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1 LAINSÄÄDÄNNÖN PARANTAMINEN (YHTEISÖN 

LAINSÄÄDÄNNÖN YKSINKERTAISTAMINEN) 
 
• Yksinkertaistaminen V 
 
− Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 71 lopullinen – CESE 500/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK tukee aloitetta ja toimintakehystä, joilla pyritään yksinkertaistamaan yhteisön säännöstöä, ja 
toivoo, että yksinkertaistaminen ulotetaan pikaisesti säännöstön eri aloihin, jotta sen tehokasta 
täytäntöönpanoa voidaan edistää sekä jäsenvaltioissa että unioniin liittyvissä valtioissa. 
 
ETSK toivoo voivansa osallistua aikaisempaa tehokkaammin yhteisön oikeuden laadintaan neuvoa-
antavien lausuntojensa avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että se ottaa osaa valmisteluun jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa, mikä ei tällä hetkellä ole tavallisesti asian laita. Se toivoo myös voivansa osallistua 
aktiivisesti vaikutusanalyyseihin, seurantaan sekä yksinkertaistamispyrkimyksiin edistääkseen yhteisön 
oikeutta koskevaa tietämystä sekä yhteisön oikeuden vaikuttavuutta laajentuvassa unionissa. Edellä 
mainitut esitykset ovat luonnollisesti demokratian ja hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisia sekä 
perustuvat periaatteeseen saattaa kansalaiset lähemmäksi Euroopan unionin toimielimiä ja 
lainsäädäntöä. 
 
Komitea on lisäksi tyytyväinen säädöskäytännön parantamista koskevaan toimielinten väliseen 
sopimukseen, jonka Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio hyväksyivät 16. joulukuuta 2003 ja joka 
luo edellytykset yhteisön säännöstön yksinkertaistamisen edistämiselle. Eritoten sopimuksessa 
määritellään ja rajataan yhteiskunnallis-ammatillisten toimijoiden itsesääntelyn ja yhteissääntelyn 
käyttämistä, johon siinä samalla kannustetaan.  
 
− Yhteyshenkilö: Jakob Andersen  
 Puh. +32 (0)2 546 9258 – sähköposti: jakob.andersen@esc.eu.int 
 
 

2 VEROTUS JA RAHOITUSPALVELUT 

 

• Arvonlisäverostrategia 
 

− Esittelijä Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 614 lopullinen – CESE 518/2004 
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− Avainkohdat: 
 
Komitea vahvistaa kantansa, jonka mukaan nykyisen arvonlisäjärjestelmän lukuisat ja vakavat puutteet 
voidaan poistaa vain ottamalla käyttöön uusi ja lopullinen järjestelmä. 
 
Kun ajatellaan nykyistä, lopullisen ja yhteisen arvonlisäverojärjestelmän hyväksymisen kannalta 
pidättyvää ilmapiiriä sekä siirtymäjärjestelmän ajanmukaistamisen tarvetta, keskeiselle sijalle 
järjestelmää parannettaessa on asetettava yksinkertaistaminen, nykyisten säännösten 
ajanmukaistaminen ja yhtenäinen soveltaminen sekä jäsenvaltioiden veroviranomaisten nykyistä 
laajempi hallinnollinen yhteistyö. 
 
ETSK arvostaa ja kannattaa komission työtä yhden luukun järjestelmän luomiseksi, jotta useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa rekisteröidyt yritykset voisivat unionitasolla täyttää arvonlisäverotusta 
koskevat velvoitteensa maassa, johon ne ovat sijoittuneet. 
 
Näin ollen ETSK kannattaa komission aloitteita sekä valmisteilla olevia muita aloitteita sovellettaessa 
vuoden 2000 strategiaa. 
 
− Yhteyshenkilö: Pawel Olechnowicz 
 Puh. +32 (0)2 546 9972 – sähköposti: pawel.olechnowicz@esc.eu.int 
 
 

• Hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla 
 

− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 797 lopullinen – 2003/0309 COD – 2003/0310 COD – CESE 519/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK kannattaa komission ehdottamia, jäsenvaltioiden yhteistyötä koskevia uusia sääntöjä ja on samaa 
mieltä komission kanssa siitä, että jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtojärjestelmää on ajanmukaistettava 
ja vahvistettava petosten torjumiseksi valmisteverotuksen alalla. 
 
Ehdotuksessa jätetään kuitenkin pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle liian paljon harkintavaraa 
sekä tietopyyntöön annettavan vastauksen toimittamisessa että samanaikaisten tarkastusten 
toimeenpanossa. 
 
− Yhteyshenkilö: Pawel Olechnowicz 
 Puh. +32 (0)2 546 9972 – sähköposti: pawel.olechnowicz@esc.eu.int 
 

• Yhteinen verotusjärjestelmä / korko- ja rojaltimaksut 
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− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 841 lopullinen – 2003/0331 CNS – CESE 530/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK kannattaa täysin direktiiviä, jolla pyritään kehittämään verotuslainsäädäntöä asteittain siten, että 
estetään yhtäältä veronkierto ja toisaalta kaksinkertainen verotus. Välillisesti direktiivi edistänee 
verotusjärjestelmien tulevaa harmonisointia sekä nykyisin ehdottoman selvästi nähtävissä olevien 
kilpailunvääristymien torjuntaa. 
 
− Yhteyshenkilö:  Borbála Szij  
 Puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: borbala.szij@esc.eu.int 
 
 

• Alennukset energiatuotteiden verotuksessa 
 
− Esittelijä: Frank Allen (muut eturyhmät – IE) 
 
– Viite: KOM(2004) 42 lopullinen – 2004/0016 CNS – CESE 527/2004 

KOM(2004) 185 lopullinen – 2004/0067 CNS 
 

− Avainkohdat: 
 
Jos energiaverodirektiiviä ei muuteta, unioniin liittyvien valtioiden on alettava soveltaa sen säännöksiä 1. 
toukokuuta 2004 alkaen. Direktiivin soveltamisen vaikutukset uusien jäsenvaltioiden talouksiin 
(energiatuotteiden ja sähkön verotus) saattavat johtaa vakaviin sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin, 
kun otetaan huomioon, että energiatuotteisiin kyseisissä maissa tällä hetkellä sovellettavat verokannat 
ovat huomattavasti direktiivin mukaisia verokantoja alemmat. Direktiivin soveltaminen johtaisi 
kustannusten jyrkkään nousuun, mikä saattaisi lamaannuttaa pk-yritysten toiminnan ja rasittaisi suuresti 
elinkeinoelämää ja kuluttajia. Köyhät kotitaloudet joutuisivat erityisen vaikeaan asemaan. Sen vuoksi 
unioniin liittymässä olevat valtiot ovat pyytäneet, että niille annetaan mahdollisuus soveltaa väliaikaisia 
verovapautuksia tai veronalennuksia energiatuotteisiin ja sähköön.  
 
Kun otetaan huomioon, että EU:n nykyisille jäsenvaltioille on myönnetty väliaikaisia poikkeuksia alalla, 
on sekä periaatteellisesti että ratkaisukäytäntöä ajatellen oikeudenmukaista ja järkevää, että unioniin 
liittymässä oleville valtioille annetaan perustelluissa tapauksissa mahdollisuus soveltaa väliaikaisia 
poikkeuksia jonkin verran suunniteltua pidempään. 
 
Komission ehdottaman direktiivin hyväksyminen ennen 1. toukokuuta on EU:hun liittymässä oleville 
valtioille tärkeä poliittinen viesti siitä, että unioni on täysimääräisesti sitoutunut niiden kehittämiseen. 
ETSK suosittaa kyseisen direktiivin hyväksymistä. 
 
− Yhteyshenkilö: Borbála Szij  
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 Puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: borbala.szij@esc.eu.int 
 
 
• Rahoituspalvelualan komiteajärjestelmä 
 

− Esittelijä: Lucia Fusco (muut eturyhmät – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 659 lopullinen – 2003/0263 COD – CESE 504/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea suhtautuu lausunnossaan direktiiviehdotukseen erittäin myönteisesti ja esittää muutamia asiaa 
koskevia huomioita.  
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martínez 
 Puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 
3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 

 

• Avaruuspolitiikan valkoinen kirja 
 

− Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 673 lopullinen – CESE 501/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pitää valkoista kirjaa yleisesti ottaen laadukkaana. Sen suurena 
ansiona on vahvan poliittisen tahdon esiin tuominen tiivistetyllä tavalla. 
 
Komitea pahoittelee kuitenkin sitä, että digitaalista kahtiajakoa ja laajakaistatekniikkaa käsittelevä osio 
on esitystavaltaan erityisen heikko.  
 
Komitea korostaa jälleen kerran Euroopan unionin avaruustoimien huomattavaa strategista merkitystä. 
Komitean mukaan unionin poliittisen lähestymistavan ja erityisesti kansainvälisen yhteistyön tulisi 
perustua realistiseen näkemykseen, josta on riisuttu kaikki naiivius. Tämä on erityisen tärkeää, kun 
otetaan huomioon, että avaruustoiminnassa käytetyt tekniikat ovat luonteeltaan kaksitahoisia 
(siviilikäyttö ja sotilaallinen käyttö). 
 
Komitea toteaa, että tämä toiminnan ala, jonka rakenne on uudistettu ja joka on kohentanut 
kansainvälisen kilpailun edellyttämällä tavalla kilpailukykyään, työllistää suoraan 30 000 henkilöä, jotka 
ovat yleisesti ottaen erittäin korkeasti koulutettuja.  
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– Yhteyshenkilö: Nemesio Martínez 
 Puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

• Ilmailu- ja avaruusalan yhtenäinen kehys 
 
− Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 600 lopullinen – CESE 502/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean mielestä STAR 21 -raporttia koskevassa komission tiedonannossa 
kiinnitetään aiheellisesti huomiota eurooppalaisen sotilasalan ilmailu- ja avaruustoiminnan heikkouksiin. 
Komitea katsoo kuitenkin, että komissio keskittyy liiaksi asioiden institutionaalisiin näkökohtiin ja että 
tärkeintä olisi saada EU:ssa aikaan todellinen poliittinen tahto unionin itsenäisen puolustuksen 
rakentamiseksi. Tämä on ainoa keino tarjota kestävä perusta alan eurooppalaiselle teollisuudelle. 
 
Komitea muistuttaa, että eurooppalainen ilmailu- ja avaruusteollisuus antaa toimeentulon miljoonille 
EU:n kansalaisille ja että siinä toimii huippupäteviä osaajia, jotka hallitsevat nykyajan korkeinta 
teknologiaa. Jäsenvaltioiden on näin ollen laadittava aidot ja kunnianhimoiset puolustus- ja 
avaruuspolitiikat, joita koordinoidaan ja yhdistetään EU:n tasolla. 
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martínez 
 Puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

• Yhteisöpatenttituomioistuin / Yhteisöpatenttiriidat 
 
− Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 828 lopullinen – 2003/0324 CNS – CESE 521/2004 
 KOM(2003) 827 lopullinen – 2003/0326 CNS – CESE 522/2004 
 
Komitea kannattaa yleisesti ottaen komission kahdessa tiedonannossaan esittämiä ajatuksia, mutta 
esittää kuitenkin joitakin huomioita. Komitea on hyvin tyytyväinen yhteisöpatenttiasioita käsittelevän 
tuomioistuimen perustamiseen, sillä tuomioistuin on yhteisöpatenttijärjestelmän keskeinen osa. 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 Puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
 
 
4 YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS 
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• Kemikaalilainsäädäntö 
 

− Esittelijä: Paolo Braghin (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 644 lopullinen – 2003/0256 COD – 2003/0257 COD – CESE 524/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK kannattaa Reach-järjestelmän tavoitteita ja toteuttamista mutta katsoo, että sen 
toteuttamissääntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Näin voidaan välttää se, että lainsäädännön 
asianmukainen kehittäminen heikentäisi teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua ja näin ollen kärjistäisi 
työttömyysongelmaa. Tämä vaatimus noudattelee pyrkimyksiä varmistaa se, että kehitys on 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Se saa konkreettisen muodon käsillä olevan 
ehdotuksen yhteydessä, sillä siihen liittyvä vaikutusanalyysi ei riitä takaamaan kustannusten ja hyödyn 
suhteen tasapainoa. 
 
ETSK antaa arvoa sille, että komissio on kuullut ehdotuksen valmistelun yhteydessä laajasti eri tahoja. 
Komitea toivoo, että kuulemisprosessia ja sidosryhmien osallistamista jatketaan, jotta ehdotusta 
voitaisiin edelleen kehittää etenkin seuraavin tavoin: 
 

– Tehdään kaikki mahdolliset muutokset, joiden avulla menettelyjä voidaan yksinkertaistaa ja 
kustannuksia pienentää tavoitteita kuitenkaan muuttamatta. 

– Laajennetaan ja vahvistetaan tulevan Euroopan kemikaaliviraston tehtäväkenttää (etenkin 
asiakirja-aineistojen ja aineiden arvioinnin yhteydessä – VI osasto), jotta virastosta tulisi uuden 
järjestelmän ydin, joka toimii tiiviissä ja rakentavassa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten laitosten kanssa. 

– Laaditaan erityisesti pk-yrityksiä ja jatkokäyttäjiä varten tukisuunnitelma, jotta voidaan edistää 
Reach-järjestelmään sisältyvien sääntöjen täytäntöönpanoa sekä yhteenliittymien tai muiden 
vastaavien ryhmien muodostamista täytäntöönpanoa varten.  

– Pyritään löytämään nykyistä konkreettisempia ja itseohjautuvia välineitä innovoinnin sekä 
uusien aineiden kehittämisen ja markkinoille saattamisen edistämiseksi. 

 
ETSK kehottaa ryhtymään voimakkaisiin poliittisiin toimiin Reach-järjestelmän mukaisten normien 
edistämiseksi maailmanlaajuisesti. Ne muodostavat perustan työntekijöiden ja yleensä väestön suojelun 
parantamiselle, ympäristönsuojelun tehostamiselle ja myös Euroopan kemianteollisuuden kilpailukyvyn 
puolustamiselle. 
 
ETSK pitää yksinkertaistamisen ja vaikutusten konkreettisen arvioinnin kannalta tervetulleena eräissä 
jäsenvaltioissa jo käynnistettyjä konkreettisia kokeilualoitteita ja soveltamista koskevia kokeiluhankkeita, 
joihin alueviranomaiset ja kaikki sidosryhmät osallistuvat. Komitea suhtautuu myönteisesti myös 
komission ja Euroopan kemikaalitoimiston käynnistämiin toimiin, joiden avulla on tarkoitus luoda 
yhdessä sidosryhmien kanssa alakohtaisia teknisiä oppaita Reach-järjestelmän toteuttamista varten. 
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Komitea katsoo, että kaikkien yhteisön toimielinten tulee lopullisten säädösten laadinnan yhteydessä 
hyödyntää siirtymävaiheessa saatuja kokemuksia, ja aikoo mahdollisesti laatia lisälausunnon käynnissä 
olevien toimien tulosten arvioimiseksi. 
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright 
 puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti: robert.wright@esc.eu.int 
 
 

• Ekologinen suunnittelu / energiaa käyttävät tuotteet 
 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 

− Viite: KOM(2003) 453 lopullinen – 2003/0172 COD – CESE 505/2004 
 
Komitea suhtautuu myönteisesti siihen, että yritys- ja tuotantopolitiikkaan sisällytetään 
ympäristöulottuvuus. Komitean mielestä olisi kuitenkin järkevää yhdistää jo olemassa olevat yhteisön 
säädökset konsolidoitujen puitteiden luomiseksi. Komitea kannattaa myös alan vapaaehtoisten 
sopimusten ja muiden välineiden käyttöä nykyistä laajemmin. Olisi myös aiheellista arvioida sitä, 
vastaavatko komission ehdotukset täysin suhteellisuuden, läheisyyden, hallinnon yksinkertaistamisen ja 
kilpailukyvyn vaatimuksia. Komitea muistuttaa, että ehdotettujen puitteiden toteuttamiseksi tarvittaisiin 
täytäntöönpanosäädöksiä, mutta toteutuksen tulisi tapahtua ainoastaan komiteamenettelyllä. Ekologisen 
suunnittelun indikaattoreiden määrittelyn vaarana on, että markkinoiden innovointikyky estyy ja että 
uusien tuotteiden teknisen suorituskyvyn ja teknisten ominaisuuksien kilpailu pysähtyy. On myös 
varmistettava, että operatiivisia toimenpiteitä voidaan soveltaa täydellisesti kaikkiin, sekä EU:ssa että 
sen ulkopuolella valmistettuihin tuotteisiin. Komitea korostaa lopuksi erityisesti pk-yritysten tilannetta ja 
ominaispiirteitä (suuret erot jäsenvaltioittain ja aloittain). Merkittävä rooli voi tässä yhteydessä olla 
taloudellisella tuella tai verokannustimilla. 
 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
 Puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 
 

• Sovitetut ympäristöteknologiat ehdokasvaltioissa 
 
− Esittelijä: Lutz Ribbe (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 523/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Ympäristöteknologioilla on keskeinen rooli ympäristökuormitusten vähentämisessä ja kestävän 
kehityksen edistämisessä. 
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Virherahoitusten välttämiseksi on välttämättä varmistettava jokaisessa tilanteessa parhaiden soveltuvan 
ratkaisun valinta. Sovitetut ratkaisut saattavat aiheuttaa enemmän suunnittelutyötä, mutta sekä 
investointi- että käyttövaiheessa voidaan säästää huomattavia summia ja luoda enemmän pysyviä 
työpaikkoja. Nämä säästöt voivat helpottaa sekä julkisten että yksityisten talouksien tilannetta. 
Sovitettujen ympäristöteknologioiden käyttö on siis välttämättömyys. 
 
Sovitetut teknologiat ovat unioniin liittyvissä maissa ja myös nykyisissä jäsenvaltioissa kuitenkin usein 
tuntemattomia ja niitä käytetään aivan liian harvoin. Tämä johtuu mm. huomattavasta tiedonpuutteesta 
sekä epävarmuudesta siitä, voidaanko säädetyt normit todella saavuttaa vaihtoehtoisten teknologioiden 
avulla.  
 
ETSK suosittelee, että komissio pohtii tätä ongelmaa intensiivisesti ympäristöteknologiaa koskevan 
toimintasuunnitelman toimeenpanon yhteydessä. Tiedonpuutteen korjaaminen voitaisiin käynnistää 
esimerkiksi perustamalla liittyviin valtioihin tilanteeseen sovitettujen teknologioiden osaamiskeskuksia. 
 
Osa tukirahoista tulisi ohjata rahastoon, jolla rahoitettaisiin ensisijaisesti pieniä hankkeita. 
Koheesiorahastolla, jolla ei tueta alle 10 miljoonan euron hankkeita, ei rahoiteta riittävästi sovitettuja 
ratkaisuja. Tukihakemusten yhteydessä olisi hyödyllistä vaatia hakijalta tietoja siitä, miksi juuri esitetty 
teknologia valittiin ja mitkä vaihtoehdot hylättiin. 

 
– Yhteyshenkilö: Johannes Kind 
 Puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int 

 
 
• Pohjaveden suojelu pilaantumiselta 
 
− Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 
 
– Viite: KOM(2003) 550 lopullinen – 2003/0210 COD – CESE 509/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright 
 puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti: robert.wright@esc.eu.int 
5 MAATALOUSTUOTANTO JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 

 
• Maatalouden geenivarojen käyttö 
 
− Esittelijä: Bernd Voss (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: KOM(2003) 817 lopullinen – 2003/0321 CNS – CESE 514/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Johannes Kind 
 Puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int 
 
 



- 9 - 

Greffe CESE 59/2004 (fr,de,en,it→fi)JE,RS/AS/emk .../... 

• Mehiläishoitoalalla toteutettavat toimet  
 
− Esittelijä: Joan Caball i Subirana (muut eturyhmät – ES) 
 
– Viite: KOM(2004) 30 lopullinen – 2004/0003 CNS – CESE 531/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio  
 puh +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 

6 ELINTARVIKETURVALLISUUS 

 

• Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen  
 
− Esittelijä: Renate Heinisch (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: KOM(2003) 671 lopullinen – 2003/0262 COD – CESE 512/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio  
 puh +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 

• Direktiivin 72/462/ETY kumoaminen (terveyttä koskevat säännöt) 
 

− Esittelijä: John Donnelly (nuut eturyhmät – IE) 
 
– Viite: KOM(2004) 71 lopullinen – 2004/0022 CNS – CESE 526/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Katalin Gönczy 
 Puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: katalin.gonczy@esc.eu.int 

7 SUHTEET NAAPURIALUEISIIN 

 

• Kroatian hakemus EU:n jäseneksi 
 

− Esittelijä: Rudolf Strasser (muut eturyhmät – AT) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 520/2004 
 

− Avainkohdat: 
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ETSK myöntää, että Kroatia on toteuttanut merkittäviä toimia luodakseen edellytykset EU:hun 
liittymiselle. Kroatiassa on viime vuosina tapahtunut paljon poliittisia ja taloudellisia muutoksia, ja 
demokratisoituminen on edistynyt huomattavasti. Makrotaloudelliset indikaattorit osoittavat kehityksen 
parantuneen, mutta työttömyysaste on edelleen suuri yhteiskunnallinen ja poliittinen ongelma. 
 
Kroatiassa on yli 20 000 kansalaisjärjestöä. Lokakuun 16. päivänä 2003 perustettiin valtakunnallinen 
kansalaisyhteiskuntaa edistävä säätiö, jonka avulla kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat voineet osaltaan 
tukea kansalaisvuoropuhelua. 
 
ETSK katsoo, että vuonna 1999 perustettu talous- ja sosiaalineuvosto on keskeinen edellytys vielä 
tarvittavien uudistustoimien asianmukaiselle toteuttamiselle etenkin oikeuslaitokseen, vähemmistöjen 
suojeluun ja korruption torjuntaan sekä Haagin kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen liittyvissä 
kysymyksissä. 
 
Komitea kehottaakin antamaan kaikille kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, eikä vain yksittäisille 
ammattijärjestöille, mahdollisuuden osallistua päätöksentekoprosessiin. 
 
– Yhteyshenkilö: Georgine Willems 
 Puh. +32 (0)2 546 9471 – sähköposti: georgine.willems@esc.eu.int 
 
 

8 KULTTUURIN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS JA 
AMMATILLINEN KOULUTUS 

 

• Kulttuurin sosiaalinen ulottuvuus 
 
− Esittelijä: Daniel Le Scornet (muut eturyhmät – FR) 
 
– Viite: Euroopan parlamentin lausuntopyyntö – CESE 517/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan parlamentti ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ovat päättäneet käsitellä yhdessä kulttuurin 
sosiaalista ulottuvuutta, koska ne katsovat, että kulttuuri ja sosiaalinen kehitys ovat tiiviissä yhteydessä 
ja vuorovaikutuksessa keskenään ja että tällä asialla on yhä suurempi merkitys Euroopan 
integraatiopolitiikan kannalta. 
 
Komitea toteaa jo vuonna 1999 antamassaan lausunnossa seuraavaa: "Jos lähtökohdaksi otetaan 
kulttuurin – hyvin laaja – määritelmä tietyn yhteiskunnan jäsenille merkityksellisten arvojen 
muodostamana suuntautumisjärjestelmänä, jäsentää kulttuuri myös kansalaisyhteiskunnan 
toimintakenttää." Komitean näkemyksen mukaan kulttuurilla on – mikäli se käsitetään ajattelun ja 
toiminnan prosessina ja yhteisenä muotona – avaintehtäviä koulutuksen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden alalla. Ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista perustuu pitkälti yhteisten 
arvokäsitysten, tavoitteiden ja perusoikeuksien varaan sekä uuteen käsitykseen demokraattisesta 



- 11 - 

Greffe CESE 59/2004 (fr,de,en,it→fi)JE,RS/AS/emk .../... 

toiminnasta. Nämä elementit muodostavat yhdessä eurooppalaisen kulttuurikäsityksen perustan. 
Eurooppalaisen kulttuurikäsityksen sosiaaliset osatekijät, kuten yhteisvastuu, suvaitsevaisuus, 
sosiaalinen koheesio, syrjäytymisen ja syrjinnän torjunta sekä sosiaalinen integraatio, ovat perustavaa 
laatua olevia elementtejä. Tähän kaikkeen perustuu se käsiteltävänä olevaan monimutkaiseen 
aihekokonaisuuteen liittyvä erityisvastuu, joka on sekä Euroopan parlamentilla unionin kansalaisten 
demokraattisena edustuslaitoksena että Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla kansalaisyhteiskuntaa 
edustavien organisaatioiden institutionaalisena edustajana. 
 
Komitea keskittyy käsittelemään ennen kaikkea kolmea keskeistä aihepiiriä/näkökohtaa: 
 
• taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten käytäntöjen välisen vuorovaikutuksen uusi 

kulttuuri 
• työelämän muutosten vaikutukset yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja kulttuuriarvoihin 
• uusi demokratian kulttuuri. 
 
ETSK ehdottaa, että komission ja Euroopan parlamentin kanssa jatketaan pohdintoja Euroopan 
parlamentin ehdotuksesta kulttuuriyhteistyön eurooppalaisen seurantakeskuksen perustamiseksi. 
 
ETSK ehdottaa, että ETSK:n ja Euroopan parlamentin ajaman kulttuuriyhteistyön eurooppalaisen 
seurantakeskuksen tavoitteet määriteltäisiin tarkkaan oma-aloitteisessa lausunnossa. 
 
− Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 Puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int 
 
 

• Cedefop 
 

− Esittelijä: Wolfgang Greif (työntekijät – AT) 
 
– Viite: KOM(2003) 854 lopullinen – 2003/0334 CNS – CESE 516/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitean kannattaa useimpia komission muutosehdotuksia. Se esittää kuitenkin joitakin huomioita ja 
epäilyjä, jotka koskevat muun muassa seuraavia seikkoja: 
 
• hyviksi osoittautuneiden käytänteiden virallistaminen 
• unionitasolla toimivien työmarkkinaosapuolten rooli 
• yhteistyö organisaatioiden ja yksikköjen kanssa 
• hallintoneuvoston kokousten vähentäminen 
• osallistumisen jatkuvuuden varmistaminen 
• puheenjohtajiston kokoonpano 
• johtajan rooli ja apulaisjohtajan tehtävä 
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• keskipitkän aikavälin ensisijaisten tavoitteiden määrittely 
• naisten ja miesten tasapuolinen edustus hallintoneuvostossa. 
 
− Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 Puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int 
 

 
9 TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIPOLITIIKKA  
 
Työntekijöiden lähettäminen – palvelujen tarjonta 
 
− Esittelijä: An Le Nouail Marlière  (työntekijät – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 458 lopullinen – CESE 515/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että tiedonanto on hyödyllinen mutta sinällään riittämätön. 
Se kehottaa komissiota syventämään analyysiään etenkin työntekijöiden lähettämiseen mahdollisesti 
liittyvän vilpillisen kilpailun ja sosiaalisten oikeuksien polkemisen osalta. Komitea kehottaa komissiota 
kuulemaan sektorikohtaisesti niitä tosiasiallisia toimijoita, joita direktiivin säännösten täytäntöönpano 
koskee. Kyseeseen tulee erityisesti rakennusala, jolla toimivia työmarkkinaosapuolia ei vielä ole kuultu. 
 
Kun otetaan huomioon tiedonannon puutteet, komitea pyytää komissiota esittämään uuden selvityksen, 
jonka perusteella voidaan tarkistaa,  
 
Ø noudatetaanko työntekijöiden oikeuksien suhteen avoimuuden periaatetta 
Ø onko työntekijöiden positiiviset oikeudet taattu 
Ø estetäänkö työntekijöiden liikkuvuutta vai edistetäänkö sitä säännöksillä, jotka jäsenvaltio on 

antanut direktiivin täytäntöön panemiseksi kun otetaan huomioon työmarkkinoiden 
protektionistiseen sulkeutumiseen liittyvät riskit 

Ø pystytäänkö palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat kilpailun vääristymät torjumaan 
Ø saavatko pienyritykset täytäntöön pannun direktiivin noudattamisen edellyttämää tietoa. 

 
Komitea ehdottaa lisäksi seuraavia toimia: 
 
Ø syvällisempi analyysi, jossa otettaisiin huomioon talous- ja yhteiskuntaelämän edustajat 
Ø arviointi, jonka perusteella voidaan parantaa työntekijöille ja yrityksille tarkoitettuja 

tiedotusmekanismeja  
Ø paikallisten, alueellisten tai rajatylittävien tiedotuspisteverkkojen toiminnan edistäminen 
Ø sellaisten tietojenvaihtoa koskevien parhaiden käytäntöjen tehokkaampi luettelointi, jotka 

suunnataan sekä työntekijöille että työnantajille  
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Ø oikeudellinen selvitys sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden lainsäädäntö ja 
työehtosopimuksia koskevat tiedot ovat riittävän selkeitä, helposti saatavilla ja laajentumisen 
suhteen ajantasaistettuja. 

 
− Yhteyshenkilö: Alan Hick 
 Puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int 
 
 
10 TEOLLISUUDEN MUUTOKSET 

 
• Unioniin liittyvien maiden talouden monipuolistaminen – pk-

yritysten sekä osuus- ja yhteisötalouden yritysten rooli 
 
− Esittelijä: Lucia  Fusco (muut eturyhmät – IT) 

− Apulaisesittelijä: Jacques Glorieux (CCMI:n jäsen) 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 528/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Lausunnolla pyritään osallistumaan laajentumisen vaikutuksista käytävään keskusteluun sekä 
painottamaan pienten ja keskisuurten yritysten sekä osuus- ja yhteisötalouden yritysten roolia talouden 
monipuolistamisessa (sosiaaliset vaikutukset mukaan lukien) unioniin liittyvissä maissa. Lisäksi halutaan 
korostaa haasteita niiden täydelliseksi integroimiseksi yhtenäismarkkinoihin. ETSK myöntää, ettei pk-
yritysten sekä osuus- ja yhteisötalouden yritysten menestystä ja tehokkuutta saavuteta automaattisesti 
eivätkä ne riipu vain yrityksistä itsestään. ETSK:n mielestä laajentuneen unionin teollisuuspolitiikassa 
tulee ottaa entistä paremmin huomioon unioniin liittyvien maiden pk-yritysten sekä osuus- ja 
yhteisötalouden yritysten tarpeet ja haasteet. 
 
– Yhteyshenkilö: Miguel Colera 
 Puh. +32 (0)2 546 9629 – sähköposti: 
josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int 
11 LIIKENNE JA TIETURVALLISUUS 

 

• Etusuojajärjestelmien käyttö moottoriajoneuvoissa 
 

− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 
 

– Viite: KOM(2003) 586 lopullinen – 2003/0226 COD – CESE 503/2004 

 
– Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke 
 Puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int 
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• Turvallisia ajoneuvoja tietotekniikan avulla 
 

− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 
 

– Viite: KOM(2003) 542 lopullinen – CESE 506/2004 

 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
 Puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 
 

• Ajokortit 
 

− Esittelijä: Jan Simons  (työnantajat – NL) 
 
– Viite: KOM(2003) 621 lopullinen – 2003/0252 COD – CESE /2004 
 
Yhteyshenkilö: Luis Lobo 

 Puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int 
 
 

12 YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOINTI 
 

• Kodifiointi/öljyvarastot 
 

− Esittelijä: Clive Wilkinson (työnantajat – UK) 
 

– Viite: KOM(2004) 35 lopullinen – 2004/0004 COD – CESE 508/2004 

 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
 Puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 
 

• Jätteet (kodifioitu toisinto) 
 

− Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IE) 
 

– Viite: KOM(2003) 731 lopullinen – 2003/0283 COD – CESE 513/2004 

 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright 
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 Puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti: robert.wright@esc.eu.int 
 
 

 
 
 


