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Täysistuntoon osallistui EU:n ja Intian välisen pyöreän pöydän ryhmän Intiaa edustava 
puheenjohtaja Shri N.N. Vohra, joka esitti katsauksen ryhmän työskentelyyn ja 
työskentelynäkymiin.  

 
 
1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIA 

 

• Kestävän kehityksen strategia 
 

− Esittelijä: Lutz Ribbe  (muut eturyhmät – DE) 

− Apulaisesittelijä: Ernst Erik Ehnmark (työntekijät – SE) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 661/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Euroopan komissio pyysi Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa (ETSK) laatimaan Euroopan unionin 
kestävän kehityksen strategiaa koskevan valmistelevan lausunnon, joka on komitean panos komission 
toukokuussa 2004 hyväksymän strategian tarkistamista koskevien tärkeimpien poliittisten suuntaviivojen 
laatimiseen. Komissio on seurannut tiiviisti komitean valmistelutyötä ja sen kiinnostus asiaan on 
ilmennyt mm. siten, että ympäristöasioista vastaava komission jäsen Margot Wallström osallistui 
kestävän kehityksen strategian arviointia käsittelevän valmisteluryhmän kolmanteen kokoukseen. 
 
ETSK analysoi lausunnossaan erilaisia kysymyksiä, joissa EU:lla on vielä tehtävää kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi, sekä tutkii, miten EU:n tulisi vahvistaa kestävän kehityksen strategiaansa. Politiikassa 
ja yhteiskunnassa vallitsee hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä kestävä kehitys on ja mitkä ovat sen 
vaikutukset, tai mitä vaikutuksia on odotettavissa, ellei kestävän kehityksen politiikkaa harjoiteta. On 
myös eriäviä mielipiteitä siitä, mitä kenenkin tulisi konkreettisesti tehdä nykyisten tuotanto- ja 
kulutustottumusten muuttamiseksi. ETSK pitää kestävän kehityksen tarkistetun strategian yhtenä 
erityistehtävänä tuoda selvästi esiin, että yhteiskunta kokonaisuutena hyötyy kestävästä kehityksestä, 
jos sen saavuttamiseksi valitaan oikeat keinot. 
 
Kestävä kehitys merkitsee markkinatalouden kehittämistä kytkemällä ympäristönsuojelu, työllisyys ja 
kilpailukyky entistä tiiviimmin tasapuolisuutta ja sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta koskeviin 
kysymyksiin. Niin sanottuja vapaita markkinavoimia säännellään jo nyt mm. sosiaalisin ja 
ympäristövaatimuksin, ja sääntelyä jatketaan toteuttamalla johdonmukaisesti kestävän kehityksen 
politiikkaa. Tämä edistää talouskasvua tietyillä aloilla, kun taas kestävän kehityksen vastainen toiminta 
taannuttaa taloutta. Kestävän kehityksen vastaisten suuntausten vähentämiseksi on käytävä 
keskustelua verotuksesta, tuista, toimiluvista ja sääntelystä. Yritysten rooli on ratkaisevan tärkeä 
kestävän kehityksen saavuttamisessa. 
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ETSK kuvailee, miten kestävän kehityksen strategia ja Lissabonin strategia ovat yhteydessä toisiinsa ja 
miten ne voivat täydentää toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kestävän kehityksen strategiassa on 
tarkasteltava huomattavasti pidempiä ajanjaksoja ja otettava huomioon paljon useampia näkökohtia kuin 
Lissabonin strategiassa. Tarkistetusta kestävän kehityksen strategiasta on selvästi käytävä ilmi, miten 
EU:n yksittäiset politiikat voidaan muotoilla nykyistä johdonmukaisemmin ja miten valtio-, alue- ja 
paikallistasolla käynnistettävät kestävän kehityksen strategiat voidaan verkottaa keskenään. 
 
Tulevan kestävän kehityksen strategian onnistuminen edellyttää, että siihen sisällytetään 
mahdollisimman pitkälle mitattavissa olevia tavoitteita ja toimia sekä ymmärrettäviä indikaattoreita 
edistymisen seurantaa ja politiikan tehokkuuden arviointia varten. Se ei ole helppo tehtävä, sillä kestävä 
kehitys on pikemmin prosessi kuin tavoite. 
 
Kestävä kehitys riippuu laajasta yhteiskunnallisesta yksimielisyydestä ja  tuesta. Uuden kestävän 
kehityksen strategian laatimisen ja täytäntöönpanon yhteydessä tulisi, toisin kuin ennen Göteborgin 
huippukokousta, käydä laajaa poliittista keskustelua. EU:n toimielinten on organisoitava menettelyjään 
ja prosessejaan, jotta varmistetaan, että kestävä kehitys otetaan huomioon koordinoidusti ja 
yhtenäisesti. 
 
− Yhteyshenkilö: Johannes Kind  
 Puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int 
 
 

• Luonnonvarojen kestävä käyttö 
 

− Esittelijä: Lutz Ribbe (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: KOM(2003) 572 lopullinen – CESE 662/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK pitää komission tiedonantoa tervetulleena, sillä luonnonvarastrategia on välttämätön, jotta 
luonnonvarojen kulutus ja siihen liittyvät ympäristörasitteet voidaan erottaa yhä selkeämmin 
talouskasvusta. 
 
ETSK pitää strategian kattamaa 25 vuoden ajanjaksoa selvästi liian lyhyenä. Komitea tukee kuitenkin 
komission aikomusta asettaa strategian keskipisteeseen ratkaistavissa olevat ja erityisesti uusiutuvien 
luonnonvarojen osittain uhkaavaan liikakulutukseen liittyvät lyhyen ja keskipitkän aikavälin ongelmat. 
Tämä ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että jo tunnistetut, uusiutumattomien luonnonvarojen yleiseen 
fyysiseen tai poliittiseen saatavuuteen liittyvät pitkän aikavälin ongelmat jäävät huomiotta. 
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ETSK suosittelee painottamaan luonnonvarojen suojelua nykyistä enemmän ja lisäämään strategian 
nimeen sen osoitukseksi suojelukäsitteen. ETSK korostaa lisäksi, että myös maisemat ovat tärkeitä 
resursseja ja että uusiutuvilla luonnonvaroilla, kuten puulla , on ekosysteemissään monitahoinen 
aineellinen ja aineeton merkitys. 
 
− Yhteyshenkilö: Johannes Kind  
 Puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int 
 
 

2 YHTENÄISMARKKINAT JA VEROTUS 

 

• Sisämarkkinat ilman veroesteitä 
 

− Esittelijä: Bryan Cassidy (työnantajat – UK) 
 
– Viite: KOM(2003) 726 lopullinen – CESE 663/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK on tukenut komission pyrkimyksiä poistaa sisämarkkinoiden vääristymiä, jotka johtuvat 
jäsenvaltioiden erilaisista yritysverokohtelua koskevista säännöistä ja säännöksistä. Ongelma vain 
pahenee EU:n laajentuessa, kun kymmenen uutta valtiota liittyy jäseniksi 1. toukokuuta 2004. 
 
Tarvitaan siis uutta pontta EU:n yhtiöverotusjärjestelyiden konsolidoimiseen, kuten jäsenvaltioiden 
välinen yhteisymmärrys siitä, mikä kansallista verotusta ajatellen on sallittua ja mikä ei. Yhteinen 
veropohja tulisi asettaa painopisteeksi. Yritysverokantojen vähimmäistason tulisi olla seuraava vaihe. 
 
ETSK kehottaa jälleen kerran jäsenvaltioita alan vaikutusvaltaisimpina toimijoina kiinnittämään 
huomiota tarpeeseen laatia sopimus, joka antaisi erityisesti pk-yrityksille mahdollisuuden laajentaa 
toimintaansa kotimaan ulkopuolelle ja kannustaisi niitä siihen sekä työpaikkojen lisäämiseen, sillä 
nimenomaan pk-yritykset luovat tunnetusti eniten työpaikkoja. ETSK tukee vahvasti komission 
pyrkimystä saavuttaa jäsenvaltioiden välinen yhteisymmärrys yritysten veropohjasta.  
 
Lopuksi ETSK toteaa ymmärtävänsä jäsenvaltioiden vaikeudet muuttaa nykyisiä järjestelmiään. 
Jäsenvaltioiden on voitava verrata nykyistä verotuloaan niiden todennäköiseen osuuteen uudessa 
järjestelmässä. Tämä edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden välistä avointa koordinointia ja luottamusta. 
 
− Yhteyshenkilö:  Borbála Szij  
 Puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: borbala.szij@esc.eu.int 
 
 

• Palvelusuoritusten verotuspaikkaa koskevat säännöt 
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− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 822 lopullinen – 2003/0329 CNS – CESE 659/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea on tyytyväinen verovelvollisille tarjottavia palveluja koskevan uuden säännön käyttöönottoon. 
 
ETSK kehottaa kuitenkin selventämään tiettyjä, erityisesti muille kuin verovelvollisille tarjottavia 
henkilökuljetus- ja tavarankuljetuspalveluja koskevia direktiivin osia säännösten mahdollisten 
tulkintaerojen poistamiseksi.  
 
ETSK:n mukaan VIES-järjestelmän (alv-tietojen vaihtojärjestelmän) ulottaminen myös palveluihin 
aiheuttaisi huomattavan lisätaakan verohallinnoille.  
 
Lopuksi komitea korostaa, että koko alv-järjestelmää tulisi tarkistaa. 
 
− Yhteyshenkilö: Pawel Olechnowicz 
 Puh. +32 (0)2 546 9972 – sähköposti: pawel.olechnowicz@esc.eu.int 
 
 

• Korko- ja rojaltimaksujen siirtymäkaudet 
 
− Yleissittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 243 lopullinen – 2004/0076 CNS – CESE 660/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea kannattaa komission ehdotusta. 
 
− Yhteyshenkilö:  Borbála Szij  
 Puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: borbala.szij@esc.eu.int 
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3 YRITYSTEN YHTENÄISMARKKINAT 

 

• Pääomayhtiöiden rajatylittävät sulautumiset 
 

− Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 
 
– Viite: KOM(2003) 703 lopullinen – 2003/0277 COD – CESE 664/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK toistaa pitävänsä ehdotettua säädöstä myönteisenä ja käytännöllisenä. 
 
Edellä todetusta huolimatta komitea mainitsee kuitenkin komissiolle kaksi seikkaa, jotka puuttuvat 
ehdotuksesta: 
 
Ehdotetussa direktiivissä ei ensinnäkään säädetä sulautumisprosessiin osallistuvien hallinto- ja 
johtoelinten jäsenten eikä asiantuntijoiden vastuusta. On pidettävä mielessä, että vuonna 1985 
ehdotetun direktiivin 15 artiklassa olisi säädetty yleisestä vastuujärjestelmästä, jossa viitattiin kolmannen 
yhtiödirektiivin 20 ja 21 artiklaan. Vuonna 2003 ehdotettuun direktiiviin olisi ylipäätään oikeutettua lisätä 
artikla, jossa säädettäisiin hallinto- ja johtoelinten jäsenten ja asiantuntijoiden vastuusta, sillä kaikissa 
kansallisissa lainsäädännöissä asiasta vallitsee laaja yhteisymmärrys ja lisäksi se kuuluu useisiin 
komission tuella laadittuihin yhtiöiden käytännesääntöihin ja kertomuksiin1. 
 
Toiseksi ehdotus olisi syytä sovittaa yhteen sulautumisien ja muiden niihin rinnastettavien yhtiömuotojen 
verouudistusta koskevien nykyisten direktiivien ja uusien ehdotusten kanssa, sillä EU:ssa toteutettavien 
rajatylittävien sulautumisten käytännön kannattavuuteen vaikuttavat sekä tehokkaan yhtiölainsäädännön 
tuoma helppous ja oikeusvarmuus, joihin tällä kymmenettä direktiiviä koskevalla ehdotuksella pyritään, 
että keskittymien kustannusten ja verohyödyn välinen asianmukainen suhde. Edellä todetun vuoksi 
komitea katsoo, että sisämarkkinoiden pääosaston sekä talouden ja rahoituksen pääosaston on 
koordinoitava toimintansa. 
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martínez 
 Puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

                                                 
1
  Yhtiöoikeuden korkean tason asiantuntijaryhmän kertomus, 4. marraskuuta 2002. 
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4 YLEISSIVISTÄVÄN, AMMATTI- JA OPPISOPIMUS-
KOULUTUKSEN EUROOPPALAINEN ALUE 

 
• Europass II 
 
− Esittelijä: Gérard Dantin (työntekijät – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 796 lopullinen – 2003/0307 COD – CESE 658/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea on pääpiirteissään tyytyväinen tarkasteltavana olevaan ehdotukseen. 
 
Esitetty järjestelmä liittyy periaatteiltaan ja niitä koskevalta täytäntöönpanoltaan johdonmukaisella 
tavalla Lissabonissa ja Barcelonassa pidetyissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa sekä marraskuussa 
2002 annetussa Kööpenhaminan julistuksessa esitettyihin suuntaviivoihin ja tehtyihin päätöksiin ja on 
niiden looginen seuraus. 
 
Tutkinto- ja pätevyysvaatimusten selkeyttäminen edistää sekä ammatillista että myös oppimiseen 
liittyvää liikkuvuutta Euroopassa. 
 
Kyseinen järjestelmä liittyy omalta osaltaan työllisyyspolitiikkaan ja työllisyyden kehittämiseen. 
Järjestelmällä tuodaan eurooppalaiseen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja oppimisen 
alueeseen uusi ulottuvuus, joka vahvistaa Euroopan kansalaisuutta ja edistää samalla sisämarkkinoiden 
syventämistä. 
 
Komitea kannattaa sitä, että kuhunkin jäsenvaltioon perustetaan kansallinen Europass-toimisto, jota 
voidaan pitää alan erityisenä keskitettynä toimipisteenä.  
 
Työmarkkinaosapuolten on päästävä osallistumaan kyseisen järjestelmän täytäntöönpanoon. 
 
Päätösehdotus olisi täsmällisempi, jos siinä esitettäisiin selkeästi toimintatavat sekä vaadittavat kriteerit 
sen määrittämiseksi, mitkä kansallisella tasolla ja yritysmaailmassa kehitetyt välineet voidaan pyrkiä 
sisällyttämään Europass II -kansioon.  
 
Tarkasteltavana olevan prosessin onnistumisen kannalta komitea tähdentää tiedotus- ja valistus-
kampanjojen sekä kyseisen järjestelmän kaikkien osien sähköiseen verkkoon viemisen merkitystä. 
 
Komitea ehdottaa rahoitusarvion laatimista kahden toimintavuoden jälkeen. 
 
– Yhteyshenkilö: Alan Hick 
 puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int 
 
 
5 TIETOYHTEISKUNTA 
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• Digitaalista sisältöä koskeva monivuotinen ohjelma 
 

− Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 
 
– Viite: KOM(2004) 96 lopullinen – 2004/0025 COD – CESE 665/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK tukee eContentplus-ohjelman luomista välineeksi, jolla julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäyttöä ja eurooppalaisen monikielisen ja -kulttuurisen sisällön tuottamista kannustetaan. 
Komitean mukaan on 
 
– varmistettava Euroopan kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus, jonka on oltava keskeinen 

osatekijä tietoyhteiskunnan kehittämisessä 
 
– laajennettava yhteistyön ja tietoisuuden lisäämistä koskevan toimenpiteen toiminta-alaa sekä 

lisättävä sen rahoitusvaikutuksia; näin voidaan lieventää alueellisten erojen mahdollista 
syvenemistä tarkasteltavana olevan yhteisön aloitteen edunsaajien välillä  

 
– tarkasteltava suunnitelluissa arviointitoimissa ja -raporteissa mahdollisuuksien mukaan 

ohjelmalla tuettavien palveluiden käyttäjien tyytyväisyyden tasoa. 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
  Puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 
 

6 TEOLLISUUDEN MUUTOKSET 

 

• Teollisuuden muutoksiin liittyvät kauppapoliittiset näkökohdat 
 

− Yleissittelijä: Göran Lagerholm (työnantajat – SE) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 668/2004 
 

−  Avainkohdat: 
 
Lausunnossa korostetaan olevan tärkeää, että Euroopan unionilla on vahva kauppapolitiikka, sillä 
kauppapolitiikka on tärkeä kasvua edistävä tekijä, jolla on merkittäviä vaikutuksia sisämarkkinoihin. 
Viimeaikaisen historiansa vuoksi Euroopan teräsalalla ymmärretään paremmin kuin millään muulla 
teollisuuden alalla, kuinka tärkeää on ennakoida teollisuuden muutoksia. Lisäksi sosiaali- ja 
työllisyyspoliittiset toimet ovat tärkeitä keinoja kilpailukyvyn ja kasvun varmistamiseksi. Lausunnossa 
suositellaan eurooppalaista politiikkaa useilla rintamilla: sisäistä politiikkaa epäterveiden 
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kilpailukäytänteiden torjumiseksi, kahdenvälistä politiikkaa kumppaneiden kanssa ja viimeksi toimintaa 
WTO:n tasolla, jotta varmistetaan vapaa pääsy markkinoille monenkeskisten kauppasääntöjen avulla. 
 
– Yhteyshenkilö: Miguel Colera 
 puh +32 (0)2 546 9629 – sähköposti: 
josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int 
 

 
7 LAAJENTUNUT EUROOPPA – KOHEESIOSTRATEGIA 

 

• Taloudellinen ja sosiaalinen koheesio Puolassa 
 

− Esittelijä: Dagmar Boving (työnantajat – DE) 
 
– Viite: tiedonanto – CESE 1074/2004 fin 
 

− Avainkohdat: 
 
Tiedonannossa kuvataan yleisesti Puolan taloudellista ja sosiaalista tilannetta ennen maan liittymistä 
Euroopan unioniin. 
 
Tiedonannossa kuvataan talouden eri osa-alueiden tilannetta, erityisesti maataloutta ja taantuvaa 
teollisuutta.  
 
Tiedonannossa selostetaan kommunistisen hallinnon kaatumisen jälkeen tehtyjä talousuudistuksia ja 
kuvataan Puolan eri alueiden tilannetta sekä tuodaan esiin alueellisten erojen syveneminen.  
 
Lopuksi asiakirjassa käsitellään Puolan kansalaisyhteiskunnan näkymiä ja korostetaan erityisesti 
työmarkkinoiden vakavaa tilannetta. 
 
– Yhteyshenkilö:  Pawel Olechnowicz 
 Puh. +32 (0)2 546 9972 – sähköposti: pawel.olechnowicz@esc.eu.int 
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8 TIEDONSAANTI JA TUOMIOISTUIMEEN VETOAMINEN 
YMPÄRISTÖASIOISSA 

 

• Århusin yleissopimus /Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus 
 
− Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 
 
– Viite: KOM(2003) 624 lopullinen – 2003/0246 COD – CESE 667/2004 
 
− Yhteyshenkilö:  Silvia Calamandrei 
 Puh. +32 (0)2 546 9657 – sähköposti: silvia.calamandrei@esc.eu.int 
 
 

• Århusin yleissopimus / yhteisön toimielimet 
 
− Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 
 
– Viite: KOM(2003) 622 lopullinen – 2003/0242 COD – CESE 666/2004 
 
− Yhteyshenkilö:  Silvia Calamandrei 
 Puh. +32 (0)2 546 9657 – sähköposti: silvia.calamandrei@esc.eu.int 
 
 
9 ELINTARVIKETURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 
• Elintarvikekäyttöön tarkoitetut materiaalit ja tarvikkeet 
 
− Esittelijä: Madi Sharma (työnantajat – UK) 
 
– Viite: KOM(2003) 689 lopullinen – 2003/0272 COD – CESE 654/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright 

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

• Paristot ja akut 
 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 723 lopullinen – 2003/0282 COD – CESE 655/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright 

 Puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti: robert.wright@esc.eu.int 
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10 YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOINTI JA YKSIN-

KERTAISTAMINEN 

 

• Vesiympäristö / vaarallisten aineiden aiheuttama pilaantuminen 
(kodifiointi) 

 

− Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 
 
– Viite: KOM(2003) 847 lopullinen – 2003/0333 COD – CESE 656/2004 
 
− Yhteyshenkilö: Johannes Kind  
 Puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int 
 
 

• Suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laatu 
(kodifiointi) 

 

− Esittelijä: Maria Luísa Santiago (työnantajat – PT) 
 
– Viite: KOM(2004) 19 lopullinen – 2004/0002 COD – CESE 657/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright 

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

 


