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Täysistuntoon osallistui komissaari Dalia Grybauskaite, joka piti puheenvuoron Euroopan komission 
nimissä. 
 
1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIA 

 
• Tiedonanto ympäristöteknologioita koskevasta 

toimintasuunnitelmasta 
 
− Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR) 
 
– Viite: KOM(2004) 38 lopullinen – CESE 854/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK pitää kiinnostavana toimintamallia, jonka komissio on valinnut ympäristöteknologioita koskevan 
toimintasuunnitelman valmistelussa, ja katsoo, että ympäristöteknologian konkreettiseen 
kehittämistyöhön kuuluvat väistämättä valinnat, vaihtoehtojen asettaminen tärkeysjärjestykseen ja 
rajallisten investointipanosten luokittelu, sillä niitä on käytettävä harkiten: käynnistysvaiheen 
pääomariskit, kehitysvaiheessa tarvittavat "klassisemmat" luotot, markkinoiden vakauttamiseen 
tarkoitetut verokannustimet ja mahdollisesti verotustason määrittäminen sen mukaan, miten 
ympäristökustannukset sisällytetään ympäristön kannalta epäedullisten tekniikoiden hinnoitteluun. 
ETSK kannattaa sellaisten ympäristötekniikoiden edistämistä, joilla on paras potentiaali suorituskyvyn, 
markkinaolosuhteiden, ekologisten vaatimusten, laadullisen ja määrällisen työllisyystilanteen sekä 
elintason ja kehitysasteen suhteen. 
 
Sääntely-ympäristön määrittelyssä lainlaatijoiden tulisi ottaa huomioon talouden ja tieteen korkea 
innovaatiokyky ja siis määritellä ainoastaan tavoitteet, mutta ei tavoitteiden saavuttamiseen käytettäviä 
teknologioita tai toimia. Oikeudelliset säännökset lisäävät osittain liiketaloudellisia kustannuksia, jotka 
kuitenkin saattavat olla järkeviä kansantalouden kannalta. Kasvava tietoisuus siitä, että sosiaali- ja 
ympäristöpoliittisten lisäkriteereiden noudattaminen lisää markkinointimahdollisuuksia, on tärkeä 
toimintasuunnitelman toteutumista ja EU:n taloudellisen kilpailukyvyn vahvistamista edistävä tekijä. 
 
ETSK pitää tarpeellisena määrittää menetelmät ympäristöpoliittisesti tavoiteltujen ja hyvien 
käytänteiden soveltamiseen ja/tai asianmukaisen ympäristöteknologian kehittämiseen rohkaisemiseksi 
(luotot, subventiot, verokannustimet), jotta saataisiin pontta markkinoille pyrkimiseen ja helpotettaisiin 
markkinoille pääsyä samoin kuin markkinoiden luomista. Komitean mielestä on tärkeää luoda 
järjestelmä, jonka avulla pystytään todentamaan ympäristötekniikoiden suorituskyky ja jakamaan niistä 
käytettävissä olevaa tietoa. Se on yksi edellytyksistä ympäristöteknologian yleistämiselle ja 
käyttöönotolle yrityksissä ja julkisyhteisöissä. 
 
− Yhteyshenkilö: Johannes Kind  
 Puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int 
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• Alueellinen yhdentyminen ja kestävä kehitys 
 

− Esittelijä: Dimitrios Dimitriadis (työnantajat – EL) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 852/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
"Alueellinen yhdentyminen ja kestävä kehitys" on horisontaalinen aihe ETSK:n 
"ulkosuhteet"-erityisjaoston työssä vuosina 2003 ja 2004. Aihetta on käsitelty niiden jatkuvien 
yhteyksien puitteissa, joita ETSK:lla on lukuisten maiden ja alueiden kanssa. 
 
Lausunnon tarkoituksena on antaa panos eurooppalaista aluekehityspolitiikkaa koskevien 
työskentelypuitteiden peruselementtien muotoilemiseen. Tavoitteena on kestävän kehityksen 
periaatteen sisällyttäminen valtioiden välisten ja alueellisten sopimusten sekä kehitysohjelmien puitteissa 
määritettävään aluepolitiikkaan. Näin ollen lausunnon tuoma lisäarvo perustuu sen sisältämiin 
ehdotuksiin, joiden tarkoituksena on ottaa kestävän kehityksen periaatteen sisällyttäminen alueellisiin 
yhdentymistoimiin keskeiseksi puheenaiheeksi ETSK:n valtuuskuntien sekä kehitysmaiden ja Välimeren 
alueen kumppanuusmaiden valtuuskuntien välisissä työneuvotteluissa. 
 
Lausunnossa käytetään ETSK:n aikaisemmissa lausunnoissa1 annettua kestävän kehityksen 
määritelmää, joka perustuu Brundtlandin komission raporttiin sekä Göteborgin huippukokouksen 
päätelmiin. Erityistä huomiota kiinnitetään kestävän kehityksen tarkasteluun kolmesta eri näkökulmasta 
eli talouskehityksen, ympäristövaatimusten noudattamisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
kannalta. 
 
Kestävä kehitys on siten alueellista yhdentymistä laajempi eikä sitä täydentävä alueellisen 
yhdentymisen ulottuvuus, ja siihen tulee myös suhtautua tämän mukaisesti. Euroopan unionin 
pyrkimykset edistää asiaa saattavat johtaa todellisiin tuloksiin. Kehitysyhteistyöohjelmillaan Euroopan 
unioni ei ainoastaan auta kehitysmaita ja vähiten kehittyneitä maita vaan myös välittää kulttuurisia, 
poliittisia ja sosiaalisia viestejä. Kyseisten viestien sisältö voidaan tiivistää kestävän kehityksen 
käsitteeseen, ja ne voidaan toteuttaa muun muassa alueellisen yhdentymisen keinoin. 
 
Edistääkseen kyseisiä pyrkimyksiä Euroopan unionin tulee kiinnittää huomiota mm. kansainvälisen 
yhteistyön tehostamiseen. Erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön on 
syytä kiinnittää huomiota. 
 

                                                 
1
  ETSK:n lausunto aiheesta "Euroopan unionin kestävän kehityksen strategian valmistelu", EYVL C 221, 7.8.2001. 

 ETSK:n lausunto aiheesta "Kestävän kehityksen Eurooppa paremman maailman luomiseksi", EYVL C 48, 21.2.2002.  

 ETSK:n lausunto aiheesta "Kestävän kehityksen strategia", EYVL C 94, 18.4.2002. 

 ETSK:n lausunto aiheesta "Lissabonin strategia ja kestävä kehitys", 27.2.2003. 
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Varsinkin kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä maissa tapahtuvaa alueellista yhdentymistä koskevissa 
EU:n yhteistyöohjelmissa on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota kestävän kehityksen eri 
ulottuvuuksiin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöä koskevan pilarin yhteydessä. 
 
ETSK:lla on erittäin hyvät mahdollisuudet edistää kyseisen tavoitteen saavuttamista, sillä kaikista EU:n 
toimielimistä juuri ETSK kykenee käsittelemään kyseisiä aiheita kansalaisyhteiskunnan kanssa 
käytävien keskustelujen pohjalta. 
 
− Yhteyshenkilö: Susanna Baizou  
 Puh. +32 (0)2 546 9845 – sähköposti: susanna.baizou@esc.eu.int 
 
 

2 TYÖMARKKINOILLA JA MUILLA ALOILLA ESIINTYVÄN 
SYRJINNÄN JA ERIARVOISUUDEN TORJUMINEN 

 

• Equal 
 

− Esittelijä: Sukhdev Sharma (muut eturyhmät – UK) 
 
– Viite: KOM(2003) 840 lopullinen – CESE 849/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pitää tervetulleena kumppanuuden painottamista komission 
tiedonannossa (kohta 3) ja kannattaa sellaisten ryhmien kumppanuuden tukemista, jotka eivät aiemmin 
ole olleet yhteistyössä. Tämä on yksi Equal-aloitteen tärkeimmistä menestystekijöistä. 
 
Komitea pitää tervetulleena syrjintää suoraan kohtaavien ihmisten osallistamista koskevia keskusteluita, 
mutta tässä yhteydessä on todettava, että Equalin toteutus EU:n, jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien 
tasolla on usein hierarkkista ja voi lisätä byrokratiaa sekä vähentää vastuuntuntoa, ellei näitä ongelmia 
tunnisteta ja vältetä. 
 
Arviointiprosessin tuloksena suositellaan keskittymistä työllisyyden ylläpitämiseen, työpaikkojen laatuun 
ja suoraan työpaikkojen luomiseen. 
 
− Yhteyshenkilö:  Pierluigi Brombo  
 Puh. +32 (0)2 546 9718 – sähköposti: pierluigi.brombo@esc.eu.int 
 
 

• Naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu / tavaroiden ja palvelujen 
saatavuus 
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− Esittelijä: Clare Carroll (työnantajat – IE) 
 
– Viite: KOM(2003) 657 lopullinen – 2003/0265 CNS – CESE 853/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Komission ehdotus on ensimmäinen toimi, jolla komissio vastaa Eurooppa-neuvoston kehotukseen 
vahvistaa perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisesti sukupuolten tasa-arvoon liittyviä oikeuksia 
muilla kuin työhön ja ammattiin liittyvillä aloilla. Komissio on todennut eri sidosryhmien kuulemisen 
perusteella vallitsevaan suuren yksimielisyyden siitä, että sääntelyä tarvittaisiin tavaroiden ja 
palveluiden saatavuuden alalla. Toisaalta komissio päätyi siihen tulokseen, että sen ei pidä tässä 
vaiheessa tehdä ehdotuksia, jotka koskevat koulutusta, verotusta tai mediasisältöä. 
 
Komitea 
 
• korostaa periaatetta, jonka mukaan sukupuolisyrjintä on kiellettävä, kun kyseessä on tavaroiden 

ja palvelujen saatavuus. Komitea pitää harkitsemattomana antaa jäsenvaltioille mahdollisuus 
lykätä vakuutuspalveluissa kuudella vuodella sukupuolen laskentaperusteena käyttämistä 
koskevaa kieltoa. 

• katsoo, että koulutuksen jättäminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolella on valitettavaa, 
vaikka yhteisön toimivalta koulutuskysymyksissä saattaisi olla ongelmallinen. Komission tulisi 
tehdä kaikkensa kannustaakseen jäsenvaltioita varmistamaan, että tytöillä ja pojilla on 
yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet. 

• kehottaa komissiota jatkamaan viestinnän ja mainonnan sisältöä koskevia kuulemisia ja 
ryhtymään tarvittaviin toimiin.  

• on tyytyväinen siihen, että miehillä ja naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet rahoitukseen ja 
rahoituspalveluihin. On kuitenkin huomattava, että näiden palvelujen tasa-arvoistamisesta on 
sekä haittaa että hyötyä kuluttajalle, etenkin vakuutusalalla. Ehdotuksessa ei pitäisi ottaa sitä 
riskiä, että vakuutusalalle voitaisiin luoda uudenlaisia syrjiviä kriteereitä. Tarvitaan esitettyä 
tarkempaa vakuutusalaan ja eläkejärjestelmiin kohdistuvien pitkän aikavälin vaikutusten 
arviointia, ja direktiivin tultua voimaan on tärkeää seurata tilannetta. 

• on tyytyväinen 5 artiklaan, jossa sallitaan positiiviset erityistoimenpiteet, ja on erittäin 
tyytyväinen säännökseen, joka koskee vuoropuhelua valtioista riippumattomien organisaatioiden 
kanssa. 

• korostaa, että kun direktiivi on hyväksytty, siitä tiedottaminen ja sen tunnetuksi tekeminen on 
olennaisen tärkeää, jotta kuluttajat ovat täysin tietoisia oikeuksistaan ja jotta tavaroiden ja 
palvelujen tarjoajat ymmärtävät direktiivistä johtuvat velvollisuutensa. 

 
− Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen 
 Puh. +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@esc.eu.int 
 
 
3 SISÄMARKKINAT JA YKSITYISOIKEUDEN HARMONISOINTI 
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• Sopimuksenulkoiset velvoitteet 
 

− Esittelijä: Jörg Frank von Fürstenwerth (työnantajat – DE) 
 
– Viite: KOM(2003) 427 lopullinen – 2003/0168 COD – CESE 841/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea ehdottaa komission ehdotukseen useita konkreettisia muutoksia ja kehottaa komissiota 
laatimaan asetuksen valmiiksi mahdollisimman pian, jotta asetus voi tulla voimaan. 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 Puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
 
 
4 TEOLLISUUSPOLITIIKKA JA ALAKOHTAISET POLITIIKAT 

 
• Lääketeollisuus 
 
− Esittelijä: Maureen O'Neill (muut eturyhmät – UK) 
 
– Viite: KOM(2003) 383 lopullinen – CESE 842/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK antaa tukensa komission tiedonannossa luonnostellulle kattavalle ohjelmalle. 
 
ETSK myöntää, että lääkealan yhtenäismarkkinoiden toteuttamista hankaloittaa alan monimutkaisuus ja 
riippuvuus jäsenvaltioiden toimivallasta ja keskenään erilaisista järjestelmistä. Samalla komitea kuitenkin 
korostaa, että tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää laatia selkeä strategia. 
 
ETSK kannattaa vakaata lääkevalvontajärjestelmää, jota on jatkuvasti vahvistettava, ja painottaa, että 
ihmisten terveyden suojelu on asetettava kaikessa sääntelyssä etusijalle. 
 
ETSK suosittelee vuoropuhelun jatkamista ja järjestelmien yksinkertaistamista innovaation, tiedon 
jakamisen ja tutkimustoiminnan lähestymistavan nykyistä paremmin koordinoinin mahdollistamiseksi 
tavoitteena teollisuuden vahvistaminen sekä kilpailukykyisen lääketeollisuuden tarjoaman osaamisen ja 
työllistämismahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. 
 
– Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke 
 puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int 
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• Euroopan audiovisuaalista observatoriota koskevan päätöksen 
muuttaminen 

 
− Esittelijä: Bo Green (työnantajat – DK) 
 
– Viite: KOM(2003) 763 lopullinen – 2003/0293 COD – CESE 843/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
 puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 
 

5 ENERGIA 

 

• Kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevat edellytykset 
 

− Esittelijä: Ulla Sirkeinen (työnantajat – FI) 
 
– Viite: KOM(2003) 741 lopullinen – 2003/0302 COD – CESE 851/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK pitää tervetulleena komission ehdotusta. Komitea kannattaa laajaa soveltamisalaa, jotta 
maakaasun sisämarkkinoille rakentuisi vakaa, tehokas ja yhdennetty sääntelyjärjestelmä. Komission 
ehdotusta tulisi lisäksi laajentaa mahdollisimman pian Euroopan kaasualan sääntelyfoorumin päätöksen 
mukaisesti koskemaan myös maakaasun varastoja. 
 
ETSK pitää tärkeänä sitä, että asetuksessa säädetään sidosryhmien osallistumisesta ehdotettuun 
komiteamenettelyyn. Määritelmiä, jotka koskevat olennaisia verkon kohtia, joista on julkistettava 
säädetyt tiedot, olisi voitava muuttaa vain yhteispäätösmenettelyä käyttäen. Lisäksi komitea korostaa, 
että asetuksessa tulisi siis säätää keinoista ja menettelyistä, jotka mahdollistavat kaasualan 
toimijoille ennakoinnin ja kaasuntoimitusten asianmukaisen sääntelyn. 
 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
  Puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 

• Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat 
 

− Esittelijä: Ulla Sirkeinen (työnantajat – FI) 
 
– Viite: KOM(2003) 742 lopullinen – 2003/0297 COD – CESE 844/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
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  Puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 
 

6 LIIKENNE 

 

• Muutos / maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen 
ajoneuvoilta infrastruktuurien käytöstä 

 

− Esittelijä: Jan Simons  (työnantajat – NL) 
 
– Viite: KOM(2003) 448 lopullinen – 2003/0175 COD – CESE 856/2004 
 

−  Avainkohdat: 
 
Komitea pitää komission aloitetta tervetulleena, mutta katsoo kuitenkin, että komission ehdotus on liian 
kunnianhimoinen, koska pelkästään direktiiviä 1999/62/EY muuttamalla yritetään ratkaista kerralla liian 
monitahoisia ongelmia. 
 
Komitea katsoo, että 
 
• "käyttäjä maksaa" -periaate voidaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun eri kustannustekijöitä on 

arvioitu perusteellisesti ja kaikilla kuljetusmuodoilla on tasavertaiset kilpailumahdollisuudet. 
 
• komission ehdotuksen mukainen verotuksen puolueettomuus pystytään takaamaan vain, jos 

tarvittaessa voidaan alentaa myös dieselpolttoaineen valmisteveroa. 
 
• nykyinen kansallisten säännösten ja järjestelmien kirjo estää yhtenäisen, infrastruktuurien 

käyttöä koskevan maksujärjestelmän luomisen. 
 
• komission ehdotus on epäjohdonmukainen, kun se jättää ehdotetun direktiivin soveltamisalan 

ulkopuolelle henkilöautot, jotka ovat pääasiallisia ruuhka-, onnettomuus- ja 
ympäristökustannusten aiheuttajia. 

 
• mahdollisuutta korottaa tietulleja lisätulojen saamiseksi, jotta voitaisiin rahoittaa yhteisön 

keskeisen edun mukaisia liikenneinfrastruktuureja, tulisi käyttää hyvin varoen, eikä yhtään 
liikenneinfrastruktuuria tulisi sulkea etukäteen tämän mahdollisuuden ulkopuolelle. Mikäli tätä 
mahdollisuutta käytetään, niin kyseiset tulot olisi sijoitettava EU-tilille ja luovutettava vasta 
hankeen toteutuksen jälkeen. 

 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 puh +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int 
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• Maantiekuljetusten valvonnan muuttaminen 
 

− Esittelijä: Jan Simons  (työnantajat – NL) 
 
– Viite: KOM(2003) 628 lopullinen – 2003/0255 COD – CESE 857/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 puh +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int 
 

 
7 TRANSATLANTTINEN VUOROPUHELU 

 

• Transatlanttinen vuoropuhelu 
 

− Esittelijä: Eva Belabed (työntekijät – AT) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 855/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Kuten joulukuussa 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään, "transatlanttiset suhteet 
ovat korvaamattoman tärkeitä. EU on edelleen täysin sitoutunut rakentavaan, tasapainoiseen ja 
tavoitteelliseen yhteistyöhön transatlanttisten kumppaneidensa kanssa." 
  
Vaikka amerikkalaisilla ja eurooppalaisilla on samat demokratiaa koskevat peruskäsitykset ja 
markkinatalouteen liittyvät perusperiaatteet, heidän arvonsa ja tavoitteensa eivät aina ole 
yhdenmukaisia. 
  
Euroopan unionissa harjoittamansa neuvoa-antavan toiminnan sekä työmarkkinajärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa tekemänsä maailmanlaajuisen yhteistyön ansiosta ETSK lienee 
oivallisessa asemassa edistääkseen transatlanttista vuoropuhelua vahvistavaa toimintaa ja antaakseen 
sille uutta pontta. Transatlanttista vuoropuhelua käydään itse asiassa monessa muodossa: 
transatlanttinen liike-elämää käsittelevä vuoropuhelu (TABD), transatlanttinen työmarkkinoita 
käsittelevä vuoropuhelu (TALD), transatlanttinen kuluttaja -asioita käsittelevä vuoropuhelu (TACD) ja 
transatlanttinen ympäristöasioita käsittelevä vuoropuhelu (TAED). Kaikki niistä eivät toimi yhtä 
aktiivisesti. 
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Transatlanttisen talouden siteet ja keskinäinen riippuvuus ovat lisääntyneet, ja suorat investoinnit ovat 
selvästi kauppavaihtoa tärkeämpiä. Vaikka kauppariidat ovat olleet näkyvästi esillä, niiden osuus 
transatlanttisesta kauppavaihdosta on alle 1 prosenttia.  
 
Yhdistämällä ponnistuksensa EU ja Yhdysvallat voivat vaikuttaa globalisaation taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja ympäristöpotentiaaliin parantamalla hallintotapaa sekä yksittäisten valtioiden että 
kansainvälisellä tasolla ja tehostamalla sosiaalidialogia ja kansalaisvuoropuhelua.  
 
ETSK kannattaa vahvasti transatlanttista yhteistyötä sekä sitä, että Yhdysvaltojen ja Euroopan 
kansalaisyhteiskuntaa edustaville merkittäville edunvalvontaryhmille tarjotaan mahdollisuus osallistua 
rakentavasti vuoropuheluun. ETSK kehottaa lujittamaan kansalaisyhteiskunnan verkostoja, mikä 
saattaisi johtaa säännölliseen ja jatkuvaan yhteistyöhön sekä transatlanttisen ja/tai Yhdysvaltojen 
talous- ja sosiaalikomitean perustamiseen.  
 
ETSK tarjoutuu toimimaan foorumina, jolta käsin vuoropuhelua edistetään ja jolla merkittävät osapuolet 
voivat tavata toisiaan. Komitea tarjoutuu järjestämään asiaa käsittelevän konferenssin yhdessä 
merkittävien toimijoiden ja instituutioiden kanssa. Konferenssin tarkoituksena olisi vahvistaa 
vuoropuhelua. Vuoropuhelun vahvistaminen aktivoisi kansalaisyhteiskuntaa Atlantin molemmin puolin, 
ja siitä hyötyisi pitkällä aikavälillä EU:n ja Yhdysvaltojen lisäksi myös muu maailma. 
 
– Yhteyshenkilö:  Michael Wells 
 Puh. +32 (0)2 546 8283 – sähköposti: michael.wells@esc.eu.int 
 
 
8 EU:N TURVAPAIKKAPOLITIIKKA 
 

• Euroopan pakolaisrahasto 
 
− Esittelijä: Giacomina Cassina (työntekijät – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 102 lopullinen – 2004/0032 CNS – CESE 850/2004 
 
−  Avainkohdat: 
 
ETSK:n mielestä ehdotus Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta kaudeksi 2005–2010 (ERF:n II 
vaihe) on oivallinen. Rahastolle ehdotetaan osoitettavaksi merkittävät resurssit, ja sen rakenteessa 
korostuu jäsenvaltioiden ja komission yhteisvastuullisuus. Komitea korostaa, että vastaanotto- ja 
kotouttamisvaiheita tulee edelleen pitää hyvän turvapaikkapolitiikan peruspilareina. 
 
ETSK toivoo, että ERF:n II vaihetta koskeva päätös tehdään ripeästi ja että samalla annetaan myös 
asianmukaiset ja selkeät täytäntöönpanosäännöt. 
 
− Yhteyshenkilö:  Pierluigi Brombo 
 Puh. +32 (0)2 546 9718 – sähköposti: pierluigi.brombo@esc.eu.int 
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9 LIITTYMISTÄ VALMISTELEVAT TOIMENPITEET JA 

MAASEUDUN KEHITYS 
 
• Liittymistä valmistelevat toimenpiteet / maatalous ja kestävä kehitys 
 
− Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IE) 
 
– Viite: KOM(2004) 163 lopullinen – 2004/0054 CNS – CESE 847/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Katalin Gönczy 

 Puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: katalin.gonczy@esc.eu.int 
 
 
10 YMPÄRISTÖNSUOJELU 

 

• Pakkaukset ja pakkausjätteet 
 

− Esittelijä: Richard Adams  (muut eturyhmät – UK) 
 
– Viite: KOM(2004) 127 lopullinen – 2004/0045 COD – CESE 846/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Katalin Gönczy 

 Puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: katalin.gonczy@esc.eu.int 
 
 

11 YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOINTI JA YKSIN-
KERTAISTAMINEN 

 

• Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet 
 

− Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IE) 
 
– Viite: KOM(2004) 290 lopullinen – 2004/0090 COD – CESE 848/2004 
 
− Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio  
 Puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 

• Kodifiointi / Maanteiden tavaraliikenne 
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− Esittelijä: Jan Simons  (työnantajat – NL) 
 
– Viite: KOM(2004) 47 lopullinen – 2004/0017 COD – CESE 845/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 

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

 


