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Täysistuntoon osallistui Alankomaiden Eurooppa-asioiden ministeri Atzo Nicolaï, joka esitteli 
Alankomaiden puheenjohtajuuskauden ohjelman painopistealat.  

 
 
1 TALOUDEN HALLINTOTAPA EUROOPAN UNIONISSA 

 

• Talouden hallintotavan parantaminen EU:ssa  
 
− Esittelijä: Joost van Iersel (työnantajat – NL) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1203/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
1 Tehokas hallinto ja yhdentyminen eivät ole mahdollisia ilman selvää ja uskottavaa 
institutionaalista järjestelmää, joka takaa eurooppalaisten sopimusten noudattamisen. Sen vuoksi ETSK 
käsittelee lausunnossaan nimenomaan institutionaalisia ja hallinnollisia toimintaedellytyksiä eli 
vastuuntuntoista hallintotapaa.  
 
2 Komissiolla on oltava vakaa asema laajentuneessa unionissa. Pyrkimykset hallitustenvälisiin 
ratkaisuihin ovat vahvistumassa. ETSK varoittaa vakavasti tällaisesta suuntauksesta. 
Määräenemmistöpäätösten lisäämisellä olisi tässä ratkaisevassa vaiheessa myönteinen vaikutus. ETSK 
kehottaa lisäämään kilpailukykyneuvoston avoimuutta. 
 
3 Eurooppa-neuvosto toteaa, että komissio aikoo laatia etenemissuunnitelman Lissabonin 
strategiaa vahvistamiseksi ja tehokkaaksi täytäntöön panemiseksi. ETSK kehottaa kytkemään 
"uudenlaiseen" Lissabonin strategiaan menettelytavan, jota sovellettiin menestyksekkäästi Europa '92  
-hankkeen yhteydessä. Täytäntöönpano on kuitenkin usein puutteellista. "Uudenlaisessa" Lissabonin 
strategiassa on syytä ottaa huomioon myös muita aiheita, joita ovat muun muassa 
 
– alakohtainen teollisuuspolitiikka, joka syntyy teollisuuden (työmarkkinaosapuolien väliset 

 neuvottelut mukaan luettuina), komission ja neuvoston keskinäisten neuvottelujen tuloksena 
– EU:n teknologiaohjelmien ja -foorumien tulokset, osaamiskeskusten ja osaamisen edistäjien 

 rajatylittävän yhteistyön lisääminen unionissa sekä yliopistojen ja markkinatoimijoiden 
 välisen yhteistyön edistäminen 

– aluepolitiikka, jossa korostetaan erityisesti osaamista ja innovaatiota. 
 
4 Muutoskumppanuus voi tarjota suuria mahdollisuuksia. Se voi luoda uudenlaista 
kanssakäymistä ja uusia yhteenliittymiä Euroopan integraatioprosessin lukuisten osapuolten välillä. Myös 
se kuuluu vastuuntuntoiseen hallintotapaan. 
 
− Yhteyshenkilö: Gilbert Marchlewitz 
 puh. +32 (0)2 546 9358 – sähköposti: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int 
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• Rahoitusnäkymät 2007–2013  
 
− Esittelijä: Georgios Dassis (työntekijät – EL) 
 
– Viite: KOM(2004) 101 lopullinen – CESE 1204/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea arvioi yleisesti ottaen myönteisesti komission tiedonantoa neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
aiheesta "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen – Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet 
laajentuneessa unionissa 2007–2013". Komitea esittää kuitenkin tiedonannon suhteen joitakin varauksia, 
jotka koskevat etenkin Lissabonin strategian ja kestävän kehityksen edistämiseen varattujen 
määrärahojen pienuutta. 
 
− Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta  
 puh. +32 (0)2 546 9313 – sähköposti:roberto.pietrasanta@esc.eu.int 
 
 
2 TALOUSELÄMÄN EDISTÄMINEN  
 

• Toimintasuunnitelma: yrittäjyyden edistäminen Euroopassa  
 
− Esittelijä: Ben Butters (työnantajat – UK) 
 
– Viite: KOM(2004) 70 lopullinen – CESE 1198/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea on tyytyväinen komission toimintasuunnitelmaan ja toistaa arvostaneensa yritystoiminnan 
pääosaston ponnisteluita siitä lähtien kun kyseinen prosessi käynnistyi vuonna 2002. Komitea kehottaa 
kuitenkin määrittelemään toimintasuunnitelman kullakin strategisella alalla erityistoimet, jotta 
varmistettaisiin toimintasuunnitelman toteuttaminen. Komitea huomauttaa samalla, että monien 
vaadittavien toimien käynnistäminen on muiden poliittisten päättäjien kuin komission yritystoiminnan 
pääosaston tehtävä. 
 
Toimintasuunnitelma on vasta lähtökohta jatkuvalle, pitkäaikaiselle prosessille. Tämä prosessi onnistuu 
vain, jos se yhdistää horisontaalisesti laajan joukon politiikanaloja ja vertikaalisesti poliittisia päättäjiä 
monilla eri tasoilla. Toimintasuunnitelman ja muiden siihen liittyvien komission tulevien aloitteiden on 
saatava myönteinen vastaanotto näiltä poliittisilta päättäjiltä. Komitea kehottaa erityisesti komission 
muita pääosastoja ja jäsenvaltioiden viranomaisia omaksumaan aktiivisen roolin. Jos "pienet etusijalle" -
lähestymistapaa toteutettaisiin EU:n päätöksentekoprosessissa, kyseessä olisi merkittävin yksittäinen 
toimenpide, jolla EU:n toimielimet voisivat edistää yritystoimintaa koko Euroopassa. 
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Euroopan poliittisten päättäjien on myös löydettävä keinoja yrittäjyyden arkipäiväistämiseksi ja 
yrittäjyyttä koskevien pintapuolisten käsitysten häivyttämiseksi. Erityisryhmiä, kuten nuoria ja myös 
vanhempia henkilöitä, on rohkaistava harkitsemaan vakavasti yrittäjyyttä realistisena ja myönteisenä 
uravaihtoehtona. 
 
− Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke 
 puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int 
 
 

• Matkailupolitiikka sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö  
 
− Esittelijä: Juan Mendoza (työntekijät – ES) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1199/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea määrittelee julkisen ja yksityisen sektorin nykyiselle yhteistyölle useita tavoitteita, jotka voidaan 
jakaa alakohtaisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristötavoitteisiin. 
 
Komitea määrittelee niin ikään seuraavanlaiset yhteistyöperiaatteet ja -kriteerit. 
 
Periaatteet: 
 
– toimivaltaperiaate 
– vastaavuusperiaate 
– vapaaehtoisuusperiaate 
– demokraattisuusperiaate. 
 
Kriteerit: 
 
– tavoitteiden konkretisoimiskriteeri 
– merkityksellisyyskriteeri 
– tulosten valvontakriteeri 
– verrannollisuuskriteeri.  
 
Komitea toteaa lisäksi, että kumppanuus voi muodoltaan olla käytännössä joko epävirallista tai virallista. 
 
Komitea mainitsee vertailevan esikuva-analyysin tapaan joitakin onnistuneita kokeiluja julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyöstä Euroopan matkailualalla. 
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Lopuksi ETSK ehdottaa komissiolle, että tämä tarkastelisi mahdollisuutta perustaa Euroopan neuvoa-
antava matkailualan neuvosto, sekä ilmoittaa tukevansa vuosittain Maailman matkailujärjestön 
perustamaa maailman matkailupäivää antamalla julistuksen. 
 
− Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
 puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

3 DEMOGRAFISTEN JA SOSIAALISTEN MUUTOSTEN 
HALLINTA  

 

• Tutkimustarpeet demografisten muutosten alalla 
 
− Esittelijä: Renate Heinisch (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1206/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan demografisten muutosten sekä iäkkään väestön kasvun ja ikäihmisten elämänlaatuun liittyvien 
mahdollisuuksien ja riskien vuoksi komitea esittää, että 
 
a) sisällytetään tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan asiaa koskeva avaintoiminto 
b) toteutetaan liitännäistoimenpiteitä, jotta saadaan luotua vankka perusta oikea-aikaiselle 

poliittiselle suunnittelulle, päätöksenteolle ja toiminnalle sekä Euroopan unionissa että 
jäsenvaltioissa. 

 
Sen varmistamiseksi, että kunnioitetaan perustuslakisopimuksen II-25 artiklaa, jossa unioni tunnustaa 
ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua 
yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, tarvitaan komitean mielestä seuraavia liitännäistoimia: 
 
– Perustetaan Euroopan ikääntymisviraston luomiseen tähtäävä yhteinen seurantakeskus 

(European Observatory) ja tietopankki, joiden avulla hankitaan, kootaan ja levitetään tietoja 
avoimen koordinointimenetelmän parantamiseksi sekä tehdään politiikkaa ja käytännön toimia 
koskevia päätelmiä. 

 
– Perustetaan ETSK:hon eturyhmä "yhteiskunnan ikääntyminen". 
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
 puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
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• Naisjärjestöjen rooli valtiosta riippumattomina toimijoina Cotonoun 

sopimuksen täytäntöönpanossa  
 
− Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – IT) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1205/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan unioni ja AKT-maat allekirjoittivat kesäkuussa 2000 Cotonoun sopimuksen. Sopimuksen 
myötä kehitysyhteistyössä otettiin käyttöön osallistuva lähestymistapa tunnustamalla valtiosta 
riippumattomien toimijoiden merkittävä panos ja kutsumalla ne mukaan kansallisten 
kehitysyhteistyöstrategioiden määrittelyyn. 
 
Lausunnon tavoitteena on korostaa erityispanosta, jonka naisjärjestöt voivat antaa 
kehitysyhteistyöstrategioihin AKT-maissa, sekä tutkia sitä, miten tätä panosta voidaan vahvistaa. 
 
Eri foorumeilla ja alueellisissa seminaareissa esitettyjen kannanottojen perusteella eri järjestöjen, 
valtiosta riippumattomien organisaatioiden ja naisjärjestöjen osallistuminen kansallisten strategioiden 
määrittelyyn vaikuttaa hyvin vähäiseltä. Cotonoun sopimuksessa julistettujen aikeiden ja niiden 
käytännön toteutuksen välillä on syvä kuilu. Naisten osallistumista edistävät toimet vaikuttavat myös 
vähäisiltä. 
 
Naisten tukemiseen tähtäävät tavoitteet ja toimenpiteet on määriteltävä nykyistä selkeämmin ja 
päättäväisemmin, jos Euroopan unioni aikoo tosiasiassa parantaa naisten ja köyhien ihmisten elinoloja. 
 
Tavoitteena on luoda sellaiset perusedellytykset, jotka mahdollistavat naisten todellisen osallistumisen, 
arvostamisen ja tukemisen, jotta saavutetaan sukupuolten välinen tasa-arvo kyseisten maiden kehityksen 
edistämiseksi.  
 
Komitea esittää muun muassa seuraavat suositukset: 
 
– Euroopan komission valtuuskuntien tehtäväksi tulisi antaa tasa-arvon valtavirtaistamisen 

 edistäminen. 
– Tulisi laatia analyysi AKT-maiden naisjärjestöjen nykyasemasta. 
– Kansallisia strategioita koskeviin asiakirjoihin tulisi sisältyä myönteisiä toimia 

 naisjärjestöjen vahvistamiseksi.  
– Tulisi luoda erityinen budjettikohta AKT-maiden kansalaisyhteiskunnan naisjärjestöjä varten. 
– Tulisi luoda nopeita rahoituskanavia naisjärjestöjä varten. 
– Naisjärjestöjen tulisi olla tasapuolisesti edustettuina ETSK:n järjestämissä seminaareissa. 
– ETSK:n tulisi järjestää piakkoin konferenssi, jonka tavoitteena on vahvistaa naisten roolia 

 kehitysprosesseissa. 
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– Yhteyshenkilö: Susanna Baizou 
 puh. +32 (0)2 546 9845 – sähköposti: susanna.baizou@esc.eu.int 
 
 

4 MAATALOUS – SOSIOEKONOMINEN KEHITYSTEKIJÄ 

 

• Maatalous kaupunkien lähialueilla 
 
− Esittelijä: Joan Caball i Subirana (muut eturyhmät – ES) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1209/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK ehdottaa oma-aloitteisessa lausunnossaan kaupunkien liepeillä sijaitsevien maatalousalueiden 
suojelu- ja kehittämismekanismien ja -välineiden edistämistä. ETSK:n mielestä ensimmäisenä 
olennaisena toimena on myönnettävä kaupunkien lähialueiden sosiaalinen, poliittinen ja hallinnollinen 
olemassaolo. Lisäksi on tunnustettava, että tällaisilla alueilla on oma tehtävänsä kaupunkien ja 
maaseudun välisissä suhteissa. Jotta tämä tunnustettaisiin kaikkialla Euroopassa, ETSK ehdottaa unionin 
toimia kaupunkien lähistöllä sijaitsevien maatalousalueiden hyväksi. Toimilla olisi tunnustettava kyseisten 
alueiden arvot ja tehtävät sekä luotava lähtökohdat, joista käsin valtiot voisivat säätää 
erityislainsäädäntöä alueiden suojelemiseksi ja kehittämiseksi yhteisten peruskriteereiden pohjalta. 
ETSK:n mielestä kaupunkien lähialueilla harjoitettavan maatalouden ja siihen liittyvien alueiden 
dynaaminen ja kestävä kehitys on varmistettava sellaisella prosessilla, jossa paikallishallinnolla on 
keskeinen rooli. Koska kaupunkien lähistöllä sijaitsevat maatalousalueet ja niillä harjoitettava maatalous 
ovat herkkiä, on ETSK:n mielestä erittäin tärkeää perustaa kaupunkien lähialueilla harjoitettavan 
maatalouden seurantaelin. Seurantaelin huolehtisi keskitetysti kaupunkien lähialueilla harjoitettavan 
eurooppalaisen maatalouden seurannasta, analysoinnista ja sitä koskevan tiedon levittämisestä. Se olisi 
myös elin, jossa ensimmäisen ja toisen asteen paikallishallinnon edustajat kohtaisivat Euroopan 
laajuisesti toimivia elimiä, pohtisivat asioita ja keskustelisivat niistä, ja joka tekisi aloitteita kaupunkien 
lähistöllä sijaitsevien alueiden ja niiden maatalouden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.  
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 

5 YHTENÄISMARKKINAT – VEROTUKSEN YHDEN-
MUKAISTAMINEN JA KAUPPASÄÄNTÖJEN YKSIN-
KERTAISTAMINEN 

 

• Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä (uudelleenlaatiminen)  
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− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 246 lopullinen – 2004/0079 CNS – CESE 1202/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK:n asiakirjan tarkoituksena ei ole tuomita jäsenvaltioiden harjoittamaa arvonlisäveropolitiikkaa. 
Komitea on täysin tietoinen siitä, että päätöksentekoa rajoittavat vielä liian monet jäsenvaltioiden sisäiset 
taloudelliset ja poliittiset tekijät. Komitea toivoo kuitenkin, että koko aihepiiriä tarkasteltaisiin viipymättä 
uudelleen, jotta järjestelmä voitaisiin saattaa lopulliseen muotoonsa ja yksi näkyvimmistä 
sisämarkkinoiden toteutumisen tiellä vielä olevista esteistä madaltuisi tai poistuisi kokonaan. 
 
– Yhteyshenkilö: Borbála Szij 
  puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: borbala.szij@esc.eu.int 
 
 

• Kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuuden tarkastaminen  
 
− Esittelijä: Gilbert Bros (muut eturyhmät – FR) 
 
– Viite: KOM(2004) 263 lopullinen – 2004/0086 CNS – CESE 1207/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Katalin Gönczy 

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

6 YMPÄRISTÖNSUOJELU TEOLLISUUDESSA JA KAUPASSA 
 

• Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä  
 
− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 162 lopullinen – 2004/0053 COD – CESE 1200/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke 
 puh +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int 
 
 

• Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen eurooppalaiseen standardointiin  
 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
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– Viite: KOM(2004) 130 lopullinen – CESE 1208/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Katalin Gönczy 

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

7 EUROOPPALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMINEN 
 
• Elokuvaperintö  
 
− Esittelijä: Paolo Braghin (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 171 lopullinen – 2004/0066 COD – CESE 1201/2004 
 
– Yhteyshenkilö:  Raffaele Del Fiore 
 Puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 

 


