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ETSK:n 412. täysistunnossa valittiin komitealle uusi puheenjohtaja, uudistettiin sen työvaliokunta ja 
muut elimet. 
 
 

1 LAUSUNTO EUROOPAN PERUSTUSLAKISOPIMUKSESTA 

 

• Lausuntoluonnos aiheesta "Sopimus Euroopan perustuslaista" 
 
− Yleisesittelijä: Henri Malosse (työnantajat – FR) 
 
– Viite: CESE 1373/2004 fin – CESE 1445/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Kyseinen lausunto on annettu Euroopan parlamentin pyynnöstä. Euroopan parlamentti päätti 
perussopimusvaliokuntansa aloitteesta pyytää komitealta lausunnon Euroopan perustuslakisopimuksesta. 
 
Lausunnon ensimmäisessä osassa ETSK esittelee tärkeimmät syyt, joiden perusteella se katsoo, että 
jäsenvaltioiden tulisi ratifioida perustuslakisopimus. Komitea toteaa seuraavaa: 
 
• Perustuslakisopimuksen laatimistapa on edistysaskel Euroopan rakennustyön 

demokratisoimisessa, ja se on todellisen demokraattisen keskustelun tulos. 
• Perustuslakisopimus tarjoaa unionille uudet toimintapuitteet, ja sen avulla unionin toiminnasta 

tulee aiempaa ymmärrettävämpää ja siihen perehtyminen käy jokaiselta helpommin. 
• Perustuslakisopimus vahvistaa unionin demokraattista legitimiteettiä. 
• Perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslakisopimukseen on merkittävä edistysaskel 

luonnollisten ja oikeushenkilöiden oikeuksien suojelussa. 
• Perustuslakisopimukseen sisältyvien demokraattisten uudistusten ansiosta kansalaisilla on keinot 

päättää itse niiden politiikkojen ja toimien sisällöstä, jotka unionin täytyy käytännössä toteuttaa 
vastatakseen heidän odotuksiinsa. 

 
Vaikka useita kansalaisyhteiskunnan vaatimuksista ei voitu ottaa huomioon valmistelukunnan 
työskentelyssä ja hvk:ssa, ETSK katsoo, että perustuslakisopimuksen hylkäämisellä olisi kielteisiä 
vaikutuksia Euroopan rakennustyöhön ja että se merkitsisi luopumista demokraattisesta edistyksestä, 
jonka kansalaisyhteiskunta saavutti valmistelukuntamenettelyn kautta. Komitea katsoo myös, että on 
mahdollista hyödyntää ehdotettua toimielinjärjestelmää ja parantaa sitä tiettyjen toimien avulla.  
 
Lausunnon toisessa osassa ETSK käsittelee viestintästrategiaa, joka tulisi toteuttaa 
perustuslakisopimuksen edistämiseksi. Komitean mukaan viestintästrategian laadukkuus on ratkaiseva 
tekijä siinä, hyväksyvätkö Euroopan kansalaiset perustuslakisopimuksen. Komitea ehdottaa neljää 
toimintalinjaa: 
 



- 2 - 

 
Greffe CESE 180/2004 (es,en,fr,it→fi)AT/EU/ev .../... 

• Tiedottamisvälineiden laatiminen, esimerkiksi perustuslakisopimusta käsittelevät oppaat, jotka olisi 
suunniteltu kussakin jäsenvaltiossa eri kansalaisryhmiä askarruttavien kysymysten mukaan. 

• Sellaisten viestintäkampanjoiden käynnistäminen, jotka tukeutuvat joukkoviestimiin ja kansalaisia 
lähellä oleviin viestintäkanaviin (alue- ja paikallisviranomaiset, poliittiset ryhmät ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt). 

• Kaikille kansalaisille avoimien keskustelujen järjestäminen, jotta voidaan antaa sysäys 
ajatustenvaihdolle ja mahdollistaa näkemysten kehittyminen. 

• Unionin toimielinten aktiivinen osallistuminen perutuslakisopimusta koskevan viestintästrategian 
laatimiseen ja toteuttamiseen jäsenvaltioiden toimia täydentäen, jotta jäsenvaltioissa käytäville 
keskusteluille ja perustuslakisopimuksen ratifioinnille voitaisiin antaa todellinen kansainvälinen 
ulottuvuus.  

 
– Yhteyshenkilö: Patrick Fève 
 puh. +32 (0)2 546 9616 – sähköposti: patrick.feve@esc.eu.int 
 
 

2 LISSABONIN STRATEGIA 
 

• Lissabonin strategian täytäntöönpanon tehostaminen 
 
− Esittelijä: Bruno Vever (työnantajat – FR) 
− Apulaisesittelijät:  Ernst Ehnmark (työntekijät – SE) ja  
     John Simpson (muut eturyhmät – UK) 
 
– Viite: Eurooppa-neuvoston lausuntopyyntö – CESE 1438/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Eurooppa-neuvosto pyysi 25.–26. maaliskuuta 2004 Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa 
tarkastelemaan, miten Lissabonin strategian täytäntöönpanoa voitaisiin tehostaa. 
 
Lausunnossa ehdotetaan erityistoimia, jotka ensi keväänä kokoontuvan huippukokouksen tulisi ottaa 
huomioon. Näitä ovat kasvun ja koheesion vahvistaminen, sisämarkkinoiden toteuttamisen 
vahvistaminen, innovaation ja laadun edistäminen, yksityisen ja julkisen alan tutkimuskumppanuuksien 
edistäminen, sosiaalipolitiikan uudistaminen ja nykyistä aktiivisempi ympäristönsuojelu. 
 
Ehdotusten taustalla on kaksi perusperiaatetta: 
 
Ensinnäkin yksittäisten jäsenvaltioiden on tunnettava strategia nykyistä enemmän omakseen. Ns. avointa 
koordinointimenetelmää on terästettävä. Toiseksi järjestäytyneelle kansalaisyhteiskunnalle ja Euroopan 
kansalaisille suunnattua Lissabonin strategiaa koskevaa tiedotusta on parannettava. Järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten roolin tulee olla entistä selkeämpi ja kattavampi 
Lissabonin strategiaa toteutettaessa.  
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– Yhteyshenkilö: Gilbert Marchlewitz 
 puh. +32 (0)2 546 9358 – sähköposti: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int 
 
 

• Eurooppalaisten yritysten kilpailukyky 
 
− Esittelijä: Bruno Vever (työnantajat – FR) 
 
– Viite: Euroopan komission puheenjohtajan pyytämä valmisteleva lausunto – CESE 1439/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea korostaa, että eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää neljää, komitean 
mielestä kiinteästi toisiinsa liittyvää seikkaa: 
 
– Ensimmäinen painopisteala on talouden toimijoiden luottamuksen palauttaminen. 
– Toinen painopisteala on yhtenäismarkkinoiden toteuttamisen kannalta olennaisen lainsäädäntötyön 

loppuunsaattaminen. Sitä ei saisi enää lykätä Lissabonissa asetetun, kilpailukykyä koskevan 
määräajan eli vuoden 2010 jälkeen. Kilpailukyvyn jatkuvan ylläpitämisen myöhempää tarvetta ei 
saa kuitenkaan unohtaa.  

– Eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa myös dynaamisen, euroon 
perustuvan ja tarkoituksenmukaiseen rahapolitiikkaan tukeutuvan talousliiton kehittämistä kasvun 
ja työllisyyden edistämiseksi. Tavoite tulee sovittaa yhteen kilpailukykyä koskevan määräajan 
kanssa eli on tähdättävä vuoteen 2010.  

– Lissabonin strategiaan sisältyvien rakenneuudistusten toimeenpano edellyttää nykyistä enemmän 
päättäväisyyttä ja johdonmukaisuutta. 

 
Johtopäätöksenä komitea toteaa, että eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn heikkoudet ovat nyt se 
kova hinta, joka unionin täytyy maksaa siitä, että Euroopassa ei ole tarpeeksi yrittäjähenkeä, unionin 
päätöksenteko ja mukautuminen kansainvälisiin muutoksiin on hidasta, unionin toteuttamista ei ole 
saatettu loppuun useilla aloilla, uudistusten toimeenpano on viivästynyt ja että unioni hyödyntää omia 
valttejaan riittämättömästi, usein lyhytjänteisesti ja joskus epäjohdonmukaisesti eli itselleen haitallisesti. 
Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan päättäväistä toimintaa. Toimien onnistuminen edellyttää aiempaa 
määrätietoisempaa kasvuhakuista lähestymistapaa, uuden ponnen antamista niin kysyntään kuin 
tarjontaankin liittyville taloudellisille tekijöille sekä Euroopan yhtenäismarkkinoiden joustavuuden ja 
suorituskyvyn lisäämistä. Komitea yhtyy erityisesti viimeisimmässä keväthuippukokouksessa annettuun 
kehotukseen edistää uudistukseen tähtääviä kumppanuuksia sekä jäsenvaltioiden että unionin tasolla 
siten, että työmarkkinaosapuolet osallistuvat nykyistä tiiviimmin niihin. Komitea korostaa, että on 
pitäydyttävä tinkimättömästi vuoden 2010 määräajassa. Siihen mennessä on pantava täytäntöön sekä 
Lissabonin uudistukset että toteutettava yhtenäismarkkinat ja todellinen, kilpailukykyinen talousliitto 
käyttäen täysin hyödyksi rahaliitosta saadut kokemukset ja ottaen täysimittaisesti huomioon kestävän 
kehityksen asettamat vaatimukset. 
 
– Yhteyshenkilö: Alberto Allende  
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 puh. +32 (0)2 546 9679 – sähköposti: alberto.allende@esc.eu.int 
 
 

• Ammatillinen koulutus ja tuottavuus 
 
− Esittelijä: Christoforos Koryfidis (työntekijät – EL) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1435/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Koulutusjärjestelmiensä eroavaisuuksista huolimatta EU:n jäsenvaltioiden on nähtävä itsensä 
"koulutusalueena".  
 
Tämä näkemys Euroopan tason yhteistyön vahvistamisesta koulutusalalla – joka on tarpeen, jotta 
voidaan vastata kokonaisvaltaisella ja yhdenmukaisella tavalla viivästyksiin Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamisessa – edellyttää erityisiä poliittisia valintoja: 
 
– Tarvitaan riittävästi varoja, jotta tarpeeksi laajalle joukolle työntekijöitä voidaan kaikissa tilanteissa 

antaa riittävän perusteellinen ammatillinen koulutus. 
– On löydettävä tarvittava määrä innostunutta eurooppalaista opetushenkilökuntaa. 
– On luotava nykyaikaiset oppimispuitteet ja oppimisympäristö. 
– On lisättävä kaikkien hallintotasojen, työmarkkinaosapuolten ja yleisemmin kansalaisyhteiskunnan 

tietämystä asiasta ja edistettävä niiden aktiivista osallistumista. 
– On määriteltävä entistä selkeämmin sekä koulutusaloitteista hyötyvien että niitä tarjoavien tahojen 

roolit ja vastuu sekä selkeytettävä aloitteiden valvontajärjestelmiä paikallisella, alueellisella ja EU:n 
tasolla. 

– On saatava aikaan voimakas mobilisaatio koko hankkeen sekä sen sisällöstä ja tavoitteista 
johtuvien tekijöiden edistämiseksi.  
 

Perinteisten koulutuksen areenoiden – toisin sanoen perheen, koulun ja työelämän – entistä parempi 
hyödyntäminen ja koordinoiminen auttaisi merkittävästi edistämään tavoitteiden saavuttamista. Tämä on 
välttämätöntä, jotta voitaisiin saavuttaa ensisijainen tavoite tehdä Euroopan unionista maailman 
kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous vuoteen 2010 mennessä. 
 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta  
 puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int  
 
 

• Ympäristö taloudellisena mahdollisuutena 
 
− Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1446/2004 
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− Avainkohdat: 
 
Neuvoston tuleva puheenjohtajavaltio Alankomaat pyysi huhtikuussa 2004 lähettämässään kirjeessä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta valmistelevan lausunnon aiheesta "Ympäristö taloudellisena 
mahdollisuutena". Puheenjohtajavaltion mielestä tulisi korostaa kaikille osapuolille etua tuottavia 
mahdollisuuksia, joiden ansiosta ympäristöteknologian edistyminen voi omalta osaltaan edistää 
Lissabonin strategian mukaisten taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista. 
 
Asiasta käydään vilkasta keskustelua, ja mukana on koko yhteiskunta – ennen kaikkea talous- ja 
yhteiskuntaelämä. Kysymyksenasettelu on selkeä: onko ympäristövaatimusten huomioon ottaminen 
ainoastaan yritysten kilpailukyvyn este, vai voiko se myös tarjota mahdollisuuden kehittää uusia 
ammattialoja ja markkinoita ja uutta tekniikkaa? 
 
ETSK tähdentää valmistelevassa lausunnossaan, että ympäristönsuojelun kehittäminen todelliseksi 
taloudelliseksi mahdollisuudeksi ei kuulu vain ympäristöasiantuntijoille. Ympäristönsuojelu on jo nyt 
perustava tekijä niinkin tärkeällä alalla kuin matkailu ja vapaa-ajan palvelut. Perusedellytyksenä 
ympäristöteknologian onnistumiselle on todellisten markkinoiden luominen ja yritysten nopea reagointi. 
Yritysten tai ammattialojen toteuttamia vapaaehtoisia aloitteita, jotka koskevat teknologisia innovaatioita 
ja ympäristönsuojelua, tulisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin. 
 
Yritykset varmastikin kiinnostuvat ympäristöteknologiasta ja kehittävät sitä, jos sen avulla voidaan 
todella säästää energiaa ja raaka-aineita ja siis pienentää tuotantokustannuksia, parantaa yrityksen ja sen 
tuotteiden julkisuuskuvaa sekä kohentaa myyntiä ja pienentää ympäristökustannuksia. Yritysten tulee 
kuitenkin lisäksi tuntea ympäristötekniikat ja pystyä arvostamaan niistä saatavaa hyötyä. Tarvitaan siis 
verkostoja, joissa vaihdetaan kokemuksia ja tietoja parhaista käytänteistä ja ympäristöteknologiasta 
yleensä. Tällaisiin verkostoihin voisivat osallistua viranomaiset, ammattialajärjestöt, teknologiakeskukset 
ja tutkimuslaitokset. 
 
Liikkeelle on saatava niin yrittäjät ja asiantuntijat kuin asiakkaat ja kuluttajatkin. Ilman heitä ei ole 
markkinoita. Suurelle yleisölle tulee tehdä selväksi, että ympäristöteknologiasta on hyötyä sekä 
ympäristönsuojelussa että tuotannossa; muuten se jää taloudellisen kehityksen vähäpätöiseksi, vaikkakin 
myötätuntoa herättäväksi sivujuonteeksi, johon kansalaisia ei saada mukaan.  
 
Ympäristöpolitiikassa on otettava huomioon toimien talousvaikutukset samalla tavalla kuin 
talouspolitiikassa on otettava huomioon ympäristövaatimukset. Nämä tekijät on saatava jollakin tavalla 
vuorovaikutukseen, sillä onnistuminen ei ole mahdollista, jos harjoitettavan politiikan taloudellista 
toteutettavuutta ja positiivisia ympäristövaikutuksia ei oteta huomioon.   
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright  
 puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti: robert.wright@esc.eu.int 
 
 

• Talouden dynamiikka 
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− Esittelijä: Lucia Fusco (muut eturyhmät – IT) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1425/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK katsoo, että pk-yritykset ovat Euroopan talouden ja työllisyyden perusta, ja Lissabonin 
ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteuttaminen koskee niitä tämän vuoksi keskeisesti. Osuus- ja 
yhteisötalouden yrityksillä on kasvava rooli sosiaalisen koheesion vahvistamisessa ja paikallisessa 
kehityksessä. Tähän mennessä ei ole vielä käytetty riittävästi hyväksi pk-yritysten sekä osuus- ja 
yhteisötalouden yritysten kykyä toimia vuorovaikutussuhteessa siten, että pk-yritykset käyttäisivät 
laajalti osuus- ja yhteisötalouden rakenteita tavalla, josta molemmat yritysmuodot hyötyisivät.  
 
ETSK ehdottaa, että komissio tutkisi pk-yritysten sekä osuus- ja yhteisötalouden yritysten olemassa 
olevia ja potentiaalisia vuorovaikutussuhteita. Komission olisi tuotava esiin, että vuorovaikutus on 
hyödyllistä molempien yritysmuotojen kehitykselle talouden dynamiikasta johtuvien syvällekäyvien 
muutosten yhteydessä sekä aluekehityspolitiikassa, sosiaalisen koheesion vahvistamisessa ja 
innovaatioiden saralla. 
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez  
 puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

3 LIIKENNE 
 

• Yleiseurooppalaiset liikennekäytävät 
 
− Esittelijä: Karin Alleweldt (työntekijät – DE) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1426/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan unionin laajentuminen toukokuussa 2004 ja Kaakkois-Euroopan valtioiden liittymisnäkymät 
muuttavat yhteisen infrastruktuuripolitiikan ja liikennekäytäväyhteistyön toimintaympäristöä. 
 
Seuraavien kahden vuoden aikana ETSK:n toimien painopisteenä tulisi olla kansalaisjärjestöjen 
käytännön osallistumisen ja toiminnan edistäminen asianomaisissa kohteissa. Pyrkimyksenä on antaa 
asiaankuuluville järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa edustaville järjestöille mahdollisuus osallistua 
liikennepoliittisten tavoitteiden edistämiseen. 
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ETSK:n yhteistyötä liikennekäytävien ohjauskomiteoiden ja EU:n komission kanssa tulisi tiivistää 
entisestään. Pysyvän valmisteluryhmän tulisi 
– ottaa uusi rooli edistääkseen Kaakkois-Euroopan ydinalueiden liikenneverkon toteuttamista. 
– pohtia, miten liikenteen operatiivisia näkökohtia voitaisiin ottaa paremmin huomioon 

yleiseurooppalaisten liikenneväylien toteutuksessa. Tavoitteena tulisi erityisesti olla 
intermodaalisuuden, ympäristönsuojelun, turvallisuuden, sosiaalikysymysten ja tehokkuuden 
käytännön toteutus liikennekäytäväpolitiikan yhteydessä. 

– antaa panoksensa uusien liikenneväylien suunniteluun Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä.  
 

Komission toimia tulisi yhdistää tiiviimmin ohjauskomiteoiden työhön liikennekäytävissä ja 
liikennealueilla, ja Euroopan parlamentti tulisi ottaa mukaan toimintaan. 
 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int 
 
 

• Satamien turvatoimet / muutettu ehdotus 
 
− Esittelijä: Anna Bredima-Savopoulou (työnantajat – EL) 
 
– Viite: KOM(2004) 393 lopullinen – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int 
 
 

4 ENERGIA 

 

• Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit 
 
− Esittelijä: Ulla Sirkeinen (työnantajat – FI) 
 
– Viite: KOM(2003) 740 lopullinen – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
 puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 

• Energian loppukäytön tehokkuus ja energiapalvelut 
 
− Esittelijä: Ulla Sirkeinen (työnantajat – FI) 
 
– Viite: KOM(2003) 739 lopullinen – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
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 puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 
 
5 TEOLLISUUDEN MUUTOKSET 

 

• Terästeollisuuden valtiontuet 
 
− Esittelijä: Göran Lagerholm (työnantajat – SE) 
− Apulaisesittelijä: A. Kormann (nimetty edustaja – DE) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1431/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Neuvoa-antavan valiokunnan "teollisuuden muutokset" laatimassa oma-aloitteisessa lausunnossa 
tarkastellaan valtiontukien yleistä roolia rakennemuutosten yhteydessä etenkin Euroopan 
terästeollisuudessa. 
 
Euroopan terästeollisuuden rakennemuutoksesta saadut kokemukset osoittavat, että valtiontuki on 
kaksiteräinen miekka. Kun valtiontukea myönnetään yritystukena, se hyödyttää vain yksittäisiä yrityksiä 
ja johtaa resurssien virheelliseen kohdentamiseen sekä kannattamattoman tuotantokapasiteetin 
ylläpitämiseen markkinoilla keskipitkällä aikavälillä. Sovitun rakennemuutosohjelman puitteissa 
myönnetyt valtiontuet voivat kuitenkin lieventää sosiaalisia vaikeuksia ja siten edistää teollisuuden 
muutosten hyväksymistä ja vaikutuksia. Kyseisten prosessien ohjaaminen sosiaalidialogin avulla on 
osoittautunut onnistuneeksi käytänteeksi.  
 
Uusien jäsenvaltioiden liittyessä unioniin on entistäkin tärkeämpää vaatia terästeollisuuden tukea 
koskevien selkeiden sääntöjen tiukkaa noudattamista. Viidentoista jäsenvaltion EU:ssa tehtyjä virheitä ei 
tule toistaa. 
 
Yleisesti ollaan yksimielisiä teollisuuden muutosten välttämättömyydestä sekä siitä, että muutokset on 
toteutettava kansainvälisten puitesopimusten mukaisesti. OECD:n puitteissa käytävillä neuvotteluilla tulisi 
parantaa kestävästi nykytilannetta esimerkiksi siten, ettei 
 
– tehdä liiallisia myönnytyksiä kehitysmaille, kehittyville maille ja siirtymätalouden maille, kuten 

Kiinalle. 
– kielletä tarvittavaa sääntelyä EU:ssa tutkimus- ja kehittämistoiminnan, ympäristönsuojelutoimien 

(esimerkiksi velvoitteiden noudattamisesta yrityksille koituvien kustannusten katot 
ympäristönsuojelutoimista aiheutuvien kilpailuvääristymien estämiseksi) sekä kannattamattoman 
kapasiteetin poistamisen yhteydessä. 

– myönnetä tasaustulleja teräksen viennille tällaisten poikkeustapausten vuoksi.  
 
– Yhteyshenkilö: Jakob Andersen  
 puh. +32 (0)2 546 9258 – sähköposti: jakob.andersen@esc.eu.int 
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6 TERVEYS 
 

• Terveysturva: yhteinen velvoite, uusi oikeus 
 
− Esittelijä: Adrien Bedossa (muut eturyhmät – FR) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1432/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan kansanterveysalan hallinto on riittämätöntä ja sen oikeudellinen pohja on hyvin heikko. 
Resurssien niukkuuden vuoksi siltä puuttuu myös lääketieteellinen legitimiteetti. Kaikki nämä puutteet on 
pyrittävä korjaamaan. 
 
Euroopan kansanterveysverkoston perustaminen on osoitus kaikkien eurooppalaisten viranomaisten 
tahdosta koota kansanterveysalan toimijat yhteen sekä yhdenmukaistaa unionin jäsenvaltioissa jo 
olemassa olevia terveysvalvonnan välineitä ja tehostaa niitä. 
 
Kahdenkymmenen kuluneen vuoden aikana maailmaa ravistelleiden toisiaan seuranneiden kriisien vuoksi 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ehdottaa kansanterveysalan korkean tason eurooppalaisten 
kongressien järjestämistä säännöllisesti.  
 
Näiden konferenssien tarkoituksena on keskustella yhteisistä toimenpiteistä, antaa täsmällisiä tietoja 
mainituista kriiseistä, laatia koordinoituja vastauksia, arvioida ulkopuolelta tulevien riskien uhkaa sekä 
avustaa diagnostiikassa ja tarjota riittäviä ratkaisuja. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea suosittaa, että Tukholmaan perustettavan Euroopan 
terveysvalvontakeskuksen tehtäväkenttää laajennetaan ja vahvistetaan ja siihen sisällytetään 
asianmukaisten ja säännöllisten kansanterveyttä koskevien selontekojen laatiminen ja EU:n jäsenmaissa 
toteutettavien tarvittavien toimenpiteiden seuranta toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen. 
 
ETSK muistuttaa, että sen suositukset liittyvät toisiinsa ja että niiden noudattaminen vaatii Euroopan 
unionin jäsenmailta voimakasta sitoutumista. Komitea suosittaa seuraavia toimenpiteitä: 
 
• vahvistetaan hallinnon valmiuksia ja nivotaan ne yhteen yli rajojen, sekä järjestetään kaikkien 

tahojen hyväksymä ja tunnustama hallinto 

• huolehditaan oikeudellisista välineistä ja toimivallasta niiden tukemiseksi 

• varmistetaan päätöksentekomenettelyjen avoimuus ja terveysturvaa koskevan tiedotuksen eettisten 
normien vahvistaminen kaikkien sidosryhmien kesken 

• vahvistetaan yhteistyötä ja luoda maailmanlaajuinen valvontaelinten verkosto. 
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– Yhteyshenkilö: Alan Hick 
 puh +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int 
 
 

• Potilaiden liikkuvuus Euroopan unionissa 
 
− Esittelijä: Adrien Bedossa (muut eturyhmät – FR) 
 
– Viite: KOM(2004) 301 lopullinen – CESE 1433/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Potilaiden liikkuvuutta käsittelevässä tiedonannossa tehdään joukko eri aloja koskevia konkreettisia 
ehdotuksia, jotta perustamissopimuksessa tavoitteeksi asetettu korkeatasoinen terveydenhuolto toteutuisi 
yhteisön politiikoissa. 
 
Yhteisön lainsäädännön mukaan kansalaisilla on oikeus hakeutua hoitoon muissa jäsenvaltioissa ja 
oikeus saada hoidosta korvausta. Käytännössä näiden oikeuksien käyttäminen ei usein kuitenkaan ole 
kansalaisten kannalta yksinkertaista. 
 
ETSK kannattaa unionin strategiaa, jonka tavoitteena on 
 
• tukea eurooppalaista yhteistyötä, jolla parannetaan resurssien käyttöä 
• saada aikaan yhteinen Euroopan laajuinen tulkinta potilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista 
• jakaa käytössä oleva kapasiteetti ja rajatylittävä terveydenhoito. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kannattaa varauksetta päätöstä Euroopan unionin koheesiorahasto- 
ja rakennerahastomäärärahojen käyttöönotosta. Tarkoituksena on tukea terveydenhuoltoon tehtäviä 
investointeja sekä terveydenhuollon infrastruktuurin ja lääketieteellisen ammattitaidon kehittämistä, joista 
onkin tullut yhteisön rahoitusvälineiden ensisijaisia tukikohteita. 
 
Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö mahdollistanee pyrkimisen yhteisiin tavoitteisiin, joiden pohjalta 
voidaan laatia kansallisia suunnitelmia. Valitsemalla tarkoituksenmukaiset indikaattorit voidaan 
puolestaan seurata tarkoin terveydenhuoltopolitiikkojen kehitystä kussakin Euroopan unionin maassa. 
 
Komitea muistuttaa, että on tullut välttämättömäksi luoda uusi väline. Olisi perustettava seurantakeskus 
tai virasto, joka kokoaisi huomioita ja analyyseja sekä vaihtaisi tietoja jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltopolitiikoista nykyisten perussopimusten sekä toissijaisuusperiaatteen ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisuutta koskevan periaatteen mukaisesti.  
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kannattaa ehdottomasti komission pyrkimystä hyödyntää avoimen 
koordinaation menetelmää, johon sisältyvät muun muassa  
 
• hyvien käytänteiden vaihto  

• rakenteita ja toimintaa koskevat tarkoituksenmukaiset indikaattorit 
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• terveydenhoitotuotteiden saatavuuden parantaminen  

• jäsenvaltioiden järjestelmien koordinointi, jotta vältetään hintojen polkeminen sekä pätevien 
ammattilaisten muihin maihin siirtymisestä aiheutuvat kaikkinaiset seuraukset  

• lääkkeiden yhteismarkkinoiden väistämätön toteuttaminen. 
 
Tämä on ensimmäisiä kertoja, jolloin viisi Euroopan komission pääosastoa sovittaa yhteen poliittisen 
tahtonsa, toimivaltuutensa ja resurssinsa saavuttaakseen asetetun päämäärän eli antaakseen unionin 
maille välineet ryhtyä harjoittamaan johdonmukaista terveydenhuolto- ja sosiaaliturvapolitiikkaa kaikkien 
Euroopan unionin kansalaisten hyödyksi.  
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toivoo, että komiteaan perustetaan kevyt- mutta pysyvärakenteinen 
erityisryhmä, jonka tehtävänä olisi seurata kyseisiä politiikkoja. 
 
– Yhteyshenkilö: Alan Hick  
 puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int 
 
 

• Ikääntyneiden henkilöiden terveydenhoito 
 
− Esittelijä: Paolo Braghin (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 340 lopullinen – CESE 1447/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Koska terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon alalla ei voida soveltaa unionitason politiikkaa, ETSK pitää 
avointa koordinointimenetelmää ensisijaisen tärkeänä välineenä, jonka avulla voidaan tehokkaasti 
saavuttaa laadukkaan, yleisesti saatavilla olevan ja kestävän terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon 
uudistamis- ja kehittämistavoitteet, sekä varmistaa siten kansanterveyden suojelu erilaisissa 
toimintaympäristöissä, joihin kohdistuu yhä suurempia paineita ja haasteita. 
 
Avoimen koordinointimenetelmän soveltaminen edellyttää sellaisten indikaattorien määrittelyä, joiden 
avulla voidaan löytää nykyiset tiedolliset puutteet ja ottaa huomioon nykytilanteet sekä 
terveydenhuoltoon ja etenkin pitkäaikaishoitoon vaikuttavat laaja-alaiset yhteiskunnalliset 
kehityssuuntaukset. Tällaisten indikaattoreiden on sisällettävä rakenteelliset näkökohdat (palveluverkko, 
laitteistot ja henkilökunta, koulutus ja kokemus jne.), palvelujen laatunäkökohdat (palvelujen tarjonta, 
toimenpiteiden toteuttaminen, operatiiviset suuntaviivat, lääketieteelliset normit ja käytänteet, potilaiden 
oikeusturva jne.) sekä hoitotulosten laatunäkökohdat hoitomuodon ja sosiaalisten odotusten mukaisesti.  
 
Tiedonannossa esitetyt tulevat toimet koskevat ongelman merkittäviä näkökohtia ja ulottavat 
keskustelun erittäin kiinnostaville aloille. Ehdotukset ovat kuitenkin yleisiä ja saattavat näin ollen estää 
avoimen koordinointimenetelmän merkittävää kehittämistä. 
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ETSK toivoo, että määritellään nykyistä konkreettisemmat "yhteiset tavoitteet", jotka eivät kuitenkaan 
ole niin sitovat, että ne häiritsevät jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmien organisointia. Lisäksi 
komitea pitää toivottavana, että edellä mainituista alustavista raporteista muodostuu hyödyllinen 
apuväline eikä niistä aiheudu liikaa hallinto- ja muita kuluja uusien jäsenvaltioiden rajallisiin 
voimavaroihin nähden. 
 
Erityisen tärkeää ja kiireellistä on myös edistää toimijoiden ja asiantuntijoiden ammattitaitoa 
asianmukaisin koulutustoimin, jotta niin terveydenhuollossa kuin sosiaalialalla saavutetaan yhtenäinen 
ammattitaito. Tämä edellyttää sekä teknisesti suuntautunutta koulutusta että uusia taitoja, kuten 
tietohallinta etenkin tietoverkoissa ja pitkäjänteinen kustannushallinta. Tällaisia uusia koulutusmalleja 
tulisi tukea ja kannustaa yhteisön toimin, jotta avoimen koordinointimenetelmän yhteydessä vaihdettuja 
kokemuksia voidaan hyödyntää. 
 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 puh. +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int 
 
 

7 ULKORAJOJEN VALVONTA JA HENKILÖIDEN VAPAA 
LIIKKUVUUS 

 

• EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahanpääsy tieteellistä 
tutkimusta varten 

 
− Esittelijä: Brenda King (työnantajat – UK) 
 
– Viite: KOM(2004) 178 lopullinen – 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK on tyytyväinen tiedonantoon ja kannattaa periaatteellisella tasolla siinä tehtyjä ehdotuksia. 
Komitea huomauttaa kuitenkin seuraavaa: 
 
• Tavoite 700 000 uudesta tutkijasta vuoteen 2010 mennessä ei vaikuta realistiselta, ellei useilla 

aloilla ryhdytä yhteisiin toimenpiteisiin. 
• Tulisi hankkia vertailutietoja siitä, miten paljon voimavaroja Japanin ja Yhdysvaltojen kaltaiset 

valtiot suuntaavat tutkijoiden koulutuksen, liikkuvuuden ja urakehityksen tukemiseen. 
• Komission käyttämää tutkimusorganisaation määritelmää tulisi laajentaa kattamaan tutkimusta 

rahoittavat julkiset ja yksityiset organisaatiot. 
• Joissain tapauksissa tutkijoiden asema jää epäselväksi. Tietyt henkilöt, joille on myönnetty pääsy 

EU:n alueelle, saattavat hyvinkin olla turvapaikan ja suojelun tarpeessa vuonna 1951 tehdyn 
Geneven yleissopimuksen perusteella. 

• Komission tulisi käynnistää prosessi EU:n alueella jo nyt toimivien unionin ulkopuolisista maista 
peräisin olevien tutkijoiden yksilöimiseksi ja kohtelemiseksi tutkijoina. 
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• Tutkinto- ja pätevyysvaatimusten selkeyden puute on ongelma, joka tulee ratkaista. 
• Naistutkijat ovat aliedustettuina etenkin hallinto- ja johtotehtävissä. Erityisesti tämä koskee EU:n 

ulkopuolisten maiden tutkijoita. 
• Kehitysmaista tapahtuva "aivovuoto" on huolestuttavaa. 
• Yhdistyneen kuningaskunnan tulisi ryhtyä Irlannin tavoin soveltamaan direktiiviä.  
 
– Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen 
 puh. +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@esc.eu.int 
 

• Argo-ohjelma 
 
− Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – ES) 
 
– Viite: KOM(2004) 384 lopullinen – 2004/0122 CNS – CESE 1436/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Vaikeudet, joita jäsenvaltioiden viranomaiset ovat kohdanneet pyrkiessään keskinäiseen yhteistyöhön 
Argo-ohjelman puitteissa, ovat osoittaneet jäsenvaltioiden välisen yhteistyön puutteen ulkorajavalvonnan 
alalla. 
 
ETSK katsoo, että tulevaisuudessa on edettävä hallinnollista yhteistyötä pidemmälle ja rakennettava 
ulkorajoja sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa koskeva solidaarisuuteen perustuva 
yhteisön järjestelmä, joka on osa yhteistä politiikkaa. Tämä näkökulma tulee ottaa huomioon 
rahoitusnäkymissä vuodesta 2007 alkaen. 
 
ETSK vaatii, että viranomaiset takaavat ulkorajoja sekä viisumi-, pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa 
koskevassa yhteistyössä aina inhimillisen ja ihmisarvoisen kohtelun kaikille EU:n perusoikeuskirjan ja 
ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti.  
 
– Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo  
 puh. +32 (0)2 546 9718 – sähköposti: pierluigi.brombo@esc.eu.int 
 
 

8 HUUMAUSAINEET JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ 

 

• Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 
 
− Esittelijä: Jan Olsson (muut eturyhmät – SE) 
 
– Viite: KOM(2003) 808 lopullinen – 2004/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
− Avainkohdat: 
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Komitea suhtautuu myönteisesti ehdotettuun asetukseen, jonka tavoitteena on vahvistaa 
seurantakeskuksen roolia, mukauttaa sen elinten toimintatapoja sekä ratkaista tietyt epäselvyydet, joita 
on ilmennyt alkuperäisen asetuksen soveltamisen yhteydessä. Suhtautuminen vastaa kantaa, jonka 
ETSK on jo ilmaissut huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvien riskien ehkäisemistä ja vähentämistä 
koskevissa aiemmissa lausunnoissaan. 
 
ETSK painottaa, että asiaankuuluvat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot on kutsuttava EHNVS:n 
toimintaan. 
 
ESTK ehdottaa lisäksi, että seurantakeskuksella olisi käytettävissään yhteyskomitea, joka koostuu 
sellaisten alalla toimivien eurooppalaisten verkostojen edustajista, jotka pystyvät täydentämään 
kansallisten yhteyspisteiden toimittamia tietoja. (Kansalliset yhteyspisteet kuuluvat seurantakeskuksen 
huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskevaan eurooppalaiseen tietoverkkoon Reitoxiin.) 
 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta  
 puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int 
 
 

9 VEROTUS JA RAHOITUSPALVELUT 

 

• Valmisteveron alaisten tuotteiden liikkuminen 
 
− Esittelijä: Clive Wilkinson (työnantajat – UK) 
 
– Viite: KOM(2004) 227 lopullinen – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Yhtenäismarkkinoiden toiminta on valmisteveron alaisten tuotteiden suhteen ollut yksityiskohdissaan 
monimutkaista, ja joissakin tapauksissa on ollut epäselvää, miten säännöksiä tulisi soveltaa. Lisäksi 
asianomaisille yrityksille on koitunut merkittävä hallinnollinen taakka.  
 
Komission ehdotukset koskevat kaupallisia liiketoimia, myyntiä yksityishenkilöille ja etämyyntiä. 
Ehdotuksilla pyritään selkeyttämään, yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan sellaisia EU:ssa 
liikkuvia tuotteita koskevia nykyisiä sääntöjä, joista valmistevero on jo kannettu yhdessä jäsenvaltiossa, 
sekä liberalisoimaan kyseisten tuotteiden liikkumista siten, että EU:n kuluttajat hyötyvät nykyistä 
enemmän sisämarkkinoista.  
 
Komitea kannattaa kyseisiä tavoitteita. 
 
– Yhteyshenkilö: Borbála Szij 
 puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: borbala.szij@esc.eu.int 
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• Työvoimavaltaisten palvelujen alv – liittymiset 
 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 295 lopullinen – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea pahoittelee, ettei neuvosto ole vielä päässyt yhteisymmärrykseen alkuperäisestä 
direktiiviehdotuksesta. Komitea kannattaa komission ehdottamaa poikkeusta direktiiviin 1999/85/EY. 
 
– Yhteyshenkilö: Borbála Szij 
 puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: borbala.szij@esc.eu.int 
 
 

• Jälleenvakuutus 
 
− Esittelijä: Jörg Frank von Fürstenwerth (työnantajat – DE) 
 
– Viite: KOM(2004) 273 lopullinen – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure  
 puh. +32 (0)2 546 9615 – sähköposti: jeanpierrre.faure@esc.eu.int 
 
 

10 KILPAILUPOLITIIKKA 

 

• Käyttöoikeudet ja kumppanuus julkisen ja yksityisen sektorin välillä 
 
− Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – FR) 
 
– Viite: KOM(2004) 327 lopullinen – CESE 1440/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK osallistuu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia koskevasta vihreästä kirjasta 
käytävään keskusteluun ja toteaa, että useissa valtioissa ollaan parhaillaan luomassa erityistä oikeutta 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia varten. Nyt saatavien kokemusten valossa onkin 
suotavaa toimia seuraavasti: 
 
a) Annetaan julkisen ja yksityisen sektorin erilaisten yhteistyömuotojen kehittyä useita vuosia. 
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b) Pyydetään jäsenvaltioita toimittamaan systemaattisesti tiedot julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyön eri muodoista ja niiden yhteydessä kohdatuista ongelmista. 

c) Perustetaan valtioiden, komission ja kansalaisyhteiskunnan – mm. ETSK:n – edustajien kesken 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimusten seurantaryhmä. 

d) Tähdennetään, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksiin ja 
käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan unionin asettamia julkaisemista koskevia kynnysarvoja 
(työsuoritukset ja palvelut). Jos nämä kynnykset alittuvat, kukin valtio soveltaa omia sääntöjään 
tarpeettomien ja raskaiden hallinnollisten menettelyiden välttämiseksi.  

e) Julkaistaan ennen vuotta 2007 tulkitseva tiedonanto, jossa tuodaan selkeästi esille seuraavat 
näkökohdat: 

 
– käyttöoikeussopimuksen ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksen määritelmä 
– sekayksiköiden ja julkisiin yrityksiin rinnastettavien yritysten kilpailullinen asema 
– kilpailukeskeinen neuvottelumenettely ja julkistamismenettely 
– promoottorikäytäntö, joka edistää innovaatiota 
– valtionavun merkitys yhteisyrityksille ja julkisiin yrityksiin rinnastettaville yrityksille. 

 
– Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke  
 puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int 
 
 

11 MAATALOUS JA UNIONIN ULKOPUOLISET MAAT 

 

• Maatalous ja elintarviketurvallisuus Eurooppa–Välimeri-kumppanuuden 
yhteydessä 

 
− Esittelijä: Staffan Nilsson (muut eturyhmät – SE) 
 
– Viite: tiedonanto – CESE 731/2004 fin  
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan unionin ja Välimeren rantavaltioiden talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten 
vuosittaisilla huippukokouksilla, joita on järjestetty vuodesta 1995 lähtien, pyritään edistämään 
Eurooppa–Välimeri-kumppanuuteen liittyvien suurten teemojen ymmärtämystä ja parantamaan 
molemminpuolista talous- ja yhteiskuntaelämän tuntemusta. 
 
Maltassa pidetyssä edellisessä huippukokouksessa päätettiin, että seuraava kokous pidetään vuonna 
2004 Valenciassa Espanjassa. 
 
Huippukokouksen valmisteluryhmään kuuluvat Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lisäksi Espanjan 
talous- ja sosiaalineuvosto, Maltan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen neuvosto (MCESD) ja 
Tunisian talous- ja sosiaalineuvosto. ETSK on kyseisten Eurooppa–Välimeri-huippukokousten 
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valmistelukomitean pysyvä jäsen ja osallistuu työskentelyyn mm. vastaamalla vuosittain tiedonannon 
muodossa julkaistavan erikoistutkimuksen laadinnasta. 
 
ETSK:n tämänvuotisen tiedonannon aiheena on "Maatalous ja elintarviketurvallisuus Eurooppa–
Välimeri-kumppanuuden yhteydessä", joka on laadittu yhteistyössä Kreikan talous- ja sosiaalineuvoston 
(OKE), Israelin talous- ja sosiaalineuvoston, italialaisen CNEL:in (kansallisen talous- ja työneuvoston), 
palestiinalaisen valtuuskunnan ja EU–Turkki-sekakomitean turkkilaisen valtuuskunnan kanssa.  
 
Espanjan talous- ja sosiaalineuvosto yhdessä Ranskan talous- ja sosiaalineuvoston, Kreikan talous- ja 
sosiaalineuvoston (OKE), italialaisen CNEL:in sekä Tunisian talous- ja sosiaalineuvoston kanssa esittää 
asiakirjan aiheesta "Siirtolaisuus ja yhteistyö alueen maiden kesken". 
 
Välimeren ympärysvaltiot ovat EU:n toiseksi tärkein maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
vientimarkkina-alue. Tiedonannossa keskitytään elintarviketurvallisuuteen ja siinä korostetaan 
merkitystä, joka maatalousjärjestöjen, elintarviketeollisuuden, kuluttajien ja työntekijöiden 
osallistumisella kehitykseen on. 
 
ETSK voisi hyödyntää organisaatiotaan ja verkkojaan ja järjestää konferenssin yhteistyöstä 
elintarviketurvallisuuden parantamiseksi.  
 
Jotta elintarviketuotanto ja elintarviketurvallisuus kehittyisivät toivotulla tavalla, olisi määriteltävä ja 
selvitettävä useita aloja, mm. koulutuksen, neuvonnan ja tutkimusohjelmien lisäämistä. 
 
Perusedellytyksenä on, että nämä alat asetettaisiin poliittisesti etusijalle Barcelonan prosessissa siten, että 
Meda-ohjelma voisi tarjota mahdollisuudet myös maanviljelyn ja elintarviketurvallisuuden kehittämiselle. 
 
– Yhteyshenkilö: Michael Wells 
 puh. +32 (0)2 546 8283 – sähköposti: michael.wells@esc.eu.int 
 

• Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja myynninedistämistoimet 
kolmansissa maissa 

 
− Esittelijä: Leif. E. Nielsen (muut eturyhmät – DK) 
 
– Viite: KOM(2004) 233 lopullinen – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
 puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
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12 KULUTTAJANSUOJA 

 

• PAH-yhdisteet / pehmittimet ja renkaat 
 
− Esittelijä: David Sears (työnantajat – UK) 
 
– Viite: KOM(2004) 98 lopullinen – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright 
 puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti: robert.wright@esc.eu.int 
 

• Triklooribentseeni 
 
− Esittelijä: David Sears (työnantajat – UK) 
 
– Viite: KOM(2004) 320 lopullinen – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
 
 

13 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA 
 

• Nopeiden yhteyksien Eurooppa 
 
− Esittelijä: Thomas McDonogh (työnantajat – IE) 
 
– Viite: KOM(2004) 61 lopullinen – CESE 1427/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea kehottaa komissiota 
 
– ajamaan jatkossakin järjestelmän täydellistä täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa uudet 

tulokkaat mukaan lukien 
– säätämään laajakaista-termille täsmällisen ja vaativan määritelmän unionin käyttöä varten 
– sisällyttämään yhteyden laatua koskevan vähimmäisvaatimuksen laajakaistan täsmälliseen 

määritelmään 
– edistämään laajakaistaverkkojen laajentamista koko unionin alueelle nopeasti sekä kartoittamaan 

verkoissa olevia puutteita tulevissa selonteoissaan 
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– harkitsemaan lainsäädäntöä infrastruktuurin yhteiskäytöstä 3G-operaattorien kesken kuluttajien 
etua ja EU:n resurssien tehokasta käyttöä ajatellen, vauhdittamaan yhteyksien saatavuutta, 
vähentämään ympäristöä koskevia huolenaiheita ja alentamaan palvelutarjonnan kustannuksia 

– huolehtimaan turvallisuuskysymyksistä, kun kuluttajat tekevät päätöksiä uusien palveluiden 
käyttöönotosta, ja parantamaan kuluttajien luottamusta uusiin tekniikoihin ja palveluihin. 

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

 
 


