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II

( Valmistavat säädökset)

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi moottoriajoneuvoista ja niiden perävaunuista vaarallisten aineiden tiekuljetuk
sissa ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
tyyppihyväksynnän osalta "^)
(97/ C 296/01 )

Neuvosto päätti 13 . helmikuuta 1997 Euroopan unionin perustamissopimuksen 100 a artiklan
mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta .

Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa -, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi
lausuntonsa 4 . kesäkuuta 1997 . Esittelijänä oli Michael Kubenz.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9 . heinäkuuta 1997 pitämässään 347 . täysistunnossa

seuraavan lausunnon . Äänestyksessä annettiin 115 ääntä puolesta , 3 vastaan, ja 1 pidättyi
äänestämästä .

rektiivi , jolla taataan liikenteen vapaus yhteisön alueella
teknisten ominaisuuksien yhdenmukaisuuden perus

1 . Esipuhe

teella .

Irlantia lukuunottamatta jäsenvaltiot ovat sopimuspuo
lia vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuk
sista tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa (ADR

1 .2 .
Tämä direktiivi täydentää siten neuvoston direk
tiiviä 94/55/EY, ja siinä säädetään erityismääräyksiä

sopimus) (2).

- vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pe
rusajoneuvojen sopivasta suunnittelusta ja rakentees

1.1 . Direktiivillä 94/55/EY (3) ADR-sopimuksen
määräykset liitettiin tammikuun 1 . päivästä 1997 alkaen
osaksi yhteisön lainsäädäntöä . Tämä direktiivi sisältää
määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksista sekä
niissä käytettävien ajoneuvojen rakenteesta ja varuste
lusta yhteisön alueella . Direktiivi ei kuitenkaan takaa ,
että vaarallisten aineiden kuljetuksiin käytettävien ajo
neuvojen rakenteelliset ominaisuudet hyväksytään yhtä
läisesti kaikissa jäsenvaltioissa . Tätä varten on
säädettävä direktiivin 70/ 156/ETY mukaisen eurooppa
laisen tyyppihyväksyntämenettelyn puitteissa erityisdi
( 1 ) EYVL C 29, 30.1.1997, s. 17
(2) ECE/TRANS / 1 10 ( Nide I ja II ), Geneve , 30.9.1957 .

(3) EYVL L 319, 12.12.1994, s . 7 (Talous- ja sosiaalikomitean
lausunto , EYVL C 195 , 18.7.1994 , s . 15 ), liitteet , EYVL
L 275 , 28.10.1996 , s . 1

ta sekä

- teknisistä vaatimuksista , jotka koskevat
• sähkölaitteita

• jarrujärjestelmiä ( esim . ABS-jarrut ja hidastin )

• palovaaran ehkäisyä ja
• nopeudenrajoitinta .

1.3 .
Nämä säännökset pohjautuvat neuvoston direk
tiivin 94/55/EY (johon viitataan suoraan tässä direktii
vissä) säännöksiin . Tämän direktiivin kaikkien olennais
ten teknisten vaatimusten noudattamisella varmistetaan

kyseisten ajoneuvojen vapaa liikenteeseen saattaminen
Euroopan unionin sisämarkkinoilla . Jos jollekin ajoneu
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votyypille myönnetään tyyppihyväksyntä tämän direk
tiivin mukaisesti , jäsenvaltiot eivät voi kieltää ajoneuvon
valmistajaa tarjoamasta sitä myyntiin , kieltäytyä rekiste
röimästä sitä eivätkä kieltää sen käyttöönottoa sen
rakenteeseen liittyvistä syistä .
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rektiivissä [6 . helmikuuta 1970 annettu neuvoston direk
tiivi 70/ 156/ETY 0 ), jota on viimeksi muutettu Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/79/EY (2) 1 .

3 . Yleistä

1.4.
Kuten kaikki muutkin hyötyajoneuvojen tyyppi
hyväksyntään liittyvät erityisdirektiivit - ilman pilaantu
mista ja melupäästöjä koskevia direktiivejä lukuunotta
matta — tämä uusi direktiivi perustuu optimaaliseen
yhdenmukaistamiseen . Jäsenvaltiot voivat vaatia , että
noudatetaan ainoastaan Euroopan yhteisön erityisdirek
tiivien säännöksiä , tai vaihtoehtoisesti säilyttää tämän
alan kansallisen lainsäädännön , jolloin valmistaja voi
valita tämän ja yhdenmukaistettujen vaatimusten välillä .
Jäsenvaltiot voivat vaatia valmistajaa, joka ei ole noudat
tanut EY-tyyppihyväksyntää , noudattamaan omia kan

3.1 .
Talous- ja sosiaalikomitea on tyytyväinen komis
sion ehdotukseen lähentää moottoriajoneuvojen ja nii
den perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevia

sallisia vaatimuksiaan .

vistä moottoriajoneuvoista säätää sellainen .

säännöksiä muuttamalla direktiiviä 70/ 156/ETY sekä

säätämällä uusi erityisdirektiivi vaarallisten aineiden
kuljetuksiin tarkoitettujen moottoriajoneuvojen ja perä
vaunujen tyyppihyväksynnästä .

3.2. Koska neuvosto on hyväksynyt jo 36 hyötyajo
neuvojen tyyppihyväksyntää koskevaa erityisdirektiiviä ,
tulisi myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin käytettä

Siten tällä menettelyllä varmistetaan, että tyyppi
hyväksyntämenettelyä voidaan soveltaa sarjavalmistei
siin "perusajoneuvoihin ". Sekä lisärakenteet että ajoneu
vo kokonaisuudessaan on esiteltävä virallisesti hyväksy
tylle asiantuntijalle ennen kuin se saatetaan liikenteeseen
3.3 .

1.5 .

Tämä direktiivi ei vaikuta kyseisten ajoneuvojen

käyttöä koskevaan kansalliseen tai yhteisön lain
säädäntöön . Ehdotusluonnoksen hallinnolliset säännök
set on sovitettu direktiivin 70/ 156/ ETY hallinto

säännösten mukaisiksi niiden käyttökelpoisuuden var
mistamiseksi myös tulevaisuudessa .

1.6. Tämä direktiivi on valinnainen , kunnes puitedi
rektiivistä 70/ 156/ETY tulee pakollinen hyötyajoneu
voille kaikissa jäsenvaltioissa . Jos valmistaja päättää

ensimmäisen kerran , sillä säännös erillisestä rekisteröin

nistä (ns . B3-todistus ) (3) tullaan säilyttämään tulevai
suudessakin .

3.4.
Koko yhteisön laajuisen yhtenäisen moottoriajo
neuvojen tyyppihyväksynnän tarkoituksenmukaisuus
on selvää . Yksittäis- tai erikoisvalmistusta koskeva

poikkeussääntö on laadittu järkevästi , sillä siinä otetaan

toimia tämän direktiivin säännösten mukaan , hänen

huomioon

on sallittava tehdä niin , ja tämän direktiivin tekniset
vaatimukset täyttävät ajoneuvot on voitava saattaa
liikenteeseen vapaasti muissa jäsenvaltioissa .

- useissa vaiheissa valmistetut ajoneuvot

- saman perusmallin erilaiset muunnelmat

- pieninä sarjoina valmistetut ajoneuvot .
3.5 .

2 . Johdanto

Komitea kannattaa komission direktiiviehdotus

ta sen tavoitteiden osalta , mutta muistuttaa , että EU
säännösten soveltamisala tulee ehdottomasti sovittaa

Euroopan talouskomission ECE:n säännösten mukai
seksi .

2.1 .

Tällä direktiiviehdotuksella on tarkoitus säätää

vaarallisten aineiden maantiekuljetuksissa käytettäviä
ajoneuvoja ja perävaunuja koskevat tekniset vaatimuk
set. Direktiivin on määrä osaltaan edistää teknisten

edellytysten luomista turvallisille kuljetuksille.

4.1 . Talous- ja sosiaalikomitea pyytää komissiota ja
varsinkin pääosasto VII:ää huolehtimaan siitä , etteivät
asiasta vastaavien viranomaisten ja muiden organisaa

2.2. Ehdotusluonnoksessa säädetään Euroopan ta
lousyhteisön perustamissopimuksen 100 a artiklan (sisä
markkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat toi
met jäsenvaltioiden lakien , asetusten ja hallinnollisten
määräysten lähentämiseksi) perusteella määräyksiä vaa
rallisten aineiden maantiekuljetuksissa käytettäviä ajo
neuvoja koskevien vaatimusten täydelliseksi yhdenmu
kaistamiseksi .

Tämä

menettely

vastaa

4. Erityistä

mootto

riajoneuvoalalla yleisesti käytettyä lähestymistapaa ,
josta on säädetty moottoriajoneuvojen tyyppihyväk
synnästä Euroopan unionissa annetussa puitedi

tioiden erilaiset rakennevaatimukset vesitä tämän direk

tiivin sekä direktiivin 94/55/ETY ( muutosdirektiivi
(') EYVL L 42, 23.2.1970, s . 1 (Talous- ja sosiaalikomitean
lausunto , EYVL C 48 , 16.4.1969 , s . 14)
(2) EYVLL 18 , 21.1.1997 , s . 7
(3) Ensimmäisen B3-todistuksen voi vastaisuudessakin antaa
vain kansallinen viranomainen , joka vastaa myös ajoneu
von rekisteröinnistä . Siten Saksassa valmistetulle " koko

naisajoneuvolle"ei voida antaa ensimmäistä B3-todistusta ,
jos ajoneuvo on tarkoitus rekisteröidä esim . Ranskassa .
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96/86/EY f 1 ) mukaanlukien ) avulla saavutettua hyötyä .
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4.2.
Tulee varmistaa , että ECE:n säännöstön ja tämän
EU-direktiivin soveltamisalojen voidaan katsoa olevan
samat .

(M EYVL L 335 , 24.12.1996 , s . 43

Bryssel , 9 . heinäkuuta 1997 .
Talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja
Tom JENKINS

LIITE

Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia koskevia direktiivejä ja sopimuksia

1 . ADR-sopimus

ADR-sopimus on eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.

Sopimuksen on ratifioinut 32 maata . ADR-sopimus sisältää yksityiskohtaisia turvallisuusmääräyksiä ,
joita on noudatettava yhtenäisesti sopimusvaltioiden välisissä vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksissa .
Mikäli jokin valtio ei ole ratifioinut sopimusta , noudatetaan sen alueella alueellisuusperiaatteen
mukaisesti kansallista lainsäädäntöä . ADR-sopimuksen perusteella oli välttämätöntä säätää vastaavia
säännöksiä myös valtioiden sisäisille kuljetuksille . ADR-sopimus sai siten samalla aikaan kansallisten
määräysten osittaisen yhdenmukaistamisen .
Kun ADR-sopimuksen yleisessä osassa säädellään pääosin sopimusvaltioiden keskinäisiä oikeussuhteita ,
sopimuksen liitteet A ja B sisältävät säännöksiä vaarallisten aineiden kuljetusten sallittavuudesta sekä
kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen ja säiliöiden rakenteesta ja käytöstä . Liitteessä A luetellut
vaaralliset aineet on jaettu 13 luokkaan . Kuljetettavaksi sallitut aineet sekä pakkaus- ja kuljetusvaatimuk
set on varustettu reunanumeroin .

Liitteeseen A kuuluu yhdeksän liitettä (joista kaksi on vielä avoinna), jotka sisältävät aineiden ja
pakkausten testausmenettelyjä sekä varoituslipukkeita koskevia määräyksiä . Liitteen A säännökset
koskevat pääasiassa vaarallisten aineiden tai tavaroiden lähettäjää . Liite B sisältää yleisiä ja erityisiä
määräyksiä liitteen A mukaisten vaarallisten aineiden tai tavaroiden kuljetuksiin käytettävien ajoneuvo
jen , säiliöiden , astioiden ja säiliökonttien rakenteesta , varustelusta ja toiminnasta .
Liitteessä B on kahdeksan liitettä , jotka sisältävät määräyksiä erityisesti erilaisten säiliöiden rakenteesta
ja toiminnasta , ajoneuvojen sähkölaitteista sekä tyyppihyväksyntätodistuksista . Liitteen B säännökset
koskevat enimmäkseen vaarallisten aineiden kuljettajia .

2. EY-puitedirektiivi (94/55/EY)

ADR-puitedirektiivillä (94/55 /EY ) ADR-sopimus saatetaan osaksi EY:n lainsäädäntöä . Näin ADR
sopimus siirrettiin kokonaisuudessaan osaksi yhteisölainsäädäntöä . ADR-puitedirektiivi (94/55/EY)
perustuu EY:n perustamissopimuksen 75 artiklaan ja sääntelee siten yhteisön sisäistä liikennettä .
Huomautus : Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä pätee tämän direktiivin mukaan vain kansallisesti . Tästä
syystä vaarallisten aineiden kuljetuksiin käytettäviä ajoneuvoja varten tarvitaan EY :n perustamissopimuk
sen 100 a artiklaan (tavaroiden vapaa liikkuvuus) perustuvaa erityisdirektiiviä .
Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväk
syntää sääntelevä direktiivi olisi vastaus juuri tähän talouselämän tarpeeseen . Edellä mainituista syistä
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tarvitaan välttämättä EY-sopimuksen 100 a artiklaan perustuvaa direktiiviä tyyppihyväksyntämenette
lystä . Tämän saavuttamiseksi tämä direktiivi , kuten kaikki muutkin ajoneuvotekniset direktiivit, tulee
säätää perusdirektiiviin 70/ 156/ETY ( moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntä)
pohjautuen . Näin taataan , että yhdelle perusajoneuvolle tarvitaan vain yksi tyyppihyväksyntä , joka
pätee kaikissa jäsenvaltioissa .
3 . ECE - Economic Commission for Europe (Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio)

YK perusti talouskomission joulukuussa 1946 , ja sen toimipaikka on Geneve. Samanlaisia YK:n laitoksia
toimii myös muissa maanosissa . ECE:n tehtävänä on kehittää ja koordinoida Euroopan taloutta .
Liikenneasioita hoitaa oma osasto (WP), jossa on seuraavia alaosastoja :

Yleinen liikennepolitiikka , rautatiet, tieliikenne ja sisävesiliikenne. Kuljetusosasto saa tehtävänsä
valtioiden sisäisiä kuljetuksia käsittelevältä komitealta . Lento- ja meriliikennekysymyksiä käsitellään
vain , jos ne vaikuttavat muihin liikennemuotoihin . ECE:llä ei ole toimeenpanovaltaa . Se laatii suosituksia ,
päätöslauselmia ja yleissopimuksia . ECE:n työskentelyyn osallistuvat tärkeimmät akkreditoidut kan
sainväliset eturyhmät.
4. Moottoriajoneuvoalaa koskevat ECE-säännökset

Ajoneuvojen varusteiden ja osien yhtenäisistä hyväksymisehdoista ja hyväksynnän vastavuoroisesta
tunnustamisesta 20. maaliskuuta 1958 tehtyyn sopimukseen liittyvällä lailla työt annettiin osaston WP 29
vastuulle. WP 29 laatii siten kaikki ajoneuvoteknisesti merkittävät säännökset. Tätä nykyä WP 29
työstää säännösehdotusta "vaarallisten aineiden maantiekuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen tyyppi
hyväksyntämenettelyn yhtenäisistä määräyksistä ".
5 . WP 15 - "Working Group on the Transport of dangerous Goods"
WP 15 laatii ADR-sopimuksen (eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista) vaatimukset.
6 . Direktiivin 70/ 156/ETY liitteen II mukaiset määritelmät

Ajoneuvoluokat

Luokka M - vähintään nelipyöräiset henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot
Luokka N - vähintään nelipyöräiset tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot
Luokka O - Perävaunut mukaan lukien puoliperävaunut
Nämä luokat jakautuvat alaluokkiin , esim . luokkaan N1 kuuluvat tavaroiden kuljetukseen käytettävät
ajoneuvot, joiden suurin sallittu kokonaispaino on 3,5 t.
7. Perusajoneuvon määritelmä

Direktiivin 70/ 156/ETY 2 artiklan mukaan "perusajoneuvo " on keskeneräinen ajoneuvo, jonka
tunnusnumero säilyy samana monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn kaikkien myöhempien vaihei
den ajan .
8 . Vastaavuusluettelo

Direktiivin 70/ 156/ETY liitteen IV - luettelo ajoneuvojen tyyppihyväksyntää varten täytettävistä
vaatimuksista - II osassa määrätään , mitkä ECE-säännökset voidaan katsoa EY:n erityisdirektiivejä
vastaaviksi . Liitteessä luetellaan 35 ECE-säännöksiä vastaavina pidettyä ajoneuvoalan EY
erityisdirektiiviä .
Ajoneuvoteknisten direktiivien ja säännösten tavoitteena on muotoilla ajoneuvojen ja niiden osien
tyyppihyväksynnän soveltamisala ja vaatimukset siten , että yksittäiset erityisdirektiivit voidaan liittää
vastaavuusluetteloon .

Tämä on mahdollista vain , jos soveltamisalan ja teknisten vaatimusten voidaan katsoa olevan identtiset.
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Huomautus: Ajoneuvon valmistaja hyötyy tästä siten , että ajoneuvot täytyy tarkastuttaa vain kerran ,
mutta tämän teknisen tarkastuksen perusteella on mahdollista saada hyväksyntä vastaavan EY-direktiivin
ja vastaavan EY-säännöksen nojalla .

Ajoneuvojen tekniset vaatimukset kuljetettavan tavaran mukaan

Reunanumeron 220 301 mukainen ajoneuvotyyppi
Tekniset määräykset

Reunanumero

220 512

- johtimet
- akun päävirtakatkaisin

220 513

- akut

220 514

- ajopiirturi

220 515

- pysyvästi jännitteiset laitteet
- sähkölaitteet ohjaamon takana

220 516

EX / III

AT

FL

ox

x

x

x

x

Sähkölaitteet

220 510
220 511

EX / II

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

220 521

Jarrulaitteisto
- lukkiutumattomat jarrut ( ABS )

x

x

x

x

220 522

- hidastin

x

x

x

x

220 520

Palovaarat

220 530

x

x

220 532

- ohjaamo : materiaalit
- ohjaamo: lämpökilpi
- polttoainesäiliöt

x

x

x

x

220 533

- moottori

x

x

x

x

220 534

- pakokaasujärjestelmä

x

220 535

- hidastin

220 536

- lisälämmitys

220 531

220 540

x

x
x

Nopeudenrajoitin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reunanumeron 220 301 mukainen ajoneuvotyyppi

EX/II

räjähteiden kuljetuksiin tarkoitetut II-tyypin kuljetusyksiköt (')

EX/III

räjähteiden kuljetuksiin tarkoitetut III-tyypin kuljetusyksiköt 0 )

FL

ajoneuvot, jotka on tarkoitettu palavien kaasujen sekä sellaisten nesteiden kuljetuksiin , joiden leimahduspiste on
korkeintaan 61 °C , yli 3 000 litran vetoisissa tankeissa , kiinteissä tankeissa ja yli 1 000 litran vetoiset palavien kaasujen
kuljetuksiin tarkoitetut monisäiliöiset ajoneuvot

OX

ajoneuvot, jotka on tarkoitettu 5.1 kohdan reunanumerossa 2501 olevassa 1 a ) kohdassa mainittujen aineiden kuljetuksiin
yli 3 000 litran vetoisissa tankeissa , kiinteissä tankeissa tai irrotettavissa tankeissa

AT

muut kuin FL- tai OX-luokan ajoneuvot, jotka on tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetuksiin yli 3 000 litran vetoisissa
tankeissa , kiinteissä tankeissa tai irrotettavissa tankeissa , sekä yli 1 000 litran vetoiset monisäiliöiset ajoneuvot.

(') Reunanumerossa 11 401 määrätään , kuinka suuria määriä vaarallista ainetta I /II/ III-tyyppisessä ajoneuvossa saa kuljettaa:
Tyyppi I : ei erityisvaatimuksia , pieniä määriä
Tyyppi II : tiettyjä vaatimuksia , keskisuuria määriä
Tyyppi III : tiukat vaatimukset, suuria määriä
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi kuljetettavista
painelaitteista" ( ] )
(97/ C 296/02

Neuvosto päätti 14. helmikuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 75 artiklan
1 kohdan mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuk
sesta .

Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi
lausuntonsa 4. kesäkuuta 1997. Esittelijänä oli Nikolaos Lerios .

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9. ja 10. heinäkuuta 1997 pitämässään 347. täysistunnossa
(heinäkuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon . Äänestyksessä annettiin 71 ääntä
puolesta , 3 vastaan , ja 8 pidättyi äänestämästä .

1 . Ehdotuksen pääsisältö

distys, kemianteollisuus, tarkastuslaitosten edustajat ja
Euroopan standardijärjestö CEN ) neuvottelujen tulok

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa kuljetettavien
painelaitteiden turvallinen kuljettaminen ja vapaa liik
kuvuus yhteisön markkinoilla .

sena .

3 . Erityistä

Tähän pyritään ottamalla käyttöön nykyisten laitteiden
määräaikaistarkastukset , joita kuvaillaan liitteen V toi
sessa osassa sekä kaikkia uusia painelaitteita koskeva
menettely , jolla tarkkaillaan liitteen V ensimmäisessä
osassa kuvailtujen vaatimustenmukaisuuden arviointi

3.1 . Talous- ja sosiaalikomitean mielestä tiettyjen
komission asiakirjan artiklojen sanamuodon muuttami
nen voisi helpottaa direktiivin toimeenpanoa .

modulien ehtojen täyttämistä .

3.1.1 .

2 . Yleistä

2.1 .
Vaikka neuvosto on hyväksymällä 21 . marras
kuuta 1994 direktiivin 94/55/EY (vaarallisten aineiden
tiekuljetuksia (ADR ) koskevan jäsenvaltioiden lain
säädännön lähentämisestä) ja 23 . heinäkuuta 1996 direk
tiivin 96/49/EY (vaarallisten aineiden rautatiekuljetuk
sia (RID ) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä) jo varmistanut korkean turvallisuusta
son vaarallisten aineiden kuljetuksissa , ei painelaitteiden
vapaata liikkumista maiden välillä - uudelleentäyttämi

nen ja -käyttö mukaan lukien - voida taata, mikäli edellä
mainittuihin seikkoihin sovelletaan myös kansallista
säännöstöä .

Luomalla painelaitteita koskeva ja määräaikaistarkas
tusten yhteydessä sovellettava yhdenmukainen hyväksy
misjärjestelmä ja sopimalla nimettyjen tarkastuslaitos
ten myöntämistä hyväksymismerkinnöistä, jotka kaikki
jäsenvaltiot tunnustavat, nämä rajoitukset voidaan
poistaa .

2.2. Tämän perusteella on selvää, että tarvitaan
yhteisöntason toimia mikäli sisämarkkinoiden halutaan
painelaitteidenkin osalta toteutuvan . Tästä syystä TSK
tukee neuvoston direktiiviehdotusta , jos direktiivi syntyy
komission ja jäsenvaltioiden hallitusten ja eurooppalais
ten elinkeinojärjestöjen (kaasuteollisuus, nestekaasuyh

Poistamalla ilmaus " täytettäviä" 2 artiklan

toiselta riviltä saataisiin myös kertatäyttöiset kaasusäi
liöt automaattisesti direktiivin piiriin ja varmistettaisiin
vapaa liikkuvuus myös niiden osalta .
3.1.2.
Artikla 13 kehottaa jäsenvaltioita antamaan ja
julkaisemaan direktiivin noudattamisen edellyttämät
lait,
asetukset
ja
hallinnolliset
määräykset
30 . päivään kesäkuuta 1998 mennessä ja soveltamaan
niitä 1 . päivästä tammikuuta 1999 . Näitä määräaikoja
voidaan TSK:n mielestä joutua harkitsemaan uudelleen
tarvittavien standardien ja teknisten määritelmien val
mistumisen ja saatavuuden perusteella .

3.2.

TSK:n mielestä seuraavien teknisten seikkojen

liittäminen joko käsiteltävään direktiiviin tai vaarallisten
aineiden tiekuljetuksista annettuun direktiiviin olisi

paikallaan :
a ) nestekaasupullojen ja kaasua nestemäisessä muo
dossa sisältävien säiliöiden nimettyjen tarkastuslai
tosten suosittelema ja tarkastama täyttömenettely,
b) edellä mainittujen pullojen ja säiliöiden venttiilien
käyttö-, rakennus-, hyväksymis- ja merkintämää
räykset .
3.3 .
Direktiivin soveltaminen alentaa kuluja , eli siitä
on painelaitteiden valmistajille taloudellista etua , koska
tulevaisuudessa laitteen hyväksyminen ja merkitseminen
yhdessä jäsenvaltiossa riittää . Sen jälkeen laite voi olla

yleisessä käytössä yhteisön markkinoilla, ja kilpailun
(M EYVL C 95 , 24.3.1997 , s . 2

lisääntyessä laitteiden hinnat laskevat. Talousja sosiaali
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komitea toivoo, että teollisuus (esim. pullojen, säiliöiden
ja muiden laitteiden valmistajat sekä nestekaasun tuotta-
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jat ja jakelijat) siirtävät syntyvän taloudellisen hyödyn
tuotteiden kuluttajahintoihin.

Bryssel, 10. heinäkuuta 1997.
talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

LIITE

talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Seuraavaa muutosta , joka sai yli neljänneksen annetuista äänistä , ei hyväksytty käsittelyssä .
Lisätään seuraavat uudet kohdat 3.1.3 ja 3.1.4:

"3.1.3 .
Lisätään uudeksi perustelukohdaksi (' katsoo , että' -osaan ) seuraava teksti : " Direktiivin
84/527/ETY mukaisesti valmistettujen kuljetettavien painelaitteiden vapaa liikkuvuus ja käyttö jäsenvalti
oiden alueella tulee taata edelleen ,"
" 3.1.4 .

Lisätään direktiiviehdotuksen 4 artiklaan uudeksi 3 kohdaksi seuraava teksti : ' Direktiivin

84/527/ETY mukaisesti valmistettujen ja M-merkillä varustettujen kuljetettavien painelaitteiden vapaa
liikkuvuus ja käyttö yhteisön alueella voidaan taata ilma, että niihin tarvitsee tehdä uusia lisämerkintöjä ."'
Perustelu

Tällä hetkellä Euroopassa - tarkemmin sanoen eräissä valtioissa - on useita miljoonia direktiivin
84/527/ETY mukaisesti valmistettuja nestekaasusäiliöitä , joiden merkinnöistä sekä määräaikaistarkas
tuksista vastaavat toi mi ttajayhtiöt ja joita valvovat toimivaltaisetkansalliset viranomaiset. Lisämerkinnän
määrääminen näille kaasusäiliöille merkitsisi suhteettoman suuria lisäkustannuksia ilman , että siitä
seuraisi mitään kouriintuntuvaa hyötyä kuluttajille .

Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä : 33 , ei-ääniä: 44, tyhjiä : 8 .

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan

parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Esikuva-analyysi Väline
taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten käyttöön "
(97/ C 296/03

Komissio päätti 21 . huhtikuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 artiklan
mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi
lausuntonsa 4. kesäkuuta 1997 . Esittelijänä oli Henri Malosse .

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9 . ja 10 . heinäkuuta 1997 pitämässään 347 . täysistunnossa

(heinäkuun 9. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon . Äänestyksessä annettiin 99 ääntä
puolesta , 3 vastaan , ja 1 pidättyi äänestämästä .

hyvinvointia edistämällä tuotanto-, tehokkuus- ja kan

1 . Johdanto

nattavuustekijöitä .

1.1 .

Tämän tiedonannon ja Euroopan teollisuuden

kilpailukyvyn esikuva-analyysia koskevan tiedonannon
( KOM(96) 463 lopull .) lähtökohtana on kilpailukyvystä
hiljattain annetut monet ehdotukset ja tiedonannot ja
erityisesti tiedonanto " Euroopan unionin teollisuuden
kilpailupolitiikka" ( COM(94) 319 final) sekä sitä täy
dentävä toimintaohjelma ja aikataulu (KOM(95 ) 87
lopull .), jota talous- ja sosiaalikomitea tuki periaatteelli
sella tasolla toivoen kuitenkin , että komissio tekisi
konkreettisempia aloitteita . Marraskuun 22 . päivän
1995 täysistunnossa antamassaan lausunnossa ( esittelijä :
Jens Peter Petersen ) 0 ) komitea pahoitteli, " ettei toteutet
tavista vaiheista ja niihin liittyvistä aikatauluista ole
vielä mitään tietoa ". Tämän jälkeen on julkaistu kaksi
tiedonantoa , joista toinen käsitteli kemianteollisuuden

kilpailukykyä ja toinen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden
alihankinnan kilpailukykyä . Komitea pahoitteli lausun
noissaan tiedonantojen kunnianhimon puutetta .

1.3 .

Käsiteltävänä olevan tiedonannon tavoitteena on

antaa jäsenvaltioille konkreettisia toimintaehdotuksia .
On korostettava , että komissio on antanut asiasta
samaan aikaan kaksi muuta työasiakirjaa . Ensimmäinen
käsittelee Euroopan laadunedistämispolitiikkaa Euroo

pan kilpailukyvyn parantamiseksi (SEK(96) 2000) ja se
täydentää esikuva-analyysin lähestymistapaa . Töinen on
vuonna 1996 julkaistu kertomus Euroopan teollisuuden
kilpailukyvystä . Kun komission jäsen Edith Cresson
esitteli 20 . marraskuuta 1996 toimintasuunnitelman

innovaation edistämiseksi , hän puhui etenkin laadun
osalta esikuva-analyysistä Euroopan tasolla keinona
innovaation edistämiseksi .

1.4. Komitea korostaa vielä kerran, että Euroopan
komission aloitteista puuttuu koordinointia ja näky
vyyttä , jotka ovat tämän aiheen osalta mitä ilmeisimmin

kerrannaisia ja limittäisiä . Kilpailukyvyn parantamisek
1.2 . Euroopan unionin taloudellisen ja etenkin teolli
sen kilpailukyvyn parantamisen tarve on keskeisellä
sijalla sellaisissa poliittisissa asiakirjoissa kuin Delorsin
komission " Valkoinen kirja kasvusta , kilpailukyvystä ja
työllisyydestä " vuodelta 1993 ja " Työllisyyden luotta
mussopimus ", jonka Santerin komissio esitti vuonna
1996 . Carlo Azeglio Ciampin johtama kilpailukyvyn
neuvoa-antava

ryhmä

on

antanut

ensimmäiset

päätelmänsä puheenjohtaja Santerin pyynnöstä . Ensim
mäisessä kertomuksessa eritellään yleisesti kilpailuky
kyä ja painotetaan , ettei kilpailukyky ole itsetarkoitus
vaan keino parantaa työllisyystilannetta , elintasoa ja

si olisi tarvittu täydellistä tarkan aikataulun toiminta
suunnitelmaa , jossa on mukana laadunedistämisoh
jelma .

1.5 .
Euroopan komissio vastasi kuitenkin ministeri
neuvoston ja komitean toiveisiin esittämällä täy
dentävän tiedonannon 16 . huhtikuuta 1997 (2). Siinä
esitellään itse asiassa laaja yhteisöllinen kehys sekä
konkreettisia toimintaehdotuksia mekanismien luomi

seksi esikuva-analyysille eli benchmarking-menetel
mälle, joka voidaan kääntää kirjaimellisesti " viiteperus
taksi " tai suorituskyvyn arvioinniksi .

(!) EYVL C 39 , 12.2.1996

(2) KOM(97) 153 lopull .
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2. Komission analyysi Euroopan kilpailukyvystä
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toimintahäiriöt ja innovaatiokyvyn heikkoudet pääsyik
si Euroopan teollisuuden huonoon suorituskykyyn .
Markkinoiden toimivuuden osalta tiedonannossa maini

2.1 .

Pääsyyt , joilla tiedonannossa selitetään Euroo

pan unionin maiden talouden jälkeenjääneisyyttä, ovat
aineettomien investointien (etenkin koulutus ja tutki
mus), innovaation ja laiteinvestointien heikkous . Näiden
osatekijöiden vuorovaikutus on määräävä tekijä kilpai
lukyvyssä . Tiedonannossa mainitaan myös rakenteelli
set vaikeudet kuten työvoiman liikkuvuuden puute,
liikenteen perusrakenteiden korkeat hoitokustannukset,
valtiontalouden suuri alijäämä sekä pakollisten verojen
ja sosiaaliturvamaksujen suuri BKT-osuus , joka on
noussut Euroopan unionissa vuosien 1970 ja 1995 välillä
34 prosentista 43 prosenttiin .

2.2 .

Eritellessään teollisuuden kasvua komissio tote

aa , että Euroopan unionin osuus OECD:n vientimark
kinoista on pienentynyt. Euroopan unionin markkina
osuudet ovat supistuneet Itä-Aasiassa ja Latinalaisessa
Amerikassa , jotka ovat voimakkaan kasvun alueita .
Viimeisten kymmenen vuoden aikana teollisuuden jalos
tusarvo on kasvanut vähemmän Euroopan unionissa
(2,4 % ) kuin Yhdysvalloissa (3 % ) tai Japanissa (3,8 % ).
Tehdasteollisuudessa vain elintarvike-, juoma-, tupak
ka-, puu- ja huonekaluteollisuuden voitot pysyivät
Euroopan unionissa samalla tasolla tai kasvoivat. Näillä
aloilla oli korkeampi investointiaste kuin kilpailijoilla .

taan erikseen tiettyjen avainalojen perusrakenteiden
vapauttamisen puute (televiestintä, liikenne), pääoma
markkinoiden toiminnan vajavuudet (erityisesti eläkera
hastojen toiminnan esteet), työmarkkinoiden joustamat
tomuus , ammatillisen liikkuvuuden esteet sekä työmark
kinasääntely .

2.6 .
Samassa kilpailukykyä määrääviä tekijöitä käsit
televässä kappaleessa komissio määrittää innovaatiota
jarruttavia tekijöitä : aineettomien investointien
riittämättömyys, koulutusjärjestelmien puutteet ja eri
tyisesti niiden soveltumattomuus taloudellisten toimijoi

den tarpeisiin , työvoiman liikkuvuuden puute,
riittämättömästi markkinakeskeisen eurooppalaisen tut
kimuksen heikkous, vaikeudet tutkimustulosten hyö
dyntämisessä ja levityksessä , jälkeenjääneisyys laadun
valvontajärjestelmien soveltamisessa sekä innovaation

ja pk-yritysten rahoitusmekanismien (riskipääoma ,
käynnistysinvestoinnit) puutteet. Euroopan komission
olisi ollut hyvä ottaa kilpailukykyanalyysissään huo
mioon alueisiin perustuva lähestymistapa .

3 . Komitean ehdotukset kilpailukyvyn mittaamisesta

2.3 . Analyysissä otetaan huomioon kulurakenne ja
siinä osoitetaan , että kulut ovat Euroopan unionissa
yleensä korkeammat : televiestintä ja energia ovat kal
liimpia kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa, ja viime
vuosina korkokanta on ollut korkeammalla . Palkkakus

tannusten osalta analyysissä ei kuitenkaan anneta
selkeää vastausta , vaan siinä tunnustetaan , että on

vaikeaa tehdä luotettavaa vertailua , koska palkkakulu
jen rakenne on monimutkainen . Komissio toteaa sen
sijaan , että yksikkötyökustannukset (kokonaispalkka
kustannukset suhteutettuna tuotantoon ) ovat olleet
vuodesta 1992 lähtien lievässä laskussa . Komission olisi

3.1 . Euroopan komissio mainitsee kaksi perustekijää
kilpailukyvyn tason mittaamiseksi : tuottavuus ja työlli
syysaste . Komissio tunnustaa kuitenkin tiedonannos
saan , etteivät nämä kaksi tekijää riitä yksinään ilmiön

selittämiseen . Kun todetaan , että kilpailukyky on keino
päästä parempaan elintasoon ja väestön hyvinvoinnin
lisäämiseen , myös ympäristönsuojelun astetta, energia
varojen järkiperäistä käyttöä tai rikollisuusastetta sa
moin kuin sosiaaliturvan tasoa voidaan pitää huomioon
otettavina kriteereinä .

pitänyt selittää ja kommentoida näitä lukuja .

3.2 .

2.4.

Euroopan unionin jälkeenjääneisyys sekä aineel

lisissa että aineettomissa investoinneissa on erittäin
huolestuttavaa . Tiedonannossa esitetään tutkimuksen

On ihmeteltävä , ettei tiedonannossa viitata vaih

tokursseihin ja valuuttavaihteluihin Euroopan unionin
sisä- ja ulkopuolella . Nämä näkökohdat voivat olla
monilla teollisuuden aloilla ratkaisevia voittomarginaa
lin ja markkinaosuuksien kannalta . Ne ovat kuitenkin

ja kehittämisen lukuja . Komitean mukaan myös näitä
lukuja olisi hyvä kommentoida laajemmin nimenomaan
tutkimuksen ja kehittämisen investointien osalta .

tai alueella ei ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa .

2.5 .
Kappaleessa , jonka otsikkona on " Kilpailukykyä
määräävät tekijät" komissio mainitsee markkinoiden

3.3 .
Komitea kiinnittääkin Euroopan komission huo
mion sellaisen liian kokonaisvaltaisen analyysin vaa

olosuhteisiin liittyviä tekijöitä , joihin yrityksellä , alalla
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raan, jossa on sekaisin liian monia vaikeasti vertailtavia
tekijöitä. Kilpailukyky on itse asiassa aina suhteellista ,
ja analyysitulokset voivat olla pohjimmiltaan kovin
erilaisia sen mukaan , tehdäänkö vertailuja Yhdysvaltoi
hin , Japaniin vai Aasian nouseviin valtioihin . Yritys
mittaa kilpailukykyään suhteessa kilpailijoihinsa , kun
taas aluetta voidaan analysoida siltä kannalta , miten se
houkuttelee sijoittajia tai miten se pystyy luomaan
lisäarvoa ja työpaikkoja .

3.4.
Komission analyyseissä asetetaan etusijalle käsite
unionin kokonaisvaltaisesta kilpailukyvystä verrattuna
sen kilpailijoihin . Komitean mielestä liian kokonaisval
tainen ja yleistävä lähestymistapa ei ole sopiva esikuva
analyysin käytännön toimen kannalta . Mitä tulee kilpai
lukyvyn puite-ehtoihin , olisi valittava tiettyjä aloja ,
joista voitaisiin tehdä objektiivinen ja käyttövalmis
analyysi . Komitea haluaakin asettaa etusijalle alakohtai
sen lähestymistavan , jonka avulla voitaisiin eritellä eri
tekijöiden merkitys, esimerkiksi bioteknologian tutki
mus ja kehittämistyö tai tekstiili- ja vaatetusalan työvoi
makustannukset ja markkinointi . Toisaalta komitea
painottaa kilpailukyvyn alueellisten tekijöiden näkökan
nalta sitä , että alueellinen ulottuvuus tai työllisyyskes
kukset on otettava huomioon , jolloin voidaan analysoida
tarkemmin yleisiä olosuhteita : paikallisverotus , perusra
kenteet, tutkimusinvestoinnit, levittäminen yliopistokes
kuksista , työpaikkojen ja yritysten luominen sekä ulko
maiset investoinnit. Liian laaja esikuva-analyysi olisi
itse asiassa lähellä jo tehtyjä analyysejä ja sillä olisi
vähemmän käytännön vaikutuksia . Esimerkiksi ulk
omaisten yritysten sijoittautumisen osalta alueellisuuden
käsite on usein merkittävämpi alueiden kuin valtion
kannalta . Onkin pyrittävä sopivimman päätöksenteko
tason analyysiin . Tämä voi vaihdella aiheen ja maan
mukaan ( esim . Saksassa osavaltioilla on toimivalta
koulutusasioissa).

29.9.97

tiukemmasta ja järjestelmällisemmästä kilpailukyvyn
määrittelystä, joka keskittyisi kolmeen perusperiaattee
seen :

3.6.1 .
Selkeä erittely yritystason ja yleisiin olosuhtei
siin liittyvien esikuva-analyysitoimien välillä.

3.6.2.
Kilpailukykytekijöiden arvojärjestykseen aset
taminen ja erittely: kilpailukyvyn yleisehdot (perusra
kenteet , koulutus), tuotteiden kilpailukyky (hinnat ja
hinnoista riippumattomat tekijät kuten laatu , asiakas
palvelu jne .) ja kilpailukyvyn tulokset (yritysten markki
naosuudet, työpaikkojen luominen alueilla ).

3.6.3 .
Vertailtavien yritysten , alojen tai alueiden mu
kaan eriytettävä esikuva-analyysi : esimerkiksi tietyillä
teollisuuden aloilla esikuva-analyysi kohdennetaan sen
mukaan , ketkä ovat pääasialliset kilpailijat maailman
markkinoilla ; alueilla esikuva-analyysin avulla voidaan
vertailla tilanne-eroja Euroopan unionin sisällä ja ulko
puolella .

3.7 .
Tämän tarkemman määrittelyn pohjalta komitea
esittää seuraavat analyysialat :

3.7.1 .

Alueiden osalta komitea haluaisi asettaa etusi

jalle Euroopan unionin alueiden tai (mahdollisesti raja
alueilla sijaitsevien) työllisyyskeskusten kilpailukyvyn
mittaamisen . Euroopan unionin jonkun tietyn alueen
menestyksen syiden määrittely ja samojen menettelyiden
soveltaminen huonommin menestyvillä alueilla on opet
tavaista . Samalla on kuitenkin mietittävä sellaisten

ulkopuolisten alueiden tai seutujen liittämistä mukaan
tutkimukseen , joilla on Euroopan unioniin verrattavissa
olevat yhteiskunnallis-taloudelliset olot (Japani, Poh
jois-Amerikka , Australia ja Uusi-Seelanti).
3.5 .
Monet komission analyysissä mainituista teki
jöistä ovat ennemminkin kasvu- tai hyvinvointitekijöitä
eivätkä välttämättä kilpailukykyyn liittyviä tekijöitä .
Esimerkiksi koulutusjärjestelmän suorituskykyä on mi
tattava suhteessa väestön tarpeisiin ja pyrkimyksiin .
Nämä tarpeet saattavat vaihdella merkittävästi maasta
toiseen , ja tällä alalla on vaikeaa asettaa suoritustasoa .
Väestön hyvinvointi on jo itsessään kilpailukyvyn osa
tekijä .

3.6.
Komitea toivoo, että esikuva-analyysin kaltaisen
mittausmenetelmän yhteydessä komissio pitäisi kiinni

3.7.2 .
Esikuva-analyysi on varsinkin monikansalli
sissa suuryrityksissä jo laajasti käytössä oleva mene
telmä . Tämä analyysitoiminta siis kuuluu niiden toimi
alueeseen eikä se voi sinällään olla julkista toimintaa .
Yhteisön osuutena tulisi siis olla tiedonvaihto sekä

toimialakohtainen valikoiva lähestymistapa , jota täy
dennetään erillisillä pk-yrityksiin ja työpaikkojen luomi
seen liittyvillä analyyseillä . Tässä tapauksessa etusijalle
asetettavassa lähestymistavassa ei tule ottaa huomioon
alueellisia rajoituksia ja siinä on oltava samalla mukana
sekä eurooppalaiset yritykset niiden kolmansissa maissa
sijaitsevine toimipisteineen että kolmansien maiden
yritykset , joilla on toimipisteitä Euroopan unionissa .
Erityisesti monikansallisten yritysten analyysit ovat tässä
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mielessä valaisevia , koska niiden avulla voidaan määri
tellä hyviä indikaattoreita .

3.8 . Lähestymällä aihetta sekä alue- että alakohtai
sesti (jolloin mukaan luettaisiin pk-yritykset ja yritysten
perustaminen) voitaisiin päästä valaiseviin tuloksiin
parhaimmista käytänteistä ja edistettävistä menetel
mistä, jotta Euroopan kilpailukykyä voitaisiin parantaa .
Jotta tällä alalla voidaan välttää liian laajoja analyysejä ,
joita ei voida suoraan hyödyntää , komitea suosittaa ,
että Euroopan unioni , etenkin neuvosto ja komissio,
analysoivat aloja , joilla unioni aikoo tehdä aloitteita .
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tukeuduttava asianosaisten toimijoiden yksimielisyyteen
ja mahdollisesti yleiseen mielipiteeseen . Palkansaajien
on oltava yritysten tasolla tiiviisti mukana , ja alueiden
tasolla tarvitaan kaikkia yhteiskunnallis-taloudellisia
tahoja . Esikuva-analyysissä päästään tuloksiin vain ob
jektiivisin tiedoin ja mikäli menetelmästä ollaan yksimie
lisiä . Hyväksi koettuja käytänteitä voidaan siirtää vain
niiden suostumuksella , jotka ne toteuttavat. Jos yhteisön
koehankkeissa otetaan huomioon pyrkimys objektiivi
suuteen ja yksimielisyyteen, ne ovat kilpailukyvyn teki
jöiden ja keinojen yleisen tiedottamisen kannalta todella
hyödyllisiä .

Verotuksen tai sisämarkkinoiden toiminnan , aluekehi

tyksen yhteisöaloitteiden sekä tutkimuksen ja kehittämi
sen alalla unionin ja valtioiden suorituskyvyn esikuva
analyysi muihin maailman osiin verrattuna olisi erin
omainen apu päätöksenteossa .

4. Esikuva-analyysi eli benchmarking-menetelmä

4.1 . Esikuva-analyysi eli benchmarking on mene
telmä , jossa suorituskyvyn erojen ja niiden syiden
analyysin jälkeen tuodaan esille menettelyt, joiden avulla
päästään parhaimpiin tuloksiin sekä viedään näitä me
nettelyitä eteenpäin . Menetelmä muistuttaa itse asiassa
taitotiedon siirtämisen pysyvää mekanismia ja hyväksi
koettujen käytänteiden vaihtoa , joka lähtee kilpailuky
vyn termien ja kriteerien taloudellisesta analyysistä .

4.2 .

Komitea korostaa menetelmän etua objektiivise

na apuvälineenä päätöksenteossa . Esikuva-analyysin
avulla voidaan määrittää objektiivisia tosiasioita , joista
asianosaisten toimijoiden on tehtävä johtopäätökset.
Esikuva-analyysin avulla on joka tapauksessa voitava
tehdä toimivia päätöksiä .

4.6 . Jos esikuva-analyysia sovelletaan vain yritysta
solla , se kuuluu ainoastaan yrityksen vastuulle . Kuiten
kin osassa sekä yksityisiä että julkisia ohjelmia
(varsinkin Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja
teollisuusministeriön ohjelmissa) pyritään edistämään
suorituskyvyn esikuva-analyysia pienten ja keskisuurten
yritysten tasolla . Yhteisö toimisi tässä tapauksessa siten ,
että se järjestäisi jäsenvaltioiden välistä kokemusten

vaihtoa ja perustaisi " eurooppalaisen tietoverkon".
Komitea ehdottaa , että yritysten perustamisen avusta
miseen ja tukeen suunnattu koehanke käynnistettäisiin
pääosasto XXIIIrn jo tekemän analyysin pohjalta
yhdessä sovittujen kokemusten vaihtoon ja hyviin
käytänteisiin liittyvien toimien puitteissa . Jo tutkittujen
yhteisön alueiden lisäksi valittaisiin tiettyjä Euroopan
unionin tai sen ulkopuolisia maita tai alueita ja
käynnistettäisiin koetoimia hyväksi koettujen käytän
teiden siirtämiseksi .

4.3 .
Komitea tukee siis Euroopan komission aloitetta
asettaa eurooppalainen esikuva-analyysiohjelma yh
dessä teollisuuden ja jäsenvaltioiden kanssa . Ohjelma
tulisi aloittaa koehankkeilla , joilla testattaisiin mene
telmän pätevyyttä .

4.7. Komissio ehdottaa myös, että menetelmää käy
tettäisiin tiettyjen alojen kilpailukyvyn tekijöiden analy
4.4.
Esikuva-analyysin tulisi olla jatkuva ja kehittyvä
prosessi, koska hyvät ominaisuudet ja suorituskyky ovat
jatkuvasti kehittyviä käsitteitä . Menettelyssä ei siis ole
järkeä , ellei sitä määritellä ajallisesti monivuotisten
koehankkeiden puitteissa .

4.5. Esikuva-analyysin avulla on tarkoitus päästä
tiettyyn päämäärään . Siksi onkin otettava huomioon
vain tosiasiat ja todellisuus (objektiiviset tiedot) sekä

soimiseksi ja kehittämiseksi yhteisön tasolla . Koska
kemianteollisuudesta , biotekniikasta , tekstiili- ja vaate
tusteollisuudesta sekä autoteollisuudesta on jo tehty
analyysejä yhteisön tasolla , ne voisivat olla ensimmäi
sinä . Alat ja vertailuviitteet on valittava huolellisesti , sillä
koska esikuva-analyysi on päätöksenteon objektiivinen
apuväline, siinä on otettava huomioon yhteiskunnallis
taloudellisia ja kulttuuritekijöitä , joilla voidaan selittää
tai perustella kilpailukykyolojen eroja etenkin yhteis
kunnallisella tasolla . Esikuva-analyysissä on lisäksi ana
lysoitava sellaisten yritysten suoritukset ja tulokset, joilla
saattaa olla monikansallinen strategia . Näin voitaisiin
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tutkia vastaavia strategioita kansainvälistymisessä , nii
den tehokkuutta sekä tiettyjen maiden tai alueiden

välineen (benchmarking) käyttöönottoon soveltuvaa

houkuttelevuutta .

ja muiden yhteisön toimintalinjojen täytäntöönpanon
välille tarvittavaa suurta johdonmukaisuutta , etenkin
mitä tulee tutkimus- ja kehittämistoimintaan , innovaati
oon , taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuspoli
tiikkaan sekä yrityspolitiikkaan .

4.8 .

Alueiden osalta komitea ehdottaa , että ensinnä

tehtäisiin tutkimus alueellisen suorituskyvyn tärkeim
mistä tekijöistä (myös suuryritysten analyysitulosten
avulla). Seuraavassa vaiheessa valittaisiin alueet tai
raja-alueet , joilla vallitsee poliittinen , taloudellinen ja
yhteiskunnallinen yksimielisyys kokeilusta . Unionialuei
siin voitaisiin lisätä vertailukelpoisia yhteisön ulkopuo
listen maiden alueita . Näiden alueiden suorituskyvyn
mittaus tutkimuksesta saatavien indikaattorien pohjalta
tehtäisiin tiiviissä yhteistyössä asianosaisten yhteiskun
nallis-taloudellisten toimijoiden kanssa . Saatujen tulos
ten pohjalta toteutettaisiin taitotiedon siirron koehank
keita Euroopan rakennerahastojen tuella (EAKR:n
10 artikla).

4.9 .
Mitä tulee unionin sisäisten taloudellisten yleiso
losuhteiden esikuva-analyysiin (välttämättömien palve
luiden kulut ja laatu , liikenne, energia , televiestintä ,
tiedotus ja hallinto , yleiset tuotantotekijät, työvoima
kustannukset , pääomakustannukset, verotus , asiantun

temuksen ja pätevyyden taso, innovaation kehitys,
tehokkuus ympäristöalalla) komitea asettaa etusijalle jo
aiemmin mainitusta syistä sellaisten määriteltyjen alojen
koetutkimukset, joilla autettaisiin tutkimuksen avulla
yhteisötason päätöksentekoa . Tutkimuksen kohteena
voisi olla tutkimus- ja kehittämisohjelmien sekä alueke
hityksen toimien tehokkuus , yritysverotus , Euroopan
sisämarkkinoiden tehokkuus ja työvoiman liikkuvuus .
Kokonaisvaltaisemman analyysin osalta olisi hyvä viita
ta sellaisiin asiakirjoihin kuin "World Competitiveness
report".

4.10 . Tiedonannon päätelmissä viitataan lisäksi eu
rooppalaiseen laadunedistämispolitiikkaan , jota käsi
tellään erillisessä työasiakirjassa. Siinä ehdotetaan viittä
erillistä toiminta-alaa Euroopan tasolla : eurooppalainen
laatupalkinto, laadun "esikuva-analyysi", eurooppalai
sen laadun teemaviikko, eurooppalainen laadun tarkkai
luelin ja laadun ammattilaisten pätevöittämiseen tarkoi
tettu eurooppalainen järjestelmä . Komitea toivoo saa
vansa tarkempia tietoja ohjelmasta (talousarvio, ohjel
ma, yhdenmukaisuus esikuva-analyysin kanssa).

5 . Päätelmät

taustamateriaalia . Komitea korostaa tämän aloitteen

5.2 .
Komitea hyväksyy ajatuksen esikuva-analyysistä
sillä ehdolla, että aikomuksena on todella käynnistää
jatkuva prosessi, joka pohjautuu objektiivisiin tietoihin
tarkkaan määritellyillä aloilla siten, että päätöksentekoa
tuetaan konkreettisilla aloilla . Niitä on voitava soveltaa

käytännössä siten , että samalla levitetään hyväksi koet
tuja käytänteitä :
5.2.1 .
tuki puite-ehdoista tehtäville päätöksille sellai
silla ensisijaisilla aloilla , jotka kuuluvat unionin vastuua
lueeseen ja toimiin (yritysverotus, tutkimus ja kehittämi
nen , sisämarkkinoiden toiminta , aluepolitiikka , työlli
syyspolitiikka ja yritysten perustaminen , työvoiman liik
kuvuus Euroopan unionissa);
5.2.2.
tuki alakohtaisille yrityksille , kun päätetään
teollisuus-ja kauppastrategioista j a investointien paikan
tamisesta ;

5.2.3 .
parhaiksi koettujen käytänteiden siirtämiseen
tarkoitetut koehankkeet etenkin aluetasolla toimintojen
luomiseen tarkoitetun tuen ja paikalliskehityksen edistä
misen alalla sekä koulutus- ja tutkimustoimien kehittä
misessä taloudelliselle kehitykselle ja innovaatiolle suo
tuisaan suuntaan .

5.3 .
Komitea painottaa , että ehdotuksista olisi saata
va nopeasti tuloksia . Komitea ehdottaa testihankkeita ,
joiden tavoitteista ja menettelyistä sovittaisiin yhdessä
asianosaisten kanssa yhteiskunnallis-taloudelliset toimi
jat mukaan luettuina . Komitea on tyytyväinen siihen ,
että komissio antaa komitean ja neuvoston toiveiden
mukaisesti täydentävän tiedonannon , jossa on täytän
töönpanon tarkka aikataulu .

5.4 .

Komitea pyytää tässä yhteydessä , että se pääsee

aktiivisesti mukaan kokeiluun valittavien

aiheiden

määrittelyyn , viitekriteerien tutkimukseen sekä ohjel
man koehankkeiden käynnistämiseen ja seurantaan .
Komitea voisi olla mukana ohjailemassa tiettyjä esikuva
analyysin koetoimia . Komitea korostaa samalla asian
omaisten talous- ja yhteiskuntaelämän toimijoiden osal
listumisen keskeistä merkitystä heti esikuva-analyysin
alkuvaiheesta lähtien aina teemojen valitsemiseen ja
prosessin toteuttamiseen asti onnistumisen takaami
seksi .

5.1 . Talous- ja sosiaalikomitealle esitetyt tiedonannot
ovat kilpailukyvyn esikuva-analyysia varten tarkoitetun

5.5 .

Komitea suosittaa , että Euroopan unioni teettää

esikuva-analyysin omista toimintalinjoistaan niiden
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tehokkuuden mittaamiseksi (sisämarkkinat, aluepoli
tiikka , tutkimus- ja kehittämistoiminta ).

jotka koskevat kehysedellytysten kilpailukykyä . Tämä
antaisi mahdollisuuden tunnistaa paremmin suoritusky

5.6. Komitea ehdottaa, että Euroopan komissio
liittää alueellisen ulottuvuuden mittatoimenpiteisiin,

kyyn vaikuttavia tekijöitä useilla aloilla , kuten esim .
innovaation tukeminen, inhimillisten voimavarojen
kehittäminen , tietotekniikan levittäminen ja käyttö.

Bryssel , 9 . heinäkuuta 1997.

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan
parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Eurooppa maailmanlaajui
sen tietoyhteiskunnan eturintamassa : jatkuva toimintasuunnitelma"
(97/ C 296/04)

Komissio päätti 29 . marraskuuta 1996 perustamissopimuksen 198 artiklan mukaisesti pyytää
talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta .

Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi
lausuntonsa 4. kesäkuuta 1997. Esittelijänä oli Giampaolo Pellarini .
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9 . heinäkuuta 1997 pitämässään 347. täysistunnossa

seuraavan lausunnon . Äänestyksessä annettiin 119 ääntä puolesta ja 1 vastaan .

1 . Johdanto

1.3 .

Jatkuva toimintasuunnitelma on tulosta " tie

toyhteiskuntaa koskevasta laaja-alaisesta pohdinnasta ,
joka on johtanut neljän uuden ensisijaisen aiheen
1.1 .

Talous- j a sosiaalikomitealta on pyydetty lausunto

määrittämiseen " (ks . II luku):

komission tiedonannosta ( ] ), jossa arvioidaan heinä

kuussa 1994 Euroopan unionin hyväksymää strategiaa
tietoyhteiskunnan toteuttamiseksi Euroopassa .

liiketoimintaympäristön parantaminen vapautetussa
televiestintäympäristössä pk-yritysten hyväksi tehtä
vien uusien toimien avulla ,

1.2 . Tiedonanto on jatkoa heinäkuussa 1996 esitellylle
ensisijaisia tavoitteita koskevalle tiedonannolle (2), jossa
julkaistiin jatkuva , tarkistettu ja ajantasaistettu toimin
tasuunnitelma EU:n tietoyhteiskuntaa koskevan strate
gian toisen vaiheen toteuttamiseksi .

( ! ) "Euroopan tie tietoyhteiskuntaan : toimintaohjelma ",
COM(94) 347, 19. heinäkuuta 1994.
(2) "Tietoyhteiskunta Korfusta Dubliniin - Uudet nousevat
ensisijaiset tavoitteet", KOM(96) 395 lopull .

investoinnit tulevaisuuteen siten, että panostetaan
kouluun ja nuoriin ,

kansalaisten asettaminen etusijalle samalla yhteen
kuuluvuutta ja työllisyyttä edistäen ,
yleismaailmallisen yhteistyön merkityksen huomioon
ottaminen luomalla maailmanlaajuisia sääntöjä
markkinoille pääsystä , tekijänoikeuksista , yksityisyy
den suojasta , suojasta laitonta käyttöä vastaan jne.
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Suunnitelman tavoitteena

on

" laatia

luettelo

tärkeistä toimista , erityisesti oikeudellisista toimenpi
teistä , joita tarvitaan tietoyhteiskunnan täytäntöönpane
miseksi Euroopassa" (ks. III luku). Tietoyhteiskuntaan
liittyvät tärkeimmät toimet sisältyvätkin tiedonannon
liitteeseen .

1.5 .

2.5 .

29.9.97

Kuten komissio itsekin on sanonut vihreässä

kirjassaan " Elämä ja työ tietoyhteiskunnassa " (2), ensisi
jaisena on väistämättä " ihmisläheisyyys ". Jotta tämä
ei jäisi pelkäksi " aiejulistukseksi" ilman konkreettisia
vaikutuksia , tietoyhteiskuntastrategian ja siihen liitty
vienkäytännön valintojen on vastattava yritysten , ihmis
ten , työmarkkinaosapuolten ja kulttuurialan toimijoi
den tarpeita .

Asiakirja

- auttaa jäsenvaltioita ja yhteisön toimielimiä suuntaa
maan toimiaan ,

- ttaa yrityksiä suunnittelemaan investointejaan en
tistä paremmin ,

- jakaa kaikille yhteiskuntaelämän osapuolille kom
menttien ja ehdotusten esittämisen kannalta tarpeel
lista tietoa ,

- on komissiolle hyödyllisenä sisäisenä työvälineenä .

2.6 . Jatkuvan suunnitelman joitain tärkeitä tavoitteita
on jo saavutettu ja osaa toimista ollaan vielä toteutta
massa . Toimien muodostama kokonaisuus ja tuleva
ohjelma ovat ilman muuta rakenteellinen vastaus edellä
esitettyihin vaatimuksiin .
2.7 . Asiaan liittyvät moninaiset edut ja erityisesti
tietoyhteiskunnan muodostaman haasteen merkitys ta
loudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle ja itse
Euroopan unionin poliittiselle asemalle pakottavat kaik
kien toimielinten edustajat tutkimaan strategioita ja
ohjelmia mahdollisimman kriittisesti .

2 . Yleistä

2.1 . Komission asiakirja on ilman muuta strategisesti
erittäin mielenkiintoinen ja arvokas väline, koska tieto
yhteiskunta on niin taloudellinen kuin yhteiskunnalli
nenkin tulevaisuuden mahdollisuus sekä kaikille jäsen
maille että itse Euroopan unionille .

2.2 . Kuten jo monesti aiemmin ( ] ), komitea vahvistaae
delleenkin näkemyksensä siitä , että tietoyhteiskunnan
rakentaminen on monimutkainen haaste . Komitea ar

3.

Huomioita

3.1 . Jatkuva suunnitelma on komission mukaan " tulos
tietoyhteiskuntaa koskevasta laaja-alaisesta pohdinnas
ta " ( ks . II luvun viides kappale). Se tarjoaa myös
tilaisuuden tarkistaa tietoyhteiskuntaan liittyvien eri
ohjelmien ja aloitteiden edistymistä sekä tehdä täy
dentävää ja poliittista arviointia .

vostaa toimintaohjelman tarkistukseen tähtäävää aloi
tetta .

3.2 .

Komitea haluaa lausunnollaan ilmaista kantansa

tähän asti noudatettuun strategiaan , eritellä painopistea
2.3 . Jäsenmaiden ja Euroopan unionin poliittisten ja
taloudellisten voimien on pyrittävä määrittelemään ja
luomaan tietoyhteiskunnan " eurooppalainen malli ".

lueita ja esittää uudelleen tietoyhteiskunnasta viime
aikoina antamissaan lausunnoissa tehtyjä huomioita
silloin , kun niitä ei ole pantu merkille .

2.4. Mallin ei tule muodostua pelkästään korkeimman
teknologisen tason tavoittelemisesta, eikä sen tule keskit
tyä yksinomaan tärkeisiin lainsäädännöllisiin näkökoh
tiin sen enempää kuin taloudellisiin, rahoituksellisiin ja
kaupallisiinkaan vaikutuksiin .

3.3 .

3.4 .

2.4.1 . Tietoyhteiskunnan eurooppalaisen mallin on
oltava sellainen , että sillä voidaan taata korkea kilpailu
kyvyn taso ja mahdollisimman laaja pääsy maailman
markkinoille. Mallissa on kuitenkin otettava yhtä laajas
ti huomioon myös yhteiskunnalliset vaikutukset työlli
syyden , koheesion , yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja
kulttuurinäkökohtien kannalta .

( ! ) Lausunto tiedonannosta "Tietoyhteiskunta Korfusta Dub
liniin - Uudet nousevat ensisijaiset tavoitteet" ja tiedonan
nosta "Tietoyhteiskunnan vaikutus Euroopan unionin
politiikkoihin - Seuraavien vaiheiden valmistelu ", EYVL
C 66 , 3.3.1997 , s . 70 .

Kun jatkuvaan suunnitelmaan sisältyviä ohjelmia

tutkitaan tarkemmin , huomataan heti merkittäviä on
gelmia .

Ratkaistavana

on

varsinkin

televiestintäalan

määräaikoihin liittyvä kysymys sekä se, minkä tien
Euroopan unioni valitsee tietoyhteiskunnan rakentami
seksi .

3.5 . Kun tutkitaan käynnissä olevia ja vielä toteutta
mattomia toimia , näyttää vaarana olevan , ettei televies
tintäalan vapauttamisen edellyttämiä vähimmäissää
döksiä saada aikaan tammikuuni , päivään 1998 men
nessä .

(2) KOM(96) 389 lopull .
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3.6. Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että komitea
on hiljattain jo ilmoittanut olevansa hämmentynyt siitä ,
että "komissio pyrkii edelleen noudattamaan aikaisem
paa tiukkaa aikatauluaan , vaikka se samalla toteaa,
että selkeä ja vakaa säädöskehys on erittäin tärkeä
tietoyhteiskunnan kehittämisen kannalta '^1 ).

4.2. Jotta vapauttamisesta saadaan todellista hyötyä,

3.7. Kun tutkitaan tarkkaan erityistoimia, joiden osal
ta päätöksentekoprosessi on vielä kesken tai ei vielä
edes alkanut (vrt . liitteen 1 taulukko), huomataan , että
vielä on hyväksyttävä tärkeitä direktiivejä ja pää
töksiä ^), joita ilman televiestintäalan vapauttamisessa
ja tietoyhteiskunnan rakentamisessa käytettäisiin vain

4.3 . Vapauttamisesta hyötyvät ennen kaikkea suuret
ryhmät sekä teknologisesti ja teollisesti vahvat maat .
Todellista kilpailua ei ole vielä kokeiltu . British Tele
comilla on nykyään vielä 10 vuotta vapauttamisen
jälkeen yli 80 prosentin osuus Yhdistyneen kuningaskun
nan puhelinliikenteen markkinoista, kun muissa jäsen
maissa (esimerkiksi Italiassa ) markkinat ovat vielä
sataprosenttisesti yhden ainoan yhtiön hallussa .

osa niiden mahdollisuuksista . Tällöin vaarana saattaisi

olla taloudellisten ja yhteiskunnallisten erojen kärjisty

on kuitenkin odotettava ainakin 4—5 vuotta : vaikka

sopimus astuu muodollisesti voimaan 1 . tammikuuta
1998 , monet allekirjoittaneista 69:stä maasta toteuttavat
radikaaleimmat muutokset viiden seuraavan vuoden
aikana .

minen .

4.4.

3.8 . Tämä ei tietenkään tarkoita , että vapauttamisen
ajankohta olisi asetettava kyseenalaiseksi. Yhteisön
elimet on kuitenkin saatava toimimaan siten , että kun

tammikuun 1 . päivä 1998 koittaa , on kansalaisten ja
yritysten kannalta hyödyllisen vapautumisen takaavat
säännöt määritelty mahdollisimman tarkasti .

3.9. Myös jäsenvaltioiden on pyrittävä siihen, että

erityisesti,..uteleviestinnän |a audiovisuaalisen alan
sääntöjä lähennetään.

Vaarana on , että merkittävät ongelmat ratkeavat

niiden eduksi, jotka pystyvät voimakkaimpaan poliitti
seen painostukseen . Useissa maissa yhä tiiviimpi ja yhä
useammin esiintyvä yhteys televiestintä - ja viestintäyri
tysten omistuksessa muodostaa ehdollistavan tekijän ,
jota olisi valvonnan avulla rajoitettava yhteisön kilpai
lusääntöjä noudattaen .

4.5 .

Komitea toistaa edelleen , kuten se on jo moneen

otteeseen tehnyt f), että liittymämahdollisuuksien
määrittely sekä televiestintä- että viestintäalalla (tiedo
nannon toimet 106 ja 1 11) ja niihin liittyvän lähentymisen

vaikutusten tutkiminen (toimeen 114 liittyvä vihreä
kirja) ovat ehdottomasti etusijalla , jotta vapauttamisen
paradoksaalinen kääntyminen keskittymiseksi ja mo
niarvoisuuden vähentymiseksi voidaan välttää .

4. Ensisijaiset ongelmat

4.1 . Ensimmäinen ongelma on yleinen ja poliittinen .
Peruspuhelinliikenteen vapauttamisesta tehdyt Geneven
sopimukset ja tietoteknologiasta piakkoin solmittava
sopimus (3) avaavat vielä tutkimattomia, mutta suuria
mahdollisuuksia tarjoavia näkymiä. Televiestintää pi
detään " 2000-luvun öljynä ": luvut puhuvat puolestaan ,
sillä vuonna 1995 myytiin 50 miljoonaa tietokonetta ja
alle 35miljoonaa autoa .

( J ) Lausunto tiedonannosta "Tietoyhteiskunta Korfusta Dub
liniin - Uudet nousevat ensisijaiset tavoitteet" ja tiedonan

4.6. Lisäksi vapauttaminen johtaa palvelun tarjonnan
valtavaan kasvuun . Omistajien ja kaapelitoiminnan
harjoittajien sekä ohjelmien tarjoajien ja niiden käyttä
jien väliseen kustannusten jakautumisen ongelmaan on
löydettävä kannattava ja tasapuolinen ratkaisu.

4.7. Töisen vielä osin ratkaisematta jääneen ongelman
muodostavat yleispalvelut. Yleispalveluille on jo annettu
sisältö ja määritelmä, mutta se ei riitä , vaan on myös
määriteltävä kuka maksaa ja mitä , ja siten samalla
taattava yhtäläiset edellytykset kaikille toimijoille sekä

niille, jotka haluavat tarjota palveluita vapauttamisen
jälkeen .

nosta. "Tietoyhteiskunnan vaikutus Euroopan unionin
politiikkoihin - Seuraavien vaiheiden valmistelu ", EYVL
C 66 , 3.3.1997, s . 70, kohta 3.2.

(2) Kyseessä on etenkin komission toimet, jotka on mainittu
seuraavissa kohdissa : 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 120 , 200,
201 , 202, 203 , 204, 205 , 207, 208 , 209 , 210 ja 211 .

(3) Euroopan komissio hyväksyi neuvostolle suositeltavan
sopimuksen ehdot: EU alentaa puolijohteiden tullitariffeja

4.8 . Entä miten taataan pääsy sellaisiin sosiaalisluon
teisiin verkkoihin kuin sairaaloiden, yliopistojen ja
koulujen verkot, ja kuka vastaa kustannuksista ? Miten
taataan yleishyödyllinen alueellinen kattavuus ?

kolmessa vaiheessa vuoteen 1999 mennessä , ja USA poistaa
tullitariffit 2,3 miljardin ecun arvoiselta EU-vienniltä heinä
kuussa 1997. EU:n puolijohdeteollisuus pääsee näin osallis

tumaan täysimääräisesti USA:n ja Japanin puolijohdeyri
tysten väliseen sopimukseen .

(4) EYVL C 66 , 3.3.1997 , s . 70 , ibidem , kohta 3.3 , jossa
palautetaan mieliin myös TSK-.n aiemmat kannanotot .
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4.8.1 . Tämä merkittävä ongelma on selvitettävä ennen
vuotta 1998 määrittelemällä yleispalveluihin kuuluvien
sosiaalisluonteisten kustannusten rahoitusperiaatteet .

4.8.2.

Asian siirtäminen vapauttamisen jälkeiseen ai

kaan saattaa aiheuttaa suuria vaikeuksia .

4.9 .

Seuraavien kuukausien aikana on siis toteutettava

kolme vapauttamisen kannalta ehdottoman ensisijaista
toimenpidettä : kohdissa 203 , 204 ja 205 mainitut yhteen
liittämistä ja yleispalveluja käsittelevät direktiivit, joiden
osalta päätöksentekoprosessi on vielä kesken .

4.10. Suojatut palvelut (kohta 113 ) muodostavat toisen
arkaluontoisen ongelman , jonka osalta on tehtävä pikai
sesti päätös. Kysymys on tärkeä kansalaisten oikeuksiin
kuuluvan tietosuojan kannalta ja on toivottavaa , että
myös tällä alalla Eurooppa kehittää innovatiivista ja
omaperäistä teknologiaa .

4.11 . Televisioalan kilpailukyvyssä on vielä epävar
muustekijöitä varsinkin laajakuvalähetysten ja kehitty
neiden palveluiden osalta (kohdat 109 ja 201 ). Vaarana
on jälkeenjääminen , joka vahingoittaisi raskaasti Euroo
pan teollisuutta .

5 . Julkisen hallinnon strateginen merkitys

5.1 .

29.9.97

6 . Kohti eurooppalaisen tietoyhteiskunnan mallia

6.1 . TSK vahvistaa jo vihreästä kirjasta " Elämä ja työ
tietoyhteiskunnassa " antamassaan lausunnossa ( ] ) esiin
tulleen näkemyksen , jonka mukaan tietoyhteiskuntaa
tulee rakentaa unionissa kehittämällä johdonmukaisesti
" eurooppalaista mallia ". TSK:n mielestä tähän rakenta
miseen liittyy täydentävä strategia , jota koko ohjelman
ja sen erillisten toimien avulla on kehitettävä .

6.2 . Eurooppalaisella mallilla tarkoitetaan teknologi
sia ja teollisia ratkaisuja, mutta myös vastauksia elämän
laatuun , koheesioon , demokraattiseen osallistumiseen ,
tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja kulttuuriseen moniar

voisuuteen liittyviin kysymyksiin .

6.3 . Eurooppalaisen tietoyhteiskunnan mallin hah
mottaminen ja toteuttaminen on välttämätöntä , varsin
kin kun eri jäsenmaissa ja etenkin unionin jäseniksi
hakeneissa maissa , esim . KIE-maissa , tietoyhteiskunnan
rakentaminen on aivan eri vaiheessa . On siis tehtävä

paljon työtä sekä aivan uuden rakentamiseksi että jo
olemassa olevan yhteensovittamiseksi ja yhdenmukais
tamiseksi .

6.4 . On vältettävä sitä perusvaaraa , että tietoyhteis
kunnasta tulee vapaa , mutta erittäin epäyhdenmukainen
sekä vertikaalisesti eli sosiaaliluokittain että horisontaa
lisesti eli maantieteellisesti alueittain ia maakohtaisesti .

Julkisen hallinnon myöhästely ja vastahakoisuus

ovat merkittävä ongelma .

5.2 . Luetellessaan tietoyhteiskunnan pääasiallisia es
teitä komissio mainitsee ensimmäisenä " organisaatioi

6.5 .

Komission huomio on kiinnitettävä ainakin kol

meen tietoyhteiskunnan ja eurooppalaisen mallin raken
tamiseen liittyvään ongelmaan : alaikäisten suojelu ,
nuorten ja aikuisten koulutus sekä heille suunnattu
tiedotus ja koheesio .

hin liittyvän velttouden " (ks . II luvun neljäs kappale).

5.3 . Kysymys on luonteeltaan yleinen ja perustavaa
laatua , sillä monia kansalaisille ja yrityksille tärkeitä
palveluita hoitaa julkinen hallinto . Tämä on yksi mer
kittävistä esteistä tietoyhteiskunnan vakiintumiselle.
Tietoyhteiskunnan juurruttaminen julkiseen hallintoon
on yksi unionin ja jäsenmaiden painopistealueista , jolle

6.6. Strategiaa alaikäisten suojelemiseksi ja Internetin
laittomien sisältöjen estämiseksi on vahvistettava nopeil
la käytännön päätöksillä ja merkittävillä toimilla . Ko
mission on jo tehnyt erinomaista työtä julkaisemalla
tiedonannon ja vihreän kirjan (2), jotka ovat laajalla
lausuntokierroksella .

on suunnattava voimavaroja .

5.4. Julkisen hallinnon teknologiseen sopeuttamiseen
suunnattujen investointien lisäksi myös julkisten palve
luiden inhimilliset voimavarat ovat tärkeä ongelma .
Julkisen hallinnon työntekijöiden koulutus- ja uudel
leenkoulutusohjelmia on siis tuettava ja kehiteltävä .

(') "Elämä ja työ tietoyhteiskunnassa - Ihmisläheisyys etusijal
le ", EYVL C 206 , 7.7.1997 .

(2) Komission tiedonanto " Internetin laiton ja haitallinen
sisältö ", KOM(96) 487 lopull . ja " Vihreä kirja alaikäisten
ja ihmisarvon suojelusta audiovisuaalisissa ja tietopalve
luissa ", KOM(96) 483 lopull .
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6.6.1 . Heinäkuussa 1997 järjestettiin Saksan ehdotta
ma kansainvälinen konferenssi ( teollisuusasian neuvosto
hyväksyi päätöksen 8 . lokakuuta 1996) näistä arkaluon
toisista aiheista . Konferenssiin oli kutsuttu YK:n erityis

järjestöjä. Vaikka asia ei käy aivan selkeästi ilmi,
komitea olettaa , että tämä on toimen 131 tavoite.

6.7.

Koulutuksen osalta jatkuvasta toimintasuunnitel

masta annetun tiedonannon II luvun 2 kohdan toteamus

ta voidaan pitää epätäydellisenä ja kyseenalaisena :
" Yleisesti ajateltuna tietoyhteiskunta on myös sukupol
vi-ilmiö . Ainoastaan toteuttamalla nuorelle sukupolvelle
suunnattuja toimia voidaan luoda parhaat mahdolliset
olosuhteet sille, että koko väestöllä on pääsy tietoyhteis
kuntaan ja koko väestö hyväksyy tietoyhteiskunnan ."
6.7.1 .

Kommentti vaikuttaa oudolta varsinkin , kun
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7 . Päätelmä

7.1 . Komitea on tietoinen , että tietoyhteiskunnan ra
kentaminen on pitkä ja monimutkainen prosessi , joka
tarjoaa aina uusia näkymiä sekä merkittäviä taloudellisia
ja yhteiskunnallisia kehitysmahdollisuuksia . Prosessiin
sisältyy valintoja , joita ei voida käsitellä erikseen , vaan
joita on vietävä eteenpäin yleisissä puitteissa ottaen
huomioon oikeudelliset, organisatoriset, taloudelliset,
yhteiskunnalliset ja kulttuuriset vaikutukset .

7.2 . Komitea korostaa edelleenkin , kuten se on jo
useaan otteeseen ilmoittanut, pitävänsä välttämät
tömänä eurooppalaisen tietoyhteiskunnan mallin luo
mista siten , että samalla otetaan huomioon yhdentymi
nen ja kilpailukyky maailmanmarkkinoilla sekä yhteis
kunnalliset ja kulttuuriset vaikutukset .

samassa kappaleessa lainataan aloitetta " Oppiminen
tietoyhteiskunnassa " ja mainitaan " elinikäinen oppi
minen ".

6.7.2.

Ei siis riitä se , että nuoret ovat mukana , vaan
myös aikuisten on oltava sellaisten tiedotus- ja koulutus

aloitteiden kohteena , joilla pyritään tietoyhteiskunnan
tarjoamien mahdollisuuksien tietoiseen ja hyödylliseen

7.2.1 . Tällaisen eurooppalaisen tietoyhteiskunnan
mallin on annettava vastaus oikeutettuihin teknologisen
kehityksen ja taloudellisen kannattavuuden vaatimuk
siin , mutta samalla myös demokratiaan , moniarvoisuu

teen , koheesioon ja entistä parempaan elämänlaatuun
liittyviin kysymyksiin .

käyttöön .

6.7.3 . Lisäksi on erityistä huomiota kiinnitettävä toi
saalta kouluttajiin , toisaalta kaikkiin viestintäalalla

toimiviin , jotta päätettyjen toimien vaikutukset olisivat
laajat ja pysyvät.

6.8 . Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus voi
tietoyhteiskunnassa lujittua , mutta toisaalta siihen voi
kohdistua myös uusia ja huomattavia uhkia .

7.3 . Komitea on jatkuvan toimintasuunnitelman osalta
tyytyväinen komission ja muiden yhteisön elinten asiaan

paneutumiseen . Komitea suhtautuu epäillen tiukkaan
aikatauluun , mutta toivoo , että tammikuun 1 . päivään
1998 mennessä saadaan määritellyksi selkeät säännöske
hykset vapauttamisen hallitsemiseksi siten , että kilpailu
kyky ja moniarvoisuus voidaan taata .
7.3.1 .

Komitea seuraa tarkkaavaisesti komission toi

mia niiden sääntöjen soveltamisessa , jotka ovat
välttämättömiä , jotta saadaan aikaan televiestintämark
kinoita edistävä ja samalla kansalaisten ja yritysten
tarpeita vastaava vapautuminen .

6.8.1 . Jo nyt voidaan huomata , ettei aiheutuvien kulu
jen ja hallittavien tietojen yhdistelmä edistä palveluiden
saatavuutta . Itse asiassa on vaarana, että useat sosiaaliset

ryhmät eivät pysty hyödyntämään sisällöllisesti ja tekno
logisesti monipuolisia palveluita . On pelättävissä , että
tietoyhteiskunnan kehittyminen sulkee pois työttömät,
vanhukset ja vähätuloiset.
6.8.2 . Tässä mielessä toimi 112 on erityisen tärkeä ja
arvokas . Se sisältää tiedonannon " Yhteenkuuluvuus ja
tietoyhteiskunta '^ 1 ), joka keskittyy rakennerahastojen
mahdolliseen merkitykseen alalla . TSK:lta on jo pyydet
ty aiheesta lausunto .

7.3.2 .

Komitea pyytää erityisesti , että komissio toteut

taisi kaikki jatkuvaan toimintasuunnitelmaan sisältyvät
toimet, joilla pyritään yleispalvelujen , lupien myöntämi
sen ja kansalaisten yksityisyyden suojan oikeaan hallin
taan .

7.4.

Komitea on huolissaan siitä , että sellaiset huonom

massa asemassa olevat suuret sosiaaliset ryhmät kuin
työttömät, vanhukset ja pienituloiset perheet ovat vaa
rassa jäädä näiden mahdollisuuksien ulottumattomiin .

7.4.1 .

EU:n ja jäsenvaltioiden on pyrittävä välttämään

sellaisen tietoyhteiskunnan muodostumista , joka on
0 ) Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentil
le, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle
"Yhteenkuuluvuus ja tietoyhteiskunta ", KOM(97) 7 lopull .

vapautettu , mutta hyvin epäyhtenäinen sekä vertikaali
sesti sosiaaliluokittain että horisontaalisesti sen mukaan ,

onko alue edullisessa vai epäedullisessa asemassa .

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
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Tietoyhteiskunnan rakentamisessa julkishallin
nolle on annettava tärkeä asema . Siksi onkin käynnis
tettävä ja tuettava julkisten palveluiden teknologiseen
uudistamiseen tähtääviä ohjelmia ja toteutettava julkis
hallinnon työntekijöiden laaja koulutusohjelma .

7.5 .

7.6 .

Komitea kiinnittää komission huomion nuorille

ja aikuisille suunnatun tiedottamisen sekä koulutuksen
ongelmaan , jotta tietoyhteiskunnan tarjoamien mahdol

29.9.97

lisuuksien yleinen ja tietoinen hyödyntäminen voidaan
taata .

7.7. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös alaikäis
ten suojeluun sekä audiovisuaalisten viestinten sisällön
että Internetin käytön osalta . Komitea haluaa saada tietoa
kaikista tämän arkaluontoisen ongelman ratkaisemiseen
tähtäävistä aloitteista ja toivoo erityisesti , että Saksassa
järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa on löydetty
tehokkaita välineitä, jotka auttavat perheitä valvomaan
ja ohjaamaan alaikäisiä sähköisten viestinten käytössä .

Bryssel , 9 . heinäkuuta 1997.

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

TAULUKKO

Tietoyhteiskuntaan liittyvät toimet

Ala

Yritysten kilpailukyky

Tulevaisuuteen investointi

Kansalaiset

Määrä

47

14

28

Maailmanlaajuistuminen

Yhteensä

15

104

t 1 ) Huomio : C = loppuun saatetut toimet;
B = käynnistetyt toimet;
A = tulevat toimet .

Aika

taulu (')

Cl
BÍ
AI

Määrä

Tiedon Päätök
annot

24

10

8
15

9

set

Direk
tiivit

1

7

3

5
3

2

C2
B2
A2

2

2

5
7

3

2

C3

11

3

4

1

B3

8

2

2

A3

9

C4
B4
A4

7
6

1

104

31

Suosi
tukset

1

Vihreät

kirjat

Valkoi
set

kirjat

Neuvot

telut

Kon

fere-

Muut

renssit

5
1

5

3

2

2

1
2

1

2

5

2

2

1

21

20

1

13

1

3

1
5

2

3

10

4
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja Euroopan yhteisön kilpailu
politiikan vertikaalisista rajoituksista"
(97/ C 296/05 )

Komissio päätti 28 . tammikuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 artiklan
mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta " Vihreä kirja Euroopan
yhteisön kilpailupolitiikan vertikaalisista rajoituksista ".
Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi
esittelijänä toimineen Giacomo Regaldon alustavaan selvitykseen perustuvan lausunton
sa 4 . kesäkuuta 1997 .

Talous ja sosiaalikomitea hyväksyi 9 . heinäkuuta 1997 pitämässään 347. täysistunnossa

seuraavan lausunnon . Äänestyksessä annettiin 120 ääntä puolesta , 1 vastaan, ja 2 pidättyi
äänestämästä .

1 . Johdanto

- vertikaalisia esteitä säätelevät asetukset ovat umpeu
tumassa ,

1.1 .
Euroopan yhteisön kilpailupolitiikan pystysuun
taisia eli vertikaalisia rajoituksia käsittelevä vihreä
kirja otettiin myönteisesti vastaan , koska sen tarjoamat
ajatusmallit (vaihtoehdot) perustuvat rajoituksiin vai
kuttavan taloudellisen ja oikeudellisen yhteyden tark
kaan analyysiin sekä rajoitusten soveltamista koskevaan
kritiikkiin . Mainittujen vaihtoehtojen perusteella esi
tetään havaintoja , jotta komissiolla olisi käytössään
kaikki keinot , joita yhteisön aihetta koskevan politiikan
tulevan suunnan ja toimintatapojen määritteleminen
edellyttää .

- jakelutavat ovat muuttuneet merkittävästi , mikä on
paikallaan ottaa huomioon selvitettäessä muutosten
vaikutusta politiikan määrittelyyn ,

1.2 . Tuottajien ja jakelijoiden väliset sopimukset
(vertikaaliset rajoitukset), joilla pyritään yritysten väli
sen jakelun tehostamiseen ja uusille markkinoille pääsyn
helpottamiseen , vastaavat tavoitteiltaan suuresti kilpai
lupolitiikan kahta peruspäämäärää : yhteismarkkinoi
den avulla tapahtuvaa jäsenvaltioiden talouksien yhden
tymisen edistämistä ja tehokkaan kilpailun ylläpitämistä
yhteisön alueella . Näihin tavoitteisiin vaikuttavia teki
jöitä ovat puolestaan Euroopan taloudellinen kilpailuky
ky , taloudellinen ja yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus
sekä kuluttajien hyvinvoinnin edistäminen . Tämä tavoit
teiden samankaltaisuus korostaa entisestään em . sopi
musten merkitystä .

yksittäispäätöksissä että komission menettelytavoissa .

1.3 .
Vaikka vertikaalisilla rajoituksilla onkin tarkoi
tus edistää markkinoiden tehokkuutta ja yhdentymistä ,
niitä voidaan käyttää myös päinvastaiseen tarkoituk
seen . Rajoituksiin on jo yli kolmenkymmenen vuoden
ajan kohdistettu yhteisön kilpailupolitiikassa erityistä
huomiota sekä niiden myönteisen että kielteisen vaiku
tuksen merkittävyyden vuoksi . Vaikutusten tase on
kuitenkin huomattavan myönteinen .

- nykyinen taloudellinen ajattelu korostaa vertikaalis
ten rajoitusten vaikutusten määrittämisen kannalta
markkinoiden rakenteen merkitystä .

1.5 .
Vaikka vihreässä kirjassa esitetäänkin kokonai
suudessaan jakeluketjun vertikaaliset suhteet , siinä ote

taan erityisesti huomioon neljä sopimustyyppiä . Komis
sio on vuosien varrella laatinut erityisen politiikan niitä
jokaista varten . Tämä ilmenee sekä asetuksissa ja
Yksinmyyntisopimukset
Ryhmäpoikkeuksia koskeva asetus 1983/83 , jonka voi
massaolo päättyy 31 . joulukuuta 1997 .

Yksinostosopimukset (oluen ja polttoaineiden jakelun
erityisjärjestelyt mukaan lukien )

Ryhmäpoikkeuksia koskeva asetus 1984/83 , jonka voi
massaolo päättyy 31 . joulukuuta 1997.
Luvakesopimukset
Ryhmäpoikkeuksia koskeva asetus 4087/88 , jonka voi
massaolo päättyy 31 . joulukuuta 1999 .

Valikoivan jakelun sopimukset
Yksittäisiä päätöksiä .
Komitean mielestä on aivan välttämätöntä jatkaa ny
kyisten , vuoden 1997 lopussa umpeutuvien yksinmyyntiä
( asetus 1983/ 83 ) ja -ostoa ( asetus 1984/83 ) koskevien

1.4.
Vaikka vertikaalisia rajoituksia koskeva yhteisön
politiikka on kehittynyt taloudellisiin ja yhteiskunnalli
siin muutoksiin sopeutumalla, komissio pitää sen tarkis
tamista tärkeänä , koska

— tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskeva sisämarkki
nalainsäädäntö on jo suurimmalta osaltaan voimassa ,

asetusten voimassaoloa ainakin 31 . joulukuuta 1999
saakka . Tällöin niiden tarkistaminen tapahtuisi samaan

aikaan 31 . joulukuuta 1999 umpeutuvien luvakesopi
musten kanssa .

1.6 .
Vihreän kirjan myötä komissio pyytää talous- ja
sosiaalikomiteaa ilmaisemaan kantansa kilpailupolitii
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kan tulevaisuudesta vertikaalisten rajoitusten osalta .
Pohjustukseksi komissio esittää luettelon , jonka
sisältämät neljä vaihtoehtoa eivät kuitenkaan ole tyh
jentäviä :

- vaihtoehto I : nykyisen järjestelmän säilyttäminen ,
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2.6.
Kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää
ymmärtää käynnissä oleva jakelualan rakennemuutos ,
jotta nykyiseen politiikkaan voidaan tehdä vertikaalisten
rajoitusten osalta tarpeelliset muutokset . Rakennemuu
tos johtuu markkinoista, joilla kilpailu on yhä kovempaa
ja avoimempaa ja joilla kysyntä vaihtelee jatkuvasti .

- vaihtoehto II : ryhmäpoikkeuksien laajentaminen,
- vaihtoehto III : ryhmäpoikkeuksien suuntaaminen en
tistä tarkemmin ,

2.7 .
Muilta osin uusi kilpailustrategia , jonka yritykset
kohtaavat21 . vuosisadan kynnyksellä , on hyvin erilainen
kuin 60-luvulla vallinnut tilanne, jossa Rooman sopi
muksen 85 artiklan soveltamista koskevat asetukset

- vaihtoehto IV : 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalan

supistaminen .

hyväksyttiin . Uusi tilanne edellyttää myös niiden talous
ja oikeustieteellisten teorioiden osittaista hylkäämistä ,
joihin 85 artiklan tulkinta aiemmin perustui etenkin
ryhmäpoikkeuksien laajentamiseen liittyvien sääntöjen
osalta .

2 . Yleistä

2.1 .
Vertikaalisia rajoituksia käsittelevä komission
vihreä kirja liittyy laajempiin kilpailupoliittisiin yhteyk
siin . Talous- ja sosiaalikomitea antoi hiljattain kilpailu
politiikkaa koskevan lausuntonsa aiheesta " XXV kilpai
lupolitiikkaa koskeva kertomus" O ).

2.8 .
Vihreän kirjan mukaan uusia vaatimuksia on
syntynyt sekä kysynnän että tarjonnan puolella . Tieto
tekniikan yhä laajemman käytön ansiosta ne mahdollis
tavat uudet aiempaa vakaammat ja yhtenäisemmät
suhteet tavaran ja palvelujen toimittajien , tuottajien ja
jakelijoiden välillä . Lisäksi tuottaja- ja jakeluportaan on
niiden ansiosta mahdollista kerätä markkinoilta tietoa

2.2 .

Lausunnossaan komitea korosti eräitä seikkoja ,

jotka on paikallaan toistaa tässäkin lausunnossa , koska
ne ovat vertikaalisten rajoitusten kannalta merkittäviä
ja vaikuttavat niihin. Niitä ovat mm . taloudellisten
ilmiöiden monimutkaistuminen , oikeusvarmuus, joka

on hyvän kilpailupolitiikan kannalta myönteinen tekijä ,
tarve tarkastella osuuskuntia riittävän joustavasti
85 artiklan 3 kohdan valossa sekä viestintätekniikan

rooli ja sen vaikutus sopimuksiin . Komitea pyytää
komissiota tarkastelemaan erityisesti vertikaalista
osuustoimintayhteistyötä riittävän joustavasti sellaisissa

tapauksissa, jotka eivät itsestään selvästi kuulu Rooman
sopimuksen 85 artiklan kiellon piiriin.
2.3 .
Komitea on tyytyväinen vihreään kirjaan , sillä
se vastaa edellä mainittuihin vaatimuksiin ja panee alulle
tarkistusprosessin kilpailupolitiikan, yritysten kilpailu
kyvyn ja sisämarkkinoiden yhdentymisen kannalta hyvin
herkällä alalla .

2.4. Jakeluun liittyvät seikat ovat todella erittäin
tärkeitä ja koskettavat suoraan tuottavaa talouselämää ,
yrityksiä ja kuluttajia .
2.5 .
Komission vihreässä kirjassaan jakelun raken
teesta esittämä analyysi on hyvin tasapainoinen . Siinä
otetaan riittävästi huomioon käynnissä olevat muutok
set, mutta mainitaan myös yksittäisten jäsenvaltioiden
markkinoiden epäyhtenäisyydestä, kieli- ja kulttuurie
roista sekä taloudellisista eroista johtuvat vaikeudet
hahmottaa selvästi erilaisten jakelujärjestelmien taustal
la olevia suuntauksia .

ja ohjata tuotteiden toimittajia kuluttajakysynnän mu
kaan .

2.9 .

Muut huomattavat rakennemuutokset koskevat

pääasiassa pk-yrityksistä koostuvien järjestäytyneiden
itsenäisten kauppiaiden toiminnan keskittymistä ja ke
hittymistä, joka ilmenee pääasiassa kaupallisena yhteis
työnä (ostorenkaat, vapaaehtoiset yhteenliittymät).
Lisäksi vihreässä kirjassa kiinnitetään erityistä huomiota
tavarantoimittajien , tuottajien ja jakelijoiden voimasuh
teissa yleistyneisiin muutoksiin , koska niiden avulla
markkinoille voi syntyä uudenlaista yhteistyötä .
2.10 .

Komitea kannattaa komission vihreässä kir

jassa esittämää näkemystä , jonka mukaan yhdentynei
den ja kilpailukykyisten markkinoiden edistäminen ja
ylläpitäminen sekä tehokkaan kilpailupolitiikan toteut
taminen on etenkin pk-yritysten osalta välttämätöntä
kuluttajien etujen puolustamiseksi ja yritysten kilpailu
kyvyn edistämiseksi .
2.11 .
Tässä mielessä komission tulisi yhteisön verti
kaalista kilpailupolitiikkaa tarkistaessaan ottaa kuiten
kin huomioon , ettei itsenäisten pk-yritysten kaupallisella
yhteistyöllä (ostorenkaat, vapaaehtoiset yhteenliit
tymät) ole kilpailuun horisontaalista tai vertikaalista
kaan vaikutusta eikä se vääristä kilpailua perinteistä
luvakejärjestelmää enempää .

2.12 . Komitean mielestä on välttämätöntä pohtia
samalla tavalla myös vallitsevaa taloudellista tilannetta ,
jolla on markkinoihin vastaavia horisontaalisia tai
vertikaalisia vaikutuksia , vaikka tilanne voi oikeudelli

(M EYVL C 75 , 10.3.1997

selta rakenteeltaan kulloinkin olla huomattavan eri
lainen .
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Tämän vuoksi komitea esittää toiveen , että

(COM(96) 722 final) ja vihreässä kirjassa esitettyjen

luotaisiin ratkaisu, joka mahdollistaa pk-yritysten otta
misen mukaan ryhmäpoikkeusten soveltamisen piiriin .

vaihtoehtojen selventämis- ja koordinointitarvetta , eten

Näin niitä voidaan rohkaista riittävästi vastaamaan

vissa olevan - oletuksen , että alle 20 prosentin markkina
osuutta edustavien osapuolten sopimukset ovat 85 artik

2.13 .

markkinoiden kansainvälistymisen aiheuttamiin haas

kin vaihtoehdon IV osalta . Se sisältää - tosin kumotta

lan 1 kohdan mukaisia . Komitean mielestä tätä voidaan
tulkita kahdella tavalla :

teisiin .

2.14.
Komitea yhtyy komission vihreässä kirjassa
ilmaisemaan ajatukseen , jonka mukaan tähänastinen
vertikaalisia esteitä koskeva politiikka on ollut huomat
tavan tehokasta .

2.15 .
Kokemus näyttää samoin osoittavan , että kil
pailu sisämarkkinoilla toimii niin hintarakenteen , rin
nakkaisvaihdon , arbitraasin kuin uusien tuottajien ja
jakelijoiden markkinoille pääsynkin osalta .

a ) " vähimmäistiedonantoa " tulee välittömästi sen

hyväksymisen jälkeen ryhtyä soveltamaan , kun taas
vaihtoehdon IV " yhteensoveltuvuusoletusta " on tar
koitus soveltaa ryhmäpoikkeuksia koskeviin asetuk
siin tai tiedonantoihin , joita aikanaan annetaan
vihreään kirjaan liittyvien lausuntojen pohjalta .
b) vaihtoehdon IV mukaista , 85 artiklan 1 kohtaan

liittyvää kumottavaa yhteensoveltuvuusoletusta on
tarkoitus soveltaa kaikkiin vertikaalisiin rajoituk
siin , eikä ainoastaan poikkeuksia koskeviin asetuk

Vihreä kirja antaa selvästi ymmärtää , että
yhteisön kilpailupolitiikkaa on lähivuosina vertikaalis
ten rajoitusten osalta välttämätöntä muuttaa . Toisaalta
tähän avautuu myös mahdollisuus .

siin . Kyseessä on siis tavallaan kielteinen todistus
taakka , joka on samanlainen kuin vähim

2.17 .

katsoa kuuluvan 85 artiklan 1 kohdan soveltamis

2.16.

Komitea

muistuttaa kuitenkin , että tämä

välttämätön tarkistaminen tulee määritellä tulevien

vaihtoehtojen valossa, ja sen tulee liittyä nykyisen normi
ja säädösjärjestelmän ajantasaistamiseen ja uudistami
seen eikä sen hylkäämiseen .

mäistiedonannossa (poikkeus 85 artiklan 1 kohdan
soveltamiseen alle 10 prosentin markkinaosuuden
kohdalla). Poikkeuksen muodostaa 10-20 prosentin
markkinaosuus , jolloin sopimukseen voidaan vielä

alaan , mikäli sen katsotaan laadullisen analyysin
perusteella rajoittavan kilpailua .

3 . Vaihtoehtoihin liittyviä erityishuomautuksia
2.18 . Ryhmäpoikkeuksia koskevat nykyiset, selvästi
liian tiukat ja vaikeasti tulkittavat asetukset tulee tarkis
taa ja sopeuttaa joustavasti vastaamaan uutta yritysten

välistä yhteistyökulttuuria . Niiden tulee jättää riittävästi
tilaa uusien jakelumuotojen kehitykselle ja taata solmit
taville sopimuksille riittävä oikeusvarmuus .
2 . 19 .
Vertikaalisten rajoitusten taloudelliseen analyy
siin liittyvät vihreän kirjan johtopäätökset vahvistavat
komitean aiemmin esittämiä suuntaviivoja . Erityisesti
korostetaan markkinoiden rakenteen merkitystä verti
kaalisten rajoitusten vaikutusten arvioinnin kannalta ja

korostetaan välttämättömyyttä kiinnittää sopimusten
muotoseikkojen sijasta enemmän huomiota niiden
markkinavaikutuksiin . Erityisen kiinnostava on mah
dollisuus suosia vertikaalisia rajoituksia , joihin liittyy
huomattavia aineellisia tai aineettomia investointeja .

3.1 . Vaihtoehto l — nykyisen järjestelmän säilyttä
minen

Komissio on vihreän kirjan luvussa V korostanut nykyi
sen järjestelmän etuja . Siihen liittyy kuitenkin myös mm .
seuraavia haittoja :

3.1.1 . Jakelumuotoihin perustuva ryhmäpoikkeus
järjestelmä on liian jäykkä eikä sitä voi soveltaa dynaami
sesti markkinaolojen muutoksiin sopeutuviin jakelu
muotoihin .

3.1.2.

Sellaisten yritysten välisiin vertikaalisiin sopi

muksiin , joiden tuotteisiin kohdistuu huomattavaa kil

2.20 .
Vihreän kirjan kohdassa 85 esitetty luettelo
taloudellisista johtopäätöksistä on komitean mielestä
hyödyllinen perusta, joka tulee ottaa huomioon jakelun
tehokkuuden arvioinnissa sekä poliittisten suuntaviivo
jen ja kilpailupolitiikkaan liittyvien yleisten sääntöjen
määrittelyssä , mutta kuitenkin niin , että yritysten kan
nalta välttämättömän oikeusvarmuuden kunnioittami
nen otetaan samalla huomioon .

2.21 .
Komitea korostaa komission vähämerkityksisiä
(" de minimis") sopimuksia koskevan tiedonannon

pailua , ei saa jättää yksittäisiä poikkeusanomuksia ,
koska ne voivat rajoittaa tehokasta kilpailua.
3.1.3 .
Tulee kiinnittää enemmän huomiota siihen ,
ettei jakelualalla toimivien pk-yritysten välinen horison
taalinen yhteistyö eri muodoissaan välttämättä merkitse
sellaista kilpailun rajoittamista 85 artiklan 1 kohdan

tarkoittamassa merkityksessä (vrt. tapaus Gottrup
Klim ), johon pitäisi puuttua joko kumottavalla "puuttu
mattomuustodistusoletuksella " tai , yhteistyön kuu
luessa 85 artiklan 1 kohdan piiriin , ryhmäpoikkeusase
tuksella .
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3.1.4.
Tämän vuoksi komitea ei kannata nykyisen
tilanteen säilyttämistä .
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- Yksinostosopimusten ryhmäpoikkeukset voitaisiin
laajentaa koskemaan sekä osittaisia että yksinoikeus
tavaratoimituksia .

laajentamista .

- Luvakesopimuksen ryhmäpoikkeukset voitaisiin laa
jentaa koskemaan vähittäishintojen enimmäissäätelyä
poikkeuksena siihen yleiseen periaatteeseen , että
vähittäismyyntihintojen säätelylle ei myönnetä poik
keuslupia . Tällöin luvakejärjestelmää soveltavat yri
tykset olisivat vastaavanlaisessa asemassa suurten
ja liiketoimiltaan yhtenäisten yritysten kuluttajille
tarjoamien etujen kannalta .

3.2.1 .
Komitea hyväksyy seuraavat joustavuuden
lisäämiseen pyrkivät yleiset toimet :

- Itsenäisten vähittäiskauppiaiden liittouman voitaisiin
sallia hyötyä ryhmäpoikkeuksista edellyttäen , että
itsenäiset vähittäiskauppiaat ovat pieniä ja keskisuu
ria yrityksiä ja yhdistyksen markkinaosuus jää alle

3.2. Vaihtoehto 11 - laajemmat ryhmäpoikkeukset

Komitea ei periaatteessa vastusta ryhmäpoikkeuksien

tietyn kynnysarvon .

- Ryhmäpoikkeukset eivät koskisi ainoastaan luetteloi
tuja täsmällisiä lausekkeita, vaan myös samanlaisia
tai vähemmän rajoittavia lausekkeita .

- Kiellettyjen lausekkeiden sisällyttäminen ei estäisi

poikkeusluvan myöntämistä sopimuksen muille osille.
Nykyisessä järjestelmässä , jota tuomioistuimen Deli
mitis-tapauksessa antama tuomio tukee , sopimusten
muodollisten puutteiden tai niiden kilpailua haittaa
van vaikutuksen väärästä arvioinnista määrätään liian

kova rangaistus .

- Ryhmäpoikkeuksia voitaisiin soveltaa sopimuksiin,
joissa on useampia kuin kaksi osapuolta .
- Komitea ei ole yhtä vakuuttunut ryhmäpoikkeusten
hyödyllisyydestä valikoivan jakelun alalla . Tuomiois
tuimen ja komission päätökset ohjailevat jo melkoi
sesti . Tiedonanto vahvistaisi nämä päätökset, mutta
nykyisessä vaiheessa poikkeus vaikuttaa turhalta .

- Komitea ei ole yhtä vakuuttunut sellaisia jakelijoita
varten luotavan sovittelumenettelyn järkevyydestä ,
joiden pääsy valikoivan jakelun verkkoon on estetty
kilpailusääntöjen perusteella . Tällainen tapaus vai
kuttaisi kuuluvan pikemminkin siviili- kuin kilpailuoi
keuden piiriin . Lisäksi , kuten Galec / Centres Leclerc
-tapauksessa annettu tuomio ( ] ) osoitti , jää kansallis
ten tuomareiden päätettäväksi , onko komission
hyväksymiä valintaperusteita kielteisessä tapauksessa
todella sovellettu syrjivästi ja kohtuuttomasti . Mikäli
näin on tapahtunut, tulee tilanteen korjaamiseen
käyttää kansallisen lainsäädännön keinoja (2).
Komitea rohkaisee komissiota myös laajentamaan
ryhmäpoikkeukset koskemaan tarvittavan panoksen
tuottajien ja toimittajien välistä yhteistoimintaa jakelu
ketjun loppupäässä . Mitä laajempia ryhmäpoikkeukset
ovat, sitä vähemmän tarvitaan yksittäisiä ilmoituksia
vertikaalisista sopimuksista , jotka eivät haittaa kil
pailua .

Komitea olisi lisäksi tyytyväinen , mikäli jakelua koske
viin määräyksiin lisättäisiin luvakemääräysten oheen
vastalausemenettely. Tämä voisi olla hyödyllistä vai
keuksissa olevien yritysten kannalta ja epätavallisissa

3.3 . Vaihtoehto 111 — tarkemmin suunnatut ryhmäpoik

tapauksissa . Mikäli niiden ei katsota rasittavan liikaa

3.3.1 .

komission voimavaroja, ne tulisi ottaa käyttöön .

3.2.2.
Komitea tukee myös seuraavia vihreän kirjan
kohdassa 284 mainittuja erityistoimia :

- Yksinmyynnin ja yksinoikeusostojen ryhmäpoik
keukset voitaisiin laajentaa kattamaan palveluita tai
sallimaan jakelijan muuntaa tai jalostaa tavaroita .
Jakelijoiden voitaisiin sallia luoda merkittävää lisäar
voa muuntamalla tavaroiden taloudellista identiteet

tiä menettämättä ryhmäpoikkeushyötyä . Tämä mah
dollistaisi ryhmäpoikkeuksista hyötymisen myös teol
lisuusluvakkeiden ja tavaramerkkilisenssien kaltais

ten tärkeiden jakelumuotojen kohdalla .

keukset

Kolmatta vaihtoehtoa tarkasteltaessa on tar

peen muistaa kanta, jonka komitea otti teknologian
muuntamiseen liittyvistä ryhmäpoikkeuksista antamas
saan lausunnossa (3). Siinä komitea vastusti markkina
osuuden ottamista yhdeksi ryhmäpoikkeuksien ennak
koehdoksi vertikaalisten sopimusten , kuten teknologien
muuntamisen kohdalla . Komitea itse asiassa totesi , että
ryhmäpoikkeusehtojen yksityiskohtaisen täyttämisen

0 ) Ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätös , 12. joulu
kuuta 1996, juttu T 19/92.
(2) Tässä yhteydessä on muistettava , että TSK otti myönteisen
kannan sovittelumenettelyyn autoalalla ( 1475 /95 - EYVL
C 133 , 31 .5 . 1997) . Sovittelu ei kuitenkaan koske verkostoon
pääsyä .

(3) EYVL C 102 , 24.4.1995
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lisäksi myös tuotantokustannukset olisivat nousseet,
mikäli olisi edellytetty markkinaosuuden määrittele
mistä . Tämä puolestaan alentaisi säätelyjärjestelmän
tehoa . Komitea huomautti lisäksi , että johtavaan mark
kina-asemaan liittyvään ongelmaan voidaan soveltaa
86 artiklaa . Lisäksi komissio voi pidättää itsellään
oikeuden peruuttaa ryhmäpoikkeusedun , mikäli yli
40 prosentin markkinaosuutta edustavien osapuolten
sopimukset rajoittavat vapaata kilpailua . Tällaista
järjestelmää sovelletaan ryhmäpoikkeuksiin teknolo
gian muuntamisen osalta .

3.5 .

C 296/23

Vaihtoehto IV — muoto I

3.5.1 .
Komitea panee merkille, että komission uuteen ,
merkitykseltään pienehköjä sopimuksia koskevaan tie
donantoon liittyisi joka tapauksessa vertikaalisia sopi

muksia koskeva kielteinen todistustaakka tapauksissa,
joissa sopimusosapuolten markkinaosuus on alle 10 pro
senttia .

3.5.1.1 .

Komitea suosittelee voimakkaasti vaihtoeh

don IV muotoa I , joka tarjoaa hyvät edellytykset yhteen
sopivuudelle 85 artiklan 1 kohdan kanssa tapauksissa,
joissa sopimusosapuolten markkinaosuus on alle 20 pro
senttia .

3.3.2.
On totta, ettei jakelualalla esiinny lähes
100 prosentin markkinaosuuteen liittyviä ongelmia ,
kuten joillain innovaatioaloilla . Vaihtoehto III kuitenkin
lisäisi jakelualaan kohdistuvaa sääntelyrasitetta . Komi
teasta ei ole selvää, että vihreän kirjan kohdassa 284
esitetyt joustot, eli vaihtoehdossa II esitetyt ehdotukset ,
ovat riittävä kompensaatio . Vaikuttaa siltä , että ryhmä

poikkeusten joustavuudella on luontaiset rajansa .

3.5.2 .
Näin voidaan vertikaalisten rajoitusten osalta
" suojautua " komissiolta muiden kuin vähittäismyynnin
minimihintoihin , rinnakkaismyynnin esteisiin , passiivi
seen myyntiin tai kilpailijoiden välisiin jakelusopimuk
siin liittyvien vertikaalisten rajoitusten osalta .
3.5.3 .

Komitea huomauttaa kuitenkin , että edellä

kuvattu varmuus pätee vain komission suhteen , koska ei
ole mahdollista tietää , miten tuomioistuimet soveltavat

85 artiklan 1 kohtaa tällaisiin sopimuksiin .
3.4. Vaihtoehto IV - ryhmäpoikkeukset, jotka sisältä
vät toimenpiteet niiden taloudellisten olosuhteiden
tarkentamiseksi, joissa sovelletaan 85 artiklan
1 kohtaa

3.4.1 .
Komitea on tyytyväinen vaihtoehdon IV tarjo
amaan strategiseen mahdollisuuteen . Pientä markkina
osuutta edustavien osapuolten välisiin sopimuksiin tulisi
suhtautua entistä joustavammin . Nykyisellään niihin
kohdistuu kilpailuoikeuden perusteella ylimääräisiä ku
luja . Komitea hyväksyy komission ehdotuksen antaa
uusi , merkitykseltään pienehköjä sopimuksia koskeva
tiedonanto .

3.4.2.
Komiteasta olisi toivottavaa , että " puuttumat
tomuustodistusoletusta " ei sovellettaisi pelkästään verti
kaaliseen yhteistyöhön , vaan myös tiettyihin horisontaa
lisen yhteistyön muotoihin . Komiteasta vaikuttaa siltä ,
että tähän päästään parhaiten puuttumattomuustodis
tusoletuksen ja 85 artiklan 1 kohdan avulla (kielteinen
todistustaakka) tapauksissa , joissa sopimusosapuolten
markkinaosuus alittaa sopimuksen soveltamisalueella
tietyn prosenttikynnyksen .

3.5.4.
Komitea korostaa lisäksi taloudellisen analyy
sin tarpeellisuutta . Oletus olisi mahdollista kumota
markkinatekijöiden perusteella (komission asiakirjan
kohta 296).

3.5.5 .
Komitea pitää tätä vaihtoehtoa kuitenkin
tärkeänä askeleena, koska se vähentää etenkin pk
yritysten osalta ja vertikaalisten jakelusopimusten osalta
sopimusosapuoliin kohdistuvia rasitteita . Komitea
panee myös merkille, että komissio esittää lähitulevai
suudessa markkinoiden määrittelyä koskevat ohjeet,
jotka auttavat osapuolia laskemaan markkinaosuudet .
3.6 .

Vaihtoehto IV - muoto II

Kohdassa 3.3 mainituista syistä komitea suhtautuu
varauksin vaihtoehdon toiseen muotoon . Toisaalta ,
mikäli komissio pystyy ottamaan käyttöön vaihtoeh
don IV ensimmäisen muodon ja yhdistämään siihen
vaihtoehdossa II mainitut hyvin laajat ryhmäpoikkeuk
set , komitea voisi olettaa näin luotavan menettely , jota

suurehkoja markkinaosuuksia edustavien osapuolten
välisten vertikaalisten jakelusopimusten valvonta edel
lyttää . Yksi mahdollisuus olisi vaatia, että yritysten ,
joiden markkinaosuus on yli 40 prosenttia , tulee noudat
taa vastalausemenettelyä .

Bryssel , 9 . heinäkuuta 1997 .

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission kertomus vuodelta 1996 — Naisten
ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan unionissa "
(97/ C 296/06

Komissio päätti 13 . helmikuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 artiklan
mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta " Komission kertomus
vuodelta 1996 - Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan unionissa ".
Asian valmistelusta vastannut sosiaali-, perhe-, koulutus ja kulttuuriasian jaosto antoi
lausuntonsa 26 . kesäkuuta 1997. Esittelijänä oli Dedee Drijfhout-Zvveijtzer.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9 . heinäkuuta 1997 pitämässään 347. täysistunnossa

seuraavan lausunnon . Äänestyksessä annettiin 113 ääntä puolesta, 2 vastaan, ja 2 pidättyi
äänestämästä .

1 . Johdanto

1.1 .
Aj atus naisten j a miesten yhdenvertaista kohtelua
käsittelevästä vuosikertomuksesta esitettiin naisten ja
miesten

tasa-arvoisia

mahdollisuuksia

koskevassa

neljännessä yhteisön toimintaohjelmassa (vuosiksi
1996—2000). Talous- ja sosiaalikomitea tuki aloitetta
22 . marraskuuta 1995 antamassaan lausunnossa . Komis

sio hyväksyi ensimmäisen vuosikertomuksen 12. helmi
kuuta 1997 .

1.2 .
Ensimmäisen vuosikertomuksen esipuheesta käy
ilmi, että komissio pyrkii kertomuksellaan kolmeen
päätavoitteeseen : esittelemään naisten ja miesten yhtä
läisiä mahdollisuuksia koskevaa yhteisön politiikkaa ,
virittämään tavoitellusta edistyksestä ja kehitettävästä
politiikasta käytävää keskustelua - " strategia " - sekä
tarjoamaan vertailukohdan komissiolle, EU:n jäsenvalti
oille ja jäsenyyttä hakeville maille- " lähentyminen ".

tiot ovat todella edistyneet tässä asiassa , osittain Euroo
pan yhteisöjen tuomioistuimen päätösten ansiosta .
Tämän ensimmäisen naisten ja miesten yhtäläisiä mah
dollisuuksia unionissa koskevan laajan kertomuksen
hyväksyminen merkitsee sekä tervetullutta lisää yhteisön
tähänastiseen politiikkaan että ennen kaikkea uutta
askelta yhteisön yleisen ja eheän tasavertaisuuspolitiikan
kehityksessä . Siksi tämä aloite, johon talous- ja sosiaali
komitea on erittäin tyytyväinen , ansaitsee täyden kiitok
sen , ja asiakirja puolestaan ansaitsee laajan levikin .

2.2 .
Mutta vielä on pitkä tie kuljettavana , kuten
neljännen toimintaohjelman esittelyn yhteydessä todet
tiin . Voidaan myös yhtyä vuosikertomuksessa esitettyyn
huomautukseen , että tasa-arvon edistäminen edellyttää
kunnianhimoista lähestymistapaa, johon kuuluu, " ettei
rajoiteta naisten auttamiseen tarkoitettujen erityisten
toimenpiteiden toteuttamiseksi tehtäviä ponnisteluja
vaan että otetaan kaikkiin yleisiin toimenpiteisiin ja
politiikkoihin mukaan tasa-arvon saavuttamisen tavoi
te ." ( s . 10 )

1.3 . Kertomuksessa pyritään esittämään yhteisön ja
kansallisen tason suuntaukset ja saavutettu edistys
tasapainoisesti . Näin asiakirja toimii myös yhtäläisten
mahdollisuuksien seurantavälineenä . Sen ensimmäisen

osan rakenne on neljännen toimintaohjelman rakenteen
kaltainen . Vuosikertomuksen toisessa osassa käsitellään

erästä yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan keskustelun
aihetta .

Vuosikertomuksessa esitetyt runsaat ja varsin tuoreet

tilastotiedot, jotka koskevat naisten aseman eri piirteitä
työmarkkinoilla ja heidän osallisuuttaan päätöksen
teossa , osoittavat , ettei tähänastisella politiikalla ole
( vielä ) ollut toivottua tehoa , eivätkä sen tulokset ole

aina olleet tyydyttäviä . Esitetyt tosiasiat eivät sinällään
muuta kuvaa , joka asiasta on muodostunut. Tästä
huolimatta tämän aineiston kokoamien samaan asiakir

2.

Yleistä

2.1 .
Komissiolla on jo aikaisemminkin ollut hyvin
merkittävä asema naisten ja miesten yhdenvertaisia
mahdollisuuksia koskevan yhteisöpolitiikan muotoi
lussa . Mainittakoon erityisesti komission lakiehdotuk
set, jotka ovat johtaneet yhdenvertaista kohtelua koske
vien direktiivien hyväksymiseen , ja viisivuotisten toimin
taohjelmien laatiminen ja toteuttaminen . Nämä toimin
taohjelmat ovat toistuvasti antaneet uutta virikettä
naisten asemasta käytävään laajaan keskusteluun . Tämä
politiikka on osaltaan vaikuttanut siihen , että miesten
ja naisten yhdenvertainen kohtelu on saanut osakseen
laajempaa huomiota ja että yksittäiset jäsenval

jaan on erittäin hyödyllistä erityisesti niille, jotka eivät
suoranaisesti ole vastuussa yhdenvertaisuuspolitiikasta
mutta joita se käytännössä kuitenkin koskee tai saattaa
tulevaisuudessa koskea . Asiakirjassa selvitetään laajasti
nykytilannetta , mutta kohdittain annetaan myös tietoja

menneestä kehityksestä . Sopiikin kysyä onko paikallaan
luokitella käsillä oleva komission asiakirja " vuosikerto
mukseksi ". Valittu esitystapa on kyllä ymmärrettävissä ,
koska julkaisu on ensimmäinen laatuaan , mutta TSK:n
mielestä jatkossa olisi syytä käyttää toisentyyppistä
esitysmuotoa . Asiaan palataan yksityiskohtaisemmin
kohdassa 4 : Ehdotuksia ja suosituksia .

2.3 .
On myös tärkeää pohtia mihin tämäntyyppisellä
vuosikertomuksella pyritään . Esipuheesta käy ilmi , ettei
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vät nämä pyrkimykset suinkaan ole vähäiset, ja voidaan
kin kysyä , eivätkö asetetut tavoitteet ole liian laajat
ja kunnianhimoiset . Voidaan nimittäin todeta , ettei
asiakirja monilta osin täytä niitä odotuksia , joita ilmoite
tut tavoitteet synnyttävät .

2.4. Vaikka TSK ymmärtääkin , että syynä lopputulok
seen saattaa olla se, ettei yhteisöllä ole toimivaltaa
tietyillä aloilla , on kuitenkin todettava , ettei tavoiteltua

tasapainoa ole kaikilta osin saavutettu . Tämä koskee
ennen muuta tiettyjen kehityskulkujen esittelyä yhteisö
jä kansallisella tasolla : toisinaan selvitetään laajasti
kansallisten politiikkojen kehitystä , mutta yhteisötoi
mista annetaan hyvin niukasti tietoja (esim . 2 . luvussa
ja erityisesti kohdassa 2.2, jossa käsitellään työllisyys
strategioita ) - tai päinvastoin (esim . luvussa 5, jossa
keskitytään pelkästään yhteisöpolitiikan kuvailuun ). Eri
aiheiden ja lukujen (ja niiden jaksojen ) keskinäiset
painosuhteet eivät myöskään ole kohdallaan . Niinpä
joitakin aiheita käsitellään aivan liian suppeasti ( esim .
5 luvussa " Naisten mahdollisuudet käyttää oikeuk
siaan ").

2.5 .

Komission mukaan kertomuksen on toimittava

tasa-arvopolitiikan seurantavälineenä . Luontevalta tun
tuu ajatella , että tarkoitetaan vuosikertomuksen tarjo
avan mahdollisuuden tarkastella yhteisöpolitiikan vai
kutuksia jäsenvaltioissa . Eräissä asiakohdissa komissio
toimiikin juuri näin . Tulos on hyvä erityisesti yhteisön
rakennepolitiikan ja rakennerahastojen käytön osalta ,
mutta eräissä jaksoissa se on vain tyydyttävä ( esim .
lastenhoitoa ja oikeuksien käyttöä käsittelevissä koh
dissa ). Mahdollisesti kertomuksen luonteesta johtuu ,

että (omaa ) politiikkaa arvioidaan vain rajoitetusti
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vahvistaa havainto , ettei kertomuksessa oteta kantaa

keskusteluun , jota parhaillaan käydään yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen sisällyttämisestä yhteisön perusta
missopimukseen (ks . TSK:n antama Kalanke-asiaa kos

keva lausunto) ( ] ). Tällaisen jakson puuttuminen on
sitäkin silmiinpistävämpää, koska vuosikertomuksen
neljänteen lukuun on kyllä otettu mukaan Rooman
peruskirjan 18 . toukokuuta 1996 allekirjoitettu teksti
otsikolla " Naiset politiikan ja yhteiskunnan uudistajina.
Siinä todetaan : 'Julistamme [siis : me Euroopan unionin
jäsenvaltioiden naisministerit] sitoutuvamme tukemaan
naisten ja miesten välisen tasa-arvon sisällyttämistä
Euroopan uuteen sopimukseen .' TSK on kannattanut
tätä sekä neljännestä toimintaohjelmasta antamassaan
lausunnossa " (2) että komission ehdotusta direktii
vin 76/207/ETY muuttamisesta koskevassa lausunnos

saan (M.

2.7. Todettakoon vielä, että EU turvautuu yhteisöpo
litiikkaa muotoillessaan yhä laajemmassa mitassa eri
tyyppisiin välineisiin , jotka eivät ole luonteeltaan sitovia.
Komission lähtökohta näyttää olevan , että esimerkiksi
suosituksetkin velvoittavat jäsenvaltioita (ks . s . 97) -

ehkä eivät välittömästi , mutta joka tapauksessa EY:n
perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun yhteisö

uskollisuuden periaatteen nojalla . Voidaan sitäpaitsi
kysyä , miten ne toimijat, joiden oletetaan soveltavan
näitä välineitä ja asiakirjoja , saavat tietää niistä ( esim .

samapalkkaisuutta koskevasta ohjesäännöstä) ja miten
niiden noudattamista valvotaan . Kertomuksessa ei tätä

kysymystä valaista .

3 . Erityistä

(rajoitetun kriittisesti). TSK:n toivoma toisentyppinen

esitysasu tarjoaa tähän paremmat mahdollisuudet (ks .
kohtaa 4.1 jäljempänä ).

3.1 . 1 . luku: Yhteistyökumppanuuden rakentaminen
muuttuvassa yhteiskunnassa

On kuitenkin aivan toinen kysymys , miten yhteisö

asettaa politiikkansa päätavoitteet, varsinkin kun muis
tetaan , että neljännen toimintaohjelman talousarviota
on supistettu .

3.1.1 .
Uuden yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan
politiikan laaja-alaisuus ja yhtenäisyys on myönteinen
asia . Esimerkkinä tästä on komission kertomukseen

sisältyvä valtavirtaistamisen periaatteen esittely (main
2.6. Edellä sanotusta riippumatta voidaan todeta , että
kertomuksessa käytetty lähestymistapa , jossa huomio
kohdistetaan yhtäläisiin mahdollisuuksiin , on liian ra
joittunut. Syntyy nimittäin vaikutelma, että naiset ovat
oikeuksiensa osalta jo nyt yhdenvertaisessa asemassa
miesten kanssa . Molempien merkitys on aivan yhtä
olennainen : yhtäläiset oikeudet luovat perustan yhtäläi
sille mahdollisuuksille . Keskityttäessä yhtäläisiin mah
dollisuuksiin ja kumppanuuden ja valtavirtaistamisen
käsitteisiin on vaarana että unohdetaan , että yhtäläisiin

streaming). Valtavirtaistaminen määritellään siinä
" naisten ja miesten ensisijaisten tavoitteiden ja tarpeiden
huomioon ottamiseksi yhteisön kaikissa politiikois
sa . " Tässä yhteydessä huomautetaan aiheellisesti , että
valtavirtaistamisen periaatetta sovellettaessa on saman
aikaisesti käytettävä myös yhteisön oikeudellisia väli
neitä , rahoitusta sekä analyysi- ja järjestelymahdolli
suuksia . On myös selvää , että yhtäläisiä mahdollisuuksia
koskeva politiikka voidaan perustaa vain vankoille

tilastotiedoille. Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva po
litiikka on kuitenkin niin monisyistä ja kehkeytyy sitä

oikeuksiin tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota . Tämä
vaara ei ole pelkästään kuvitteellinen . Tästä on osoituk

sena jo edellä mainittu kertomuksessa osoitettu vähäinen
huomio tapaan , jolla jäsenvaltiot ovat panneet
täytäntöön yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevia direktii
vejä . Myöskään niiden ( yhteisön ja kansallisten ) oikeus
keinojen käyttöön , jotka takaavat naisille yhdenvertai

sen kohtelun , ei vakavasti paneuduta . Tätä vaikutelmaa

(') EYVL C 30 , 30.1.1997 ; " Ehdotus neuvoston direktiiviksi
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen
toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön , ammatilliseen

koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun
direktiivin 76/207/ ETY muuttamisesta ."

(2) EYVL C 39 , 12.2.1996
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paitsi siinä määrin hitaasti, että valtavirtaistamisen
rinnalla tarvitaan erityistoimia - varsinkin ammatinhar
joittamista ja taloudellista riippumattomuutta edistäviä
toimia .

Valitettavasti kertomuksessa tyydytään vain viittaa
maan siihen , miten monimutkaista valtavirtaistamisen
periaatteen soveltaminen käytäntöön on ja minkälaisiin
ongelmiin tässä törmätään . Vaikka politiikan eri lohkoil
la käyttökelpoisiin valtavirtaistamisen strategioihin luo
daankin lyhyt yleiskatsaus , näitä ajatuksia ei kehitellä
edelleen eikä esitellä toimia, joihin yhteisö on ryhtynyt tai
on aikeissa ryhtyä, jotta valtavirtaistamisen periaatteesta
tulisi todellinen liikkeellepaneva voima . Alankomaita
lukuunottamatta kertomuksessa ei myöskään mainita

tämän periaatteen soveltamisesta eri jäsenvaltioissa (ei
ainakaan sellaisista toimista , joihin valtavirtaistaminen
yhteisön yleisenä periaatteena olisi antanut aihetta).
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tiikassa - ja siis ( nykyisin ) myös kaikkiin rakennerahas
toihin -, ja sen myönteinen vaikutus esimerkiksi pitkäai
kaisesti työttöminä olleiden naisten työllistämiseen
osoitettaviin määrärahoihin , on rohkaisevaa kehitystä .
Tilanteen parantumisesta huolimatta säilyy kuitenkin
vaikutelma , että liian vähäinen osa rakennerahastojen
varoista hyödyttää naisia . Sama koskee myös Sokrates
ja Leonardo-ohjelmien puitteissa käynnistettyjä hank
keita . Tarvitaan jatkuvaa tarkkailua ja arviointia suku
puolten kannalta , jos rahastojen ja ohjelmien avulla
halutaan parantaa yhtäläisiä mahdollisuuksia . Tämä
koskee kaikkia niitä aloja , joilla on esteitä yhtäläisten
mahdollisuuksien edistämiselle .

3.1.3 .
Koska vuosikertomus on suunnattu laajalle
lukijakunnalle, on sitäkin harmillisempaa todeta, ettei
yhteiskunnallista vuoropuhelua ja työmarkkinaosapuo
lia käsittelevässä jaksossa ole syvällisemmin paneuduttu
kysymyksiin, joita työmarkkinaosapuolet käsittelevät
sosiaalipoliittisen pöytäkirjan puitteissa . Jaksossa kiin
nitetään hyvin vähän huomiota esimerkiksi ensi vaiheen

Vuosikatsauksessa hahmoteltuun Alankomaiden tilan

teeseen sitä paitsi liittyy kaksi kiintoisaa piirrettä , joihin
yhteisön tasolla kannattaisi tarkemmin paneutua. Kyse
on ensinnäkin erityyppisten poliittisten toimien naisten
vapautumiselle aiheuttamien vaikutusten ennakkoarvi
oinnista (Emancipatie Effectrapportage). Ehkäpä tä
mänkaltainen väline voitaisiin kehittää myös yhteisöpo
litiikan arviointia varten , eikä tässä yhteydessä tulisi
myöskään unohtaa muissa jäsenvaltioissa näihin tarkoi
tuksiin kehitettyjä välineitä . Viimeaikaiset tapahtumat
Alankomaissa osoittavat lisäksi , että valtavirtaistamis

politiikkaan saattaa kätkeytyä vaara , jos se esimerkiksi
johtaa erityisen emansipaatio-neuvontaelimen lakkaut
tamiseen (kuten Alankomaissa tapahtui vapautumista
käsittelevälle neuvostolle [Emancipatieraad ]) ennen kuin
on käynyt selväksi , missä määrin vapautumiseen ja
yhtäläisiin mahdollisuuksiin liittyvät kysymykset voi
daan yhdistää tai sisällyttää muiden ( neuvoa-antavien)
elinten toimintaan .

tuloksiin neuvotteluista , joita mainitun pöytäkirjan pe
rusteella käydään naisten ja miesten tasa-arvosta työpai
koilla .

TSK painottaa, että mahdollisuus, jonka sosiaalipolitiik
kaa koskeva pöytäkirja tarjoaa työmarkkinaosapuolten
harjoittamaan itsesääntelyyn , ei vapauta komissiota
vastuusta kehittää omia välineitään yhtäläisten mahdol
lisuuksien edistämiseen , eikä varsinkaan silloin , kun
kyseessä ovat "vaikeat aiheet ".

3.2 . 2 . luku : Naiset ja miehet muuttuvassa taloudelli
sessa ympäristössä

Komission tiedonannossa "Naisten ja miesten yhtäläis
ten mahdollisuuksien sisällyttäminen yhteisön politiik
kaan ja toimintaan kaikilla aloilla" esitetyn arvion
mukaan valtavirtaistamisen periaatteen toteutuksessa ja
soveltamisessa olisi vuoden 1996 aikana pitänyt edistyä
merkittävästi . Ennen muuta olisi pitänyt ryhtyä poliittis
ten toimien jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin valmiste
luun ja seurannassa käytettävistä analyyttisistä mit
tausvälineistä ja -menetelmistä olisi pitänyt sopia . Asia
kirjassa luvattiin myös , että ensimmäisessä vuosikerto
muksessa esiteltäisiin sekä jäsenvaltioiden politiikkaa ja
toimia että yhteisön toimintaa tällä alueella . Koska

3.2.1 .
Luvussa kartoitetaan naisten asemaa ja heidän
osallistumistaan työmarkkinoilla monine eri muotoi
neen ; tähän käytetään yli puolet luvun sivumäärästä .
Eräs tärkeimmistä yleisistä huomioista on , että voidaan
edelleenkin puhua naisten ja miesten välisestä palkkakui

vuosikertomuksessa on tuskin minkäänlaisia viittauksia

see sekä yhtäläisten mahdollisuuksien estettä että laadul
lista ongelmaa eräillä aloilla . Suurin tiedotuksesta saata
va hyöty lieneekin siinä, että työnantajat ja muut
asianomaiset tahot tiedostavat nämä ongelmat . On

näihin seikkoihin , voidaan päätellä, ettei jäsenvaltioissa
ole vielä riittävästi edistytty tässä asiassa , mikä on
valitettavaa .

lusta, jonka avaintekijöinä ovat naisten keskittyminen
matalapalkka-aloille ja ammatillinen erottelu työmark
kinoilla . Kuten jo todettiin , tämä ei ole mikään mullista
va uutinen . On kuitenkin syytä korostaa uudelleen , että
oikeus työhön ja taloudelliseen riippumattomuuteen on

eräs yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan politiikan
tärkeimmistä tavoitteista . Töiden selvä erottelu merkit

valitettavaa , että kertomuksessa sivuutetaan tehtävien
arviointiin liittyvät ongelmat . Etupäässä naisten suorit
tamien työtehtävien huono sijoittuminen tehtäväarvi

3.1.2.
Yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen as
teittain lisääntyvä soveltaminen yhteisön rakennepoli

ointi- ja palkkataulukoissa on kuitenkin tärkeä syy
naisten ( liian ) matalaan palkkatasoon .
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3.2.2.
On tärkeää muuttaa myös koulutusjärjes
telmää , jotta edellä kuvatut asetelmat voidaan murtaa .
Lausunnossa, jonka TSK antoi naisten ja miesten tasa
arvoisesta osallistumisesta päätöksentekoon ,^) tode

neuvoston Essenissä sopimiin viiteen ensisijaiseen tavoit
teeseen , ovat osoitus myönteisestä kehityksestä . Ensisi
jaisten tavoitteiden joukossa on myös maininta , että
työttömien naisten vaikeaan tilanteeseen on kiinni

taan muun muassa, että on tärkeää rohkaista nuorukai

tettävä huomiota . On kuitenkin valitettavaa , että aihe

sia ja miehiä valitsemaan perinteisesti naisvaltaisina
pidettyjä ammatteja . Tarvitaan pedagogista tutkimusta
ja kehittelyä , jotta naisten opiskelumahdollisuuksia

"miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet" on jäänyt
vähäiselle huomiolle monivuotisia ohjelmia muotoil

voidaan lisätä ja kasvattaa heidän tietoisuuttaan omista
voimavaroistaan , mikä puolestaan tarjoaa heillä parem
mat mahdollisuudet saada jalansijaa uusissa ammateissa
ja samalla kannustaa heitä itsenäiseen toimintaan . Myös
koulutus- ja opintotukijärjestelmät ovat osoittautuneet
hyödyllisiksi , koska ne antavat kaikille työelämässä
oleville mahdollisuuden laajentaa säännöllisesti tieto
jaan ja valmiuksiaan .

naisia suosivista tai erityisesti heille suunnatuista toimis
ta . Myös toisen ohjelmakierroksen ( 1996) ohjelmista on
todettava , ettei sukupuolinäkökulma ole niissä yleispo
liittisena periaatteena . Ruotsi muodostaa tässä suhteessa
poikkeuksen .

3.2.3 . Sukupuolten välistä palkkakuilua käsittelevä
jakso on epätyydyttävä sekä analyysin että johtopäätös
ten osalta . Eurostatin tuottamien hyvin rajallisten tilas
totietojen mukaan eurooppalaiset naiset ansaitsevat
keskimäärin 20 % vähemmän kuin vastaavissa tehtävissä

työskentelevät miehet . Mainittuun lukuun päätymistä

perustellaan heikosti - vaikuttaa siltä, että tämä luku
koskee lähinnä käsiteollisuutta . Komission lupaaman
Eurostatin tutkimuksen naisten ja miesten palkkaeroista
odotetaan ilmestyvän kesäkuussa 1997, ja mm . TSK
odottaa sitä suurella mielenkiinnolla .

taessa, vaikka useimmat valtiot ovatkin päättäneet

Naisten epätyydyttävä asema EU:ssa , jota edellä on
kuvattu, sekä sukupuolinäkökulman puuttuminen
useimmista työllisyyttä parantamaan tarkoitetuista mo
nivuotisista ohjelmista - vaikka kyseessä on yksi yhteisön
nykyisen yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan politiikan
painopistealueista — edellyttää yhteisöltä aktiivisuutta .
Vaikka (esimerkiksi ) yhteisöpolitiikkoja pidetäänkin
ratkaisevan tärkeinä, unionin toiminta näyttää paljolti
rajoittuvan yhtäläisten mahdollisuuksien edistämistä
koskeviin poliittisiin julistuksiin (kuten Madridissa ko

koontuneelle Eurooppa-neuvostolle annettu kertomus).
On todettava , että Euroopan yhteisön tähänastiset
toimet ( rakennerahastoja lukuunottamatta) ovat liian
yleisluontoisia ja liian harvoin niin konkreettisia , että
valtavirtaistamisen periaate ja sukupuolinäkökulman
käyttö olisi voitu viedä kovinkaan pitkälle , kun sovittua
politiikkaa toteutetaan .

3.2.4.
Tässä luvussa todetaan perustellusti , että nais
ten keskinäiset erot ovat kasvussa . On erityisen ikävää ,
että arimmassa tai heikoimmassa asemassa olevien

" naisryhmien " kuten maahanmuuttajien tai etnisiin
vähemmistöihin kuuluvien tai vanhempien naisten , yk
sinhuoltajien , miehensä omistamassa yrityksessä työs
kentelevien , työmarkkinoille palaavien tai vammaisten
naisten tilanteen käsittely joko laiminlyödään tässä
esityksessä kokonaan tai se sivuutetaan lyhellä mainin
nalla . Tässä ei nimittäin ole pelkästään kyse naisista ,
jotka haluavat ja pystyvät työskentelemään , vaan myös
naisista , joiden henkilökohtainen tilanne ei salli heidän
osallistumistaan työelämään . Viimeksimainitun nais

ryhmän tulot ovat heikot. TSK:n mielestä ei voida tyytyä
vain toteamaan yksikantaan , että erot naisten välillä

3.3 . 3 . luku : Työn ja perheen yhteensovittaminen

3.3.1 .
Lasten synnyttäminen vaikuttaa merkittävästi
naisten osallistumiseen työmarkkinoille . Tämä vaikut
taa suuressa määrin työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen .
TSK on huolestunut siitä , että eräissä jäsenvaltioissa on
säästötoimien yhteydessä puututtu myös lastenhoitopal
velujen määrärahoihin . Tällä on haitallinen vaikutus
yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevaan politiikkaan . Per
heen tehtäviä täydentävien laitosten tarjoamien palvelu
jen riittämättömyydestä voi olla seurauksena , että naiset
voivat ottaa vastaan vain epätyypillistä tai koulutustaan
vastaamatonta työtä tai että he eivät voi käydä töissä

kasvavat, vaan on sanottava selkeästi , että näiden
heikossa asemassa olevien tilanne edellyttää yhteisön
taholta tarkempaa huomiota ja aktiivisempaa otetta .
Komitea kehottaa Eurostatia kokoamaan mitä pikimmin
edellämainittuja ryhmiä koskevia tietoja . TSK joutuu
ikävä kyllä vielä toteamaan , että naisten tilanteessa
näkyy yhteisössä myös maantieteellinen jakauma .

Haittoihin voidaan lisätä vielä vaikutukset naisten

Työllisyyden parantamiseen tähtäävät kansal
liset monivuotiset ohjelmat, jotka perustuvat Eurooppa

terveyteen . Viimeaikaiset tutkimukset Norjassa ja Ruot
sissa osoittavat, että kokopäivätyön ja kotona tehtävän
(epätasa-arvoisesti jaetun ) palkattoman työn aiheuttama
kaksinkertainen työtaakka vaikuttaa yhä haitallisemmin
naisten terveyteen .

(!) EYVL C 204, 15.7.1996

Lastenhoidon ohella saattaa myös vanhuksista tai omista
vanhemmista tai sairaasta elämänkumppanista huolehti
minen vaikeuttaa työ- ja perhe-elämän yhdistämistä .

3.2.5.

ollenkaan .
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Kertomuksessa ei näitä ongelmia aseteta laajempiin
yhteyksiin ja viimeksimainittua hoitonäkökulmaa ei
tarkastella ollenkaan . Niinpä ei myöskään pohdita, mitä
seurauksia hoitotyön ja ansiotyön yhdistämisestä ja
sosiaaliturvan riittämättömyydestä on tässä yhteydessä .

Jäsenvaltioiden lastenhoitopalvelulta kuvaillaan kyllä
jossain määrin , mutta komission mielestä käytettävissä
olevasta aineistosta on vaikea päätellä, vastaavatko
lastenhoitopalvelut lastenhoitoa koskevan suosituksen
periaatteita (kohtuuhintaisuus, saatavuus, luotettava
hoito jne). Vaatimukset täyttävän tiedon keräämiseen
ja tulkintaan ei ole olemassa yhtenäistä järjestelmää .
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yhdenvertaisen kohtelun kannalta . Esimerkiksi sairasva
kuutuslainsäädännön yksityistäminen Alankomaissa
vaikuttaa kaikkiin työntekijöihin , mutta kipeimmin
tämän muutoksen tuntevat vaihtelevia työaikoja noudat
tavat työntekijät ja kotitaloushenkilökunta, joista , kuten
tunnettua , suurin osa on naisia (hankaluuksia on erityi
sesti sairauspäivärahojen suhteen) . Sama toteamus pätee
myös sosiaaliturvaan, josta päätettäessä ei juurikaan ole
ajateltu niin sanotun epätyypillisen työn eri muotoja
( siis muita kuin vakinaista säännöllisesti kokopäiväistä
työtä tarkoittavia työsopimuksia ), koska ennen muuta
naiset hoitavat tämäntyyppisiä tehtäviä . TSK:n mielestä
nämä yksityistämisen piirteet ovat mitä sopivin tutki
muskohde komission seuraavaa vuosikertomusta ajatel
len , ottaen erityisesti huomioon sen naisiin kohdistuvat
vaikutukset .

TSK:n mielestä komission kannattaa tutkia tällaisen

järjestelmän perustamisesta tehtyjä ehdotuksia .

Euroopan komission lastenhoitoa ja muita työ- ja
perhe-elämän yhteensovittamiseen tähtääviä toimenpi
teitä käsittelevä verkosto perustettiin toisen ja kolman
nen toimintaohjelman yhteydessä . Verkoston piirissä
keskitytään kysymyksiin , jotka vaikuttavat mahdolli
suuksiin yhdistää työ- ja perhe-elämä . Näihin kuuluvat
lastenhoito , vanhemmille taattavat tasavertaiset oikeu

det osallistua työelämään sekä miesten osuus lastenhoi
dossa . Verkosto piti heti alusta pitäen laatukysymyksiä
ratkaisevan tärkeinä . Verkosto lakkautettiin neljännen
toimintaohjelman hyväksymisen yhteydessä . Lastenhoi
toon ( myös koulun ulkopuolella suoritettavaan ) kiinni
tetään liian vähän huomiota , vaikka sen laiminlyönnillä
on kielteinen vaikutus naisten ja miesten yhtäläisiin
mahdollisuuksiin . Komitea katsookin , että jos yhteisön
taholta ei pystytä kehittämään tarkoituksenmukaisia
aloitteita näiden ongelmien ratkaisemiseksi , verkosto

on perustettava uudelleen .

3.3.2 .
On myönteistä , että kertomuksessa tarkastel
laan vero- ja sosiaalipolitiikkaa kiinnittäen huomiota
sellaisiin seikkoihin , jotka saattavat ehkäistä naisten
tuloa työmarkkinoille, ja että sosiaaliturva- ja verotus
järjestelmien yksilöimistä kohtaan tunnetaan lisään
tyvää kiinnostusta . Näiden järjestelmien tulee perustua
yksilökäsitteelle . Tämä on ainoa oikea lähtökohta . Näin
toimittaessa on kuitenkin pidettävä huolta siitä , ettei
johdannaisia oikeuksia poistettaessa heikennetä naisten
(ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryh
mien ) taloudellista tilannetta . Tähän liittyen on siis
järjestettävä riittävä määrä korvaavaa tukea (teemana
köyhyyden vastainen taistelu ). Jäsenvaltioissa me
neillään olevat vertailevat tutkimukset voivat tarjota
pohjan tätä alaa koskeville ehdotuksille.

Edelliseen liittyen lienee aiheellista esittää suositus , että
seuraavassa vuosikertomuksessa sosiaaliturvaongelmat
asetettaisiin laajempaan yhteyteen , eli nykyisten direktii
vien (79/7, 86/378 , mutta myös itsenäisiä ammatinhar
joittajia koskevan direktiivin nro 86/613 ) ja yhdenver
taista kohtelua sosiaaliturvakysymyksissä koskevan di
rektiivin täydentämistä koskevan kolmannen direktiivi
muutosehdotuksen muodostamaan kehykseen .

3.4. 4. luku: Sukupuolten välisen tasapuolisuuden
edistäminen päätöksenteossa
3.4.1 .
Vuosikertomuksessa esitetty selvitys asioiden
nykytilasta on osoitus naisten tältäkin osin huonommas
ta asemasta . Vuoden 1997 lopussa tiedetään , onko
neuvoston 2 . joulukuuta 1996 hyväksymä suositus nais
ten ja miesten tasapainoisesta osallistumisesta
päätöksentekoon ollut omiaan parantamaan tilannetta .
On myönteistä , että komissio on ottanut suosituksessa
esitetyt tavoitteet henkilökuntapolitiikkansa ohjenuo
riksi , mutta sen tulokset ovat valitettavasti olleet toistai

seksi riittämättömiä . Mutta jos näihin tavoitteisiin
todella pyritään , voi tämä politiikka tarjota hyvän
esimerkin jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille, halli
tuksista riippumattomille järjestöille jne.

Jatkuvaan arviointiin ja keskusteluun liittyen on kuiten
kin tärkeää asettaa asianmukaisella tasolla lukumääräi

siä tavoitteita ja aikatauluja , jotta voidaan edistää
viimeksimainittujen mainittujen tahojen osallistumista
tähän toimintaan .

3.5 . 5 . luku: Naisten mahdollisuus käyttää oikeuksiaan
3.5.1 .

Heti aluksi on todettava , että 5 . luvun otsikko

on osittain epätarkka . Itse asiassa vain pienessä osassa
lukua käsitellään ongelmia, jotka liittyvät niiden oikeuk
sien käyttöön, jotka yhteisön lainsäädäntö (ja myös
kansallinen lainsäädäntö) takaa naisille yhtäläisten mah
dollisuuksien toteuttamiseksi .

Tämän ohella on kiinnitettävä huomiota vaikutuksiin ,

joita sosiaaliturvan yksityistämisellä mahdollisesti on
naisten asemaan työmarkkinoilla ja naisten ja miesten

Luku avataan yhteisölainsäädännön ja sen kehityksen
kuvauksella . Tämä esitys on kuitenkin liian suppea ja
puutteellinen - seuraavista syistä . Luvussa käsitellään
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ainoastaan yhteisötason kehityskulkuja (siis Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen oikeudenkäytössä ja yhteisö
lainsäädännössä tapahtuneita). Jäsenvaltioissa tehtäväl
le yhteisöoikeuden ja yhteisöpolitiikan täytäntöönpanol
le ja käytölle ei juurikaan anneta huomiota, vaikka olisi
erityisen kiintoisaa saada tietää puutteista näillä aloilla
(esim . käsitteen " epäsuora syrjintä " soveltamisessa ).
Ei ole kovinkaan järkevää raportoida yhteisötasolla
tapahtuvasta kehityksestä , samalla kun lainsäädännön
ja politiikan toteuttaminen ja käyttö jäsenvaltioissa
(mihin ne lopultakin kuuluvat) jäävät tarkastelun ulko
puolelle. On hämmästyttävää , ettei raskautta ja äitiyttä
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mansa oikeustoimet lopulta kääntyvät heitä itseään
vastaan . Tästä seuraa usein, että työntekijät pidättyvät
ryhtymästä oikeudellisiin toimiin työnantajaa vastaan.
Samalla käy ilmi, että todistustaakka on vain yksi
monista asiaan liittyvistä ongelmista . Vaikka kertomuk
sessa toistetaankin ne vaatimukset, jotka yhteisö ( eli
yhteisöjen tuomioistuin ) on asettanut tehokkaan oikeus
suojan takaamiseksi , ei siinä kuitenkaan ehdoteta
minkäänlaisia oikeustoimia , joihin havaittujen esteiden
poistamiseksi voitaisiin ryhtyä . Vaikuttaa siltä , että
yhteisö ( komissio ) on liian varovainen tässä asiassa .

koskevasta direktiivistä kerrota muuta kuin sen sisältö .
Vaikka komissio ei ehkä vielä ole saanutkaan kansallisil

3.5.3 .

ta viranomaisilta raportteja tämän direktiivin täytän
töönpanosta (mille annettu määräaika päättyi loka
kuussa 1994), olisi näitä tietoja ollut saatavissa Euroopan

muuttamisesta , TSK haluaa palauttaa mieliin 25 . syys
kuuta 1996 antamansa lausunnon , jossa se ei tue mainit

komission oikeudellisten asiantuntijoiden verkoston ko .
aiheesta laatimasta selvityksestä .

Mitä tulee siihen laajaan huomioon, joka

annetaan komission ehdotukselle direktiivin 76/207

tua ehdotusta .

3.6. 6 . luku : Beijingin konferenssissa saavutetut tu
lokset

Vuosikertomuksen tässä osassa tyydytään liian usein
vain toteamaan tapahtunut kehitys tarkemmin analysoi
matta sen seurauksia . Niinpä täytyykin pitää huolestut
tavana , että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin näyttää
omaksuneen joustavamman linjan asioissa , joihin liittyy
syrjinnän tosiasiallinen hyväksyminen (taloudellisen ta
sapainon säilyttämisen ja sosiaalipolitiikan laillisuusta
voitteiden nimissä ).

3.6.1 .
Talous- ja sosiaalikomitea korostaa jälleen
Pekingin konferenssin aikana perustetun naisten aseman
toimikunnan merkitystä . Toimikunta työskentelee sa
mojen pääkysymysten ja tavoitteiden hyväksi kuin
Euroopan unionikin . Tämä merkitsee, että maailman
laajuisen yhteistyön on saatava merkittävä sija EU:n
toiminnassa naisten ja miesten yhtäläisten mahdolli
suuksien hyväksi .
Tässä luvussa käsiteltyjen teemojen osalta voidaan
todeta , että vuonna 1996 aloitettiin vain vähän toimia

tällä alalla ja saavutukset jäivät vaatimattomiksi .
3.5.2 .
Komissio ei juurikaan arvostele omaa toimin
taansa tarkastellessaan yhdenvertaista kohtelua koske
van yhteisölainsäädännön soveltamista . TSK:n tiedossa
on , että oikeudellisten asiantuntijoiden verkosto on
toistuvasti esittänyt , että komission tulisi toimia aloite
kykyisemmin tapauksissa , joissa jäsenvaltiot ovat rikko

neet täytäntöönpano- ja soveltamismääräyksiä , ja
käyttää perustamissopimuksen 169 artiklassa säädettyä
menettelyä . Samassa yhteydessä asiantuntijat tekivät
konkreettisia ehdotuksia yksittäisiä jäsenvaltioita vas
taan 169 artiklan perusteella käynnistettävistä toimista .
Tähän mennessä on kuitenkin käynnistetty vain 11 rik
komusmenettelyä .

Myöskään ongelmiin , joita naiset kohtaavat hakiessaan
oikeuksiaan kansallisissa tuomioistuimissa , ei juurikaan
kiinnitetä huomiota . Kertomuksessa ainoastaan ilmoite

taan ylimalkaisesti , että aiheesta on komission tuella
järjestetty konferenssi , mainitsematta mitään laajoista
tutkimuksista , joita kaikissa jäsenvaltioissa suoritettiin
osana konferenssin valmistelua . Tutkimuksien tulokse

na on kuitenkin todettu useita esteitä , joita naiset
kohtaavat; esimerkiksi tiedon puute, oikeuskäsittelyn
kalleus ja kesto, todistusaineiston kerääminen ja todis
tustaakan jakautuminen : lisäksi työntekijät, jotka katso
vat tulleensa syrjityiksi , pelkäävät, että heidän aloitta

4. Ehdotuksia ja suosituksia

4. 1 .
Komitea ehdottaa , että joka kolmas vuosi julkais
taisiin väliraportti meneillään olevan toimintaohjelman
tuloksista ja seuraavan ohjelman valmistelun etenemi
sestä . Tämä selvitys olisi toisin sanoen varmennettuihin
tietoihin ja tilastoihin perustuva yleisarvio - ensinnäkin
siitä, onko naisten asema tosiasiallisesti parantunut,
minkä jälkeen kohdistettaisiin huomio niihin politiikan
aloihin , joilla toimet ovat menestyneet heikosti . (Ny
kyistä suppeammat) vuosikertomukset voisivat toimia
tämän laajemman selonteon perustana - keskittyen
erityisesti jonkin tietyn naisten ja miesten yhtäläisiä
mahdollisuuksia edistävän yhteisön tai kansallisen po
liittisen toimintalinjan tai toimenpiteen tuottamiin tu
loksiin . Tähän liittyen on toivottavaa , että vuosikerto
muksessa keskitytään yhtäältä vaikutuksiin , joita yhteis
öpolitiikalla ja -lainsäädännöllä on jäsenvaltioissa, ja
toisaalta ilmoitetaan , mitkä uudet tai täydentävät yhteis
öpolitiikat tai lainsäädännölliset toimet vaikuttavat
välttämättömiltä .

Vuosikertomuksen esipuheessa annetaan ymmärtää ,
että seuraavassa vuosikertomuksessa on tarkoitus nou

dattaa jälleen samaa jäsentelyä — toisin sanoen neljännen
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toimintaohjelman rakennetta . Voidaan kysyä , onko
tämä toivottavaa . Nykyinen aihejako vaikuttaa nimit
täin hyvin keinotekoiselta , koska eräät asiat on liitetty
useampiin aihekohtiin , joita siis käsitellään eri luvuissa ,
mistä puolestaan seuraa tarpeetonta toistoa . Naisten ja
miesten tasavertaista kohtelua koskevan yhteisö
lainsäädännön kehitys olisi parempi yhdistää lukuihin ,
joissa aihetta käsitellään , koska politiikkaa ja lainsää
däntöä ei tule tarkastella erikseen .

Vielä ratkaisevampaa kuitenkin on , että esitetyt tiedot
jäävät selvityksen nykyrakenteesta johtuen liian yleiselle
tasolle . Olisi suositeltavaa tarkastella joitakin tiettyjä
periaatteita tai suunnattuja toimia ja tutkia , miten niitä
on pantu täytäntöön tai suoritettu joillakin määrätyillä
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- Naisten ja miesten yhdenvertaisuusperiaate tulisi
sisällyttää perustamissopimukseen .
- Tulisi asettaa lukumääräisiä tavoitteita sekä aikatau

luja edistämään naisten tasapuolista osallistumista
päätöksentekoelimiin .
- On syytä järjestää kampanja , jonka tarkoituksena on
tehdä samanarvoisen työn samapalkkaisuutta koske
va ohjesääntö tunnetummaksi .

- Naisten j a miesten palkkaeroihin kohdistuvaa tilastol
lista tutkimusta on parannettava , jotta voidaan pa
remmin arvioida samapalkkaisuuspolitiikan tehoa .
- Laaditaan selvitys naisten asemasta tulevaisuuden
työmarkkinoilla .

aloilla . Voitaisiin esimerkiksi tutkia valtavirtaistamisen

- Järjestetään tutkimus mahdollisuuksista parantaa

periaatteen soveltamista ja sen vaikutuksia jollakin
määrätyllä politiikan alalla (esim . kuljetusalalla tai

- Järjestetään heikoimmassa asemassa olevien naisryh

maataloudessa ).

naisten asemaa työmarkkinoilla .
mien taloudelliseen tilanteeseen kohdistuva tutkimus .

- Ryhdytään yhteisötoimiin lastenhoidon alalla-tai , jos

tämä ei ole mahdollista, perustetaan lastenhoidosta
4.2 .
Lausunnon kolmas luku sisältää joukon ehdotuk
sia . Niistä on alla lyhyt yhteenveto , ja samalla niihin on

lisätty muutamia uusia suosituksia . Tehokkain strategia
olisi kehittää ja parantaa naisten tietoja ja taitoja sekä
edistää myönteistä asennetta tyttöjä ja naisia kohtaan
alkaen perhepiiristä .

vastaava verkosto uudelleen .

- Selkeytetään vuosikertomuksen esitystapaa : "kehys
tetyt kertomukset ", jotka liittyvät tilanteeseen jäsen
valtioissa tai niiden tai yhteisön tietyllä politiikan
lohkolla tekemiin aloitteisiin, on parempi esittää
liitteenä tai vuosikertomuksen lukujen päätteeksi .

Bryssel , 9 . heinäkuuta 1997 .

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) tietyistä
Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueiden kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpi
teistä "

(97/ C 296/07

Neuvosto päätti 30. toukokuuta 1997 Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 43 ja
198 artiklan mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta
ehdotuksesta .

Asian valmistelusta vastannut maa- ja kalatalousjaosto antoi lausuntonsa 1 . heinäkuuta 1997.
Esittelijänä oli Seppo Kallio .

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9. ja 10. heinäkuuta pitämässään 347. täysistunnossa

(heinäkuun 9. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon . Äänestyksessä annettiin 120 ääntä
puolesta, 1 vastaan, ja 3 pidättyi äänestämästä .

taloudellista, sosiaalista eikä elinkeinopoliittista verta

1 . Yleistä

ilua .

1.1 .

Päätösehdotus

tähtää

Itämeren

kalastus

säädöstöjen ja EU:n säädösten yhtenäistämiseen ja
yksinkertaistamiseen . Tavoite on komitean näkökul
masta oikea ja tavoiteltava. Lopputulos yksinkertaistaa
Itämeren alueen ja EU:n lainsäädäntöä , joka helpottaa
pidemmällä aikavälillä sekä elinkeinon että viranomais
ten toimintaa ja yhteistyötä .

1.2. Esitetyllä päätöksellä ei ole merkitystä kalastuk
selle ja sen ammatinharjoittajille, koska esitys ei muuta
nykyistä säännöstöä lainkaan . Tässä yhteydessä ei näin
ollen voida tehdä k . o . kalastuksen säätelyä arvioivaa

1.3 .
Komitea ei ole myöskään löytänyt esityksestä
asia - tai teknisiä virheitä , joten se tukee selkeästi
ehdotusta .

2. Muita havaintoja

Komitea katsoo, että Euroopan unionin tulisi jatkaa
tämän esityksen kaltaista kalastusta koskevien erityisso
pimusten yhtenäistämistä myös muiden sopimusten
kohdalla . Valittu linja parantaa kalastuspolitiikan har
monisointia ja helpottaa elinkeinon ja hallinnon välistä
yhteistyötä .

Bryssel , 9 . heinäkuuta 1997 .

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan
parlamentille yhteisön nykyisestä ja ehdotetusta toiminnasta tupakankulutuksen vähentämi
seksi "

(97/ C 296/08 )

Komissio päätti 23 . joulukuuta 1996 EY:n perustamissopimuksen 198 artiklan mukaisesti
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta .
Asian valmistelusta vastannut ympäristönsuojelu-, kansanterveys- ja kuluttajajaosto antoi
lausuntonsa 3 . kesäkuuta 1997 . Esittelijänä oli Christoph Fuchs .
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9 . ja 10 . heinäkuuta 1997 pitämässään 347. täysistunnossa
(heinäkuun 9 . päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 86 puolesta, 44 vastaan 13:n
pidättyessä äänestämästä .

1 . Johdanto

- tiedonkeruu ja epidemiologiset tutkimukset

1.1 .
Komission tiedonannossa esitetään vaihtoehtoja
yhteisön ja jäsenvaltioiden toimille tupakankulutuksen
vähentämiseksi . Näillä toimilla pyritään vähentämään
tupakankulutuksesta aiheutuvia kansanterveydellisiä
seurauksia Euroopan kansalaisten keskuudessa . Tiedo
nannossa kartoitetaan myös nykyisiä toimia sekä yh
teisön sääntöjä tupakankulutuksen vähentämiseksi . Ot

- savukkeiden sisältämät aineet (terva , nikotiini ja
- merkintä

taen huomioon tästä tiedonannosta aiheutuvat reaktiot

- markkinointiehdot ja mainonta

lisäaineet)

- verot ja vähittäiskauppahinnat

komissio harkitsee tarvetta ehdottaa vastaavia erityis
toimia .

- passiivinen tupakointi

1.2 .

- yhteistyö yhteisön ulkopuolisten maiden j a kansainvä
listen järjestöjen kanssa .

Lisätoimien tarvetta komissio perustelee sillä ,
ettei tupakankulutuksen vähentämiseksi tähdätyillä toi
milla Euroopan unionissa ole tähän mennessä ollut
toivottuja tuloksia . Yhteisön väestöstä 40 % polttaa
edelleen , ja tulevina vuosikymmeninä varaudutaan tupa
kankulutuksesta johtuvien kuolemantapausten jyrk
kään nousuun . Tiedonannossa korostetaan erityisen
riskialttiisiin ryhmiin , kuten naisiin , nuoriin , heikoista
taloudellisista ja sosiaalisista oloista kotoisin oleviin
sekä tupakoimattomiin henkilöihin kohdistettavia
toimia .

Komissio jakaa nämä vaihtoehdot kahteen

naan yhteisötasolla sekä toimiin , joissa komissio lähei
syysperiaatteen ja perustamissopimuksen 129 artiklan
perusteella toimii vain koordinoijana .
2 . Yleistä

1.3 .
Komission ehdottamat vaihtoehdot perustuvat
olemassa oleviin yhteisöaloitteisiin , kuten " Eurooppa
syöpää vastaan " - ohjelmaan vuosiksi 1996-2000, sekä
useisiin direktiiveihin , jotka koskevat mm . tupakkatuot
teiden televisiomainonnan kieltoa , tupakkapakkausten
terveysvaroituksia , tiettyjen purutupakkalajien mark
kinointikieltoa sekä savukkeiden suurinta sallittua terva

pitoisuutta . Tiedonanto, jolla reagoidaan neuvoston
äskettäin antamaan päätökseen Euroopan unionin tupa
kankulutuksen vähentämisestä , tukeutuu osaksi kor

kean tason syöpäasiantuntijakomitean " Eurooppa
syöpää vastaan " -ohjelman yhteydessä antamiin suosi
tuksiin .

1.4.

1.5 .

pääryhmään : toimiin, joita ehdotetaan ja toimeenpan

Tiedonannon vaihtoehdot ovat laaja-alaisia ja

kattavat mm . seuraavat alat :

— terveyskasvatus ja valistuskampanjat

2.1 .
Talous- ja sosiaalikomitea on tyytyväinen komis
sion pyrkimyksiin voimistaa taistelua tupakointia vas
taan .

2.2 .

Komitea korostaa komission tiedonannon liit

teenä olevia korkean tason syöpäasiantuntijakomitean
2. lokakuuta 1996 antamia suosituksia yhteisön kansan
terveyden suhteen .
2.3 .
Komitea painottaa tiedotuksen , valistuksen ja
myös terveyskasvatuksen suurta merkitystä lasten ja
nuorten tupakoinnin ehkäisyssä. Toimien selvän paino
pisteen tulisi keskittyä näihin kohderyhmiin , sillä tupa
kointi aloitetaan usein murrosiässä tai jo aiemmin ,
ja tupakoinnin varhainen aloittaminen johtaa usein
pitkäaikaiseen tupakointiin . Myös raskaana olevia nais
ia olisi erityisesti suojeltava .
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2.4.
Komitea on kuitenkin tietoinen tupakka-alan
sosiaalis-taloudellisesta merkityksestä varsinkin työlli
syyden kannalta . Komitea painottaa , että maatalous ei
turvaa raakatupakan tuottajille taloudellisesti kannatta
via mahdollisuuksia vaihtaa tuotannonalaa . Heidän

tapaukseensa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota esi
merkiksi tutkimalla toimia , jotka antavat konkreettisella

C 296/33

Jalostusteollisuuden on annettava todiste tupak
katuotteissa mahdollisesti käytettyjen lisäaineiden vaa
rattomuudesta . Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset viit
taavat siihen , että lisäaineita käytetään manipulointiin
nikotiinin tehokkuuden ja siten tupakoitsijoiden riippu

3.2.

vuuden lisäämiseksi . Tämä on kiellettävä .

tavalla suuntaa muihin maatalouden tuotannonaloihin

siirtymiselle tai luomalla mahdollisuudet maatalouden
ulkopuoliselle toiminnalle. Komitea korostaa kuitenkin
aiemmin antamiensa lausuntojensa mukaisesti , että on
tarpeen arvioida systemaattisesti ja jatkuvasti sekä
nykyisiä että ehdotettuja toimia , jotta voidaan todeta ,
millainen vaikutus niillä on tupakankulutuksen vähentä

3.3 .

Komissio ehdottaa , että merkinnän osalta tarkas

tetaan , onko nykyisten tuotemerkintädirektiivie
n 89/622/ETY ja 92/41 /ETY yhteydessä nykyistä suu
remmasta ja näkyvämmästä varoitusmerkinnästä
tehtävä velvoite. Komitea kannattaa tätä ehdotusta ja

kehottaa lisäksi tutkimaan, voidaanko tupakkatuottei

miseen .

den lisäaineiden merkintää vieläkin tarkentaa esim .

lääkkeiden ja elintarvikkeiden tapaan .
2.5 .
Käyttöönotettavien toimien osalta komitean
lähtökohtana on periaate , jonka mukaan kaikilla on
oikeus hengittää puhdasta ilmaa . Kuitenkin myös tupa
koitsijoiden oikeudet ovat kiistattomat niin kauan kuin
he eivät altista kanssaihmisiä terveysriskeille . Tupakoit
sijoita ei ole tarkoitus merkitä henkilöinä , vaan kyse on
ennaltaehkäisystä ja tottumusten muuttamisesta .

2.6 .

Komitea on komission kanssa yhtä mieltä siitä ,

että " yhteisöllä on hyvät mahdollisuudet edesauttaa
entistä paremman ja yhtenäisemmän tupakanvastaisen
strategian kehittämistä ." Lisäksi komitea yhtyy komis
sion kantaan , että kansanterveyteen liittyvissä yhteisön
tulevissa toimissa tulee ottaa huomioon läheisyysperiaa
te sekä suhteellisuuden tarve .

3 . Erityistä

3.4.
Komissio aikoo savukkeiden ja tupakkatuottei
den verotusta koskevien direktiivien puitteissa vaatia,
että jäsenvaltiot - erityisesti ne , joissa savukkeiden
kuluttajahinnat ovat yhteisön keskitasoa alhaisemmat —
käyttävät joustovaraansa verotuksen nostamiseen .
Komitea kannattaa tätä ehdotusta , sillä monet tieteelliset

tutkimukset ovat osoittaneet , että tupakan saatavuus
vaikuttaa kuluttajien tupakointitottumuksiin . Tupakka
tuotteiden kuluttajahintojen yhdenmukaisella nostami
sella torjutaan erityisesti lasten ja nuorten tupakointia ,
sillä näillä ryhmillä on rajoitetusti varoja käytössään .
Sovittu määrä verotuloista olisi käytettävä tupakoinnin
vastaisiin tiedotuskampanjoihin ja yleisiin terveydene
distämistoimiin . Verotulojen ei tulisi kokonaisuudes
saan siirtyä valtioiden yleisbudjettiin . Komitea suosittaa
tupakkatuotteiden veronkorotuksen sulkemista hintain
deksin ulkopuolelle, sikäli kun hintaindeksi otetaan
huomioon tuloja tasoittavissa toimissa , jotta varmiste
taan , ettei se vaikuta inflatorisesti .

3.1 .

Savukkeiden ainesosien suhteen komissio ehdot

taa , että tupakkatuotteiden lisäaineiden mahdolliset
terveysvaikutukset tutkitaan , tervapitoisuuden sallittua
enimmäismäärää (tällä hetkellä 15 mg ja neuvoston
direktiivin N:o 90/239/ETY voimaan astumisen jälkeen
31 . joulukuuta 1997 12 mg) harkitaan edelleen lasketta
vaksi ja tarkistetaan , olisiko savukkeiden nikotiinipitoi
suuden sallitun enimmäismäärän määrittäminen toivot
tavaa .

Tupakan verotuksen korottamisehdotuksen yhteydessä
komitea painottaa myös tupakkatuotteiden salakulje
tuksen vastaista taistelua .

3.5 .

Olisi otettava huomioon , ettei komissio tee

konkreettisia ehdotuksia tupakkatuotteiden mainonnas
ta . Komissioeimainitse vuoden 1991 muutettua ehdotus

taan neuvoston direktiiviksi koskien tupakkatuotteiden
Komitea kannattaa periaatteessa syöpäasiantuntijako
mitean ehdottamaa tupakan terva- ja nikotiinipitoisuuk
sien asteittaista rajoittamista . Rajoitusten vaikutusta
kuluttajien tupakointitottumuksiin ja terveyteen olisi

mainontaa ( COM(91 ) 111 final-SYN 194); direktiivieh
dotuksen mukaan kaikki tupakkatuotteiden suoran tai
epäsuoran mainonnan muodot (paitsi tupakkaliikkeissä )
on kiellettävä .

kuitenkin tutkittava tieteellisesti .

Komitea korostaa 23 . syyskuuta 1992 antamassaan

lausunnossa 0 ), että Euroopan tupakkateollisuudelle on
Komitea muistuttaa myös , että teollisuus saattaa väärin
käyttää tupakan terva- ja nikotiinipitoisuuksien laske
mista mainostarkoituksiin esim . siten , että tupakkatuote
esitellään "kevyenä ". Tämä harmittomaksi tekeminen
saattaa johtaa tupakoinnin lisääntymiseen .

(') EYVL C 313 , 20.11.1992
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annettava mahdollisuus itsekontrollin puitteissa ottaa
käyttöön suoraa ja epäsuoraa mainontaa koskevat
sitovat säännöt . Koska itsekontrolli on suurelta osin

jäänyt riittämättömäksi , komitea yhtyy syöpäasiantunti
jakomitean suosituksiin kieltää tupakan mainonta , sillä
se on mm. syynä siihen, että lapset ja nuoret aloittavat
tupakoinnin .
3.6. Eräät komission ehdotukset koskevat tupakoin
tia yleisissä tiloissa ja työpaikoilla . Näihin ehdotuksiin ,
mukaan lukien ehdotus tupakoimattomien henkilöiden
suojan käsittelystä sosiaalipolitiikkaa koskevan sopi
muksen yhteydessä , on syytä kiinnittää erityistä huomio
ta , sillä riippumatta tupakoijan oikeudesta tupakoida
tupakoimattomilla henkilöillä on oikeus hengittää mah
dollisimman puhdasta ilmaa . Haitta-aineiden kuten
asbestin ja bentseenin raja-arvot on asetettu lakisäätei
sesti alimmalle käytännössä saavutettavalle tasolle . Tu
pakansavun alin saavutettava arvo on nolla . Tupakoi
mattomien henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi olisi

tartuttava toimiin tupakansavun vähentämiseksi ym
päröivästä ilmasta .
Komitea viittaa tässä tupakoimattomien henkilöiden
suojelusta saatuihin myönteisiin tuloksiin , joita on
saavutettu lainsäädännöllisin toimin eräissä jäsenmaissa
kuten Suomessa . On myös tärkeää , että jäsenvaltiot
huolehtivat lainsäädäntönsä johdonmukaisesta noudat
tamisesta (esim . tupakoimaton alue julkisissa tiloissa).
Komitea pitää välttämättömänä , että työmarkkinaosa

puolet otetaan mukaan neuvotteluihin, joissa käsitellään
tupakointia koskevia toimenpiteitä julkisissa rakennuk
sissa ja työpaikoilla sekä tällaisten toimien täytäntöön
panoa .

29.9.97

3.7. Budjettivuonna 1995 Euroopan yhteisö maksoi
YMJ:n yhteydessä raakatupakka-alalle yhteensä 993
miljoonaa ecua palkkioina, kun taas (tupakka-alan
tutkimus- ja tiedotusrahaston kautta tehtävälle) tutki
mukselle ja valistukselle annettiin käyttöön vain 1 %
näistä palkkioista . Komissio on ehdottanut, että tupak
ka-alan tutkimus- ja tiedotusrahastolle annettavaa
osuutta korotetaan 2 % : iin .

Komitea on tyytyväinen tähän ehdotukseen . Lisäksi se
kehottaa komissiota tutkimaan , onko tiedotuksen ja
kohdennettujen valistustoimenpiteiden riippumaton tu
keminen mahdollista .

Komitean mielestä "Eurooppa syöpää vastaan" -ohjel
massa käytettävissä olevia varoja (nykyisin vain 2 mil
joonaa ecua ) olisi oleellisesti lisättävä .

3.8 . Nikotiinintarve olisi komission ehdotuksen ja
monien tieteellisten julkaisujen mukaisesti luokiteltava
riippuvuudeksi .
3.9 .

Tupakan saatavuus olisi tehtävä entistä vaikeam

maksi lapsille ja nuorille mm . poistamalla osa tupakka
automaateista . Komitea myöntää tässä yhteydessä , että
eräät jäsenvaltiot ovat aloittaneet menestyksekkäitä
ohjelmia , ja kannustaa kaikkia jäsenvaltioita vastakin
kehittämään ja ottamaan käyttöön tällaisia ohjelmia .

Bryssel , 9 . heinäkuuta 1997.

Talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja
Tom JENKINS
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talous- ia sosiaalikomitean lausuntoon

Hylätyt muutosehdotukset
Keskustelussa hylättiin seuraavat muutosehdotukset, jotka saivat yli neljänneksen annetuista äänistä :

Kohta 1.2

Muutetaan kuulumaan seuraavasti :

" Komissio huomauttaa , että tupakoinnin vaikutukset ovat vähentyneet Euroopan unionissa viime
vuosikymmeninä, mutta väheneminen on hidastunut viime vuosina . Komissio toteaa , että yli 40 %
yhteisön väestöstä tupakoi edelleen ja että seuraavina vuosikymmeninä on odotettavissa tupakointiin
liittyvien tärkeimpien terveysongelmien nopea lisääntyminen . Eurobarometristä 41.0 käy ilmi tupakoitsi
joiden määrän merkittävä vähentyminen ja sen mukaan vain vähän yli kolmannes EU:n yli 15-vuotiaista
kansalaisista tupakoi (35% ). Tiedonannossa korostetaan erityisen riskialttiisiin ryhmiin , kuten naisiin ,
nuoriin , heikoissa taloudellisissa ja sosiaalisissa oloissa eläviin sekä tupakoimattomiin henkilöihin
kohdistettavia toimia ."

Perustelu

Tiedonannon ja komission virallisen elimen Eurobarometrin esittämät tiedot ovat erilaisia . On kuitenkin
tarpeen viitata arvioinnin eri osatekijöihin kuten tietoihin , jotka sisältyvät julkaisuun Eurobarometri
41.0 "Eurooppa ja tupakointi ", PO V/F/T.n kansanterveysyksikkö, 21 . syyskuuta 1994 .

Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä : 42, ei-ääniä : 92, tyhjiä : 7.

Kohta 2.5

Korvataan seuraavalla tekstillä :

" Komitean mielestä ehdotettujen toimien tulisi perustua sille periaatteelle , että jokaisella on oikeus
hengittää puhdasta ilmaa . Samalla kuitenkin hyväksytään myös , että tupakoitsijoilla on oikeus tupakoida ,
jos he eivät vaaranna tai häiritse muita . Komitea korostaa työmarkkinaosapuolten tärkeää osaa
tupakointia työpaikoilla koskevien ohjeiden laatimisessa . Tavoitteena ei ole stigmatisoida tupakoijia
ihmisinä , vaan yrittää edistää tupakoimattomuutta kansallisten kulttuurien puitteissa ja muuttaa
asenteita ."

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten tulisi olla aina mukana käsiteltäessä kysymyksiä, jotka koskevat työntekijöitä
työpaikalla . Parasta on , jos ihmiset sopivat asioista keskenään paikan päällä .

Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä : 51 , ei-ääniä : 87, tyhjiä : 10.
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Kohta 3.5
Korvataan kohdan toinen alakohta seuraavalla tekstillä :

" Komitea torjui 23 . syyskuuta 1992 antamassaan lausunnossa tupakan mainontakiellon . Komitea
halusi antaa Euroopan tupakkateollisuudelle tilaisuuden luoda välimiesmenettelyn avulla määräykset
pakollisesta itsesääntelystä , joka koskee suoraa ja epäsuoraa mainontaa ja jolla huolehditaan siitä, ettei
mainoksia suunnata nuorille eikä urheiluun . Niinpä tupakanvalmistajien ei tulisi mainostaa urheilu
eikä nuortenlehdissä . Itsesääntelyn toimivuuteen ollaan oltu tyytyväisiä .
Yhdenmukaisuuden vuoksi komitea vahvistaa 23 . syyskuuta 1992 antamansa lausunnon ja torjuu
uudestaan mainontakiellon sellaisenaan , myös vapaaehtoisuuteen perustuvasta toimintasäännöstöstä
saatujen kokemusten valossa ."

Perustelu

Perustelu ilmenee muutosehdotuksesta .

Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä : 44, ei-ääniä : 90 , tyhjiä: 8 .

Kohta 3.8
Korvataan seuraavasti :

" Komitea huomauttaa , että tiedonannossa ehdotetaan nikotiiniriippuvuuden luokittelua riippuvuudeksi ,
jolloin sitä voitaisiin käsitellä yhteisön tärkeiden kansanterveysohjelmien yhteydessä . Komitea korosti
jo 29 . maaliskuuta 1991 antamassaan lausunnossa , että ilmaus ' riippuvuus ' vaikuttaa voimakkaalta ."

Perustelu

On oikeutettu kysyä , onko asianmukaista luokitella laillisesti myynnissä olevia tuotteita uudelleen , jotta
niitä voidaan käsitellä sellaisten yhteisöohjelmien yhteydessä , jotka koskevat ennen kaikkea laittomia
huumeita . Komitea on aiemmin hylännyt tämän tulkinnan .

Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä : 49 , ei-ääniä : 71 , tyhjiä : 5 .

29.9.97

F

29.9.97

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 296/37

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Verotus Euroopan unionissa Kertomus
verotusjärjestelmien kehityksestä "
(97/ C 296/09)

Komissio päätti 18 . helmikuuta 1997 EY:n perustamissopimuksen 198 artiklan mukaisesti
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta "Verotus Euroopan unionissa Kertomus verotusjärjestelmien kehityksestä ".
Asian valmistelusta vastannut talous-, raha- ja valuutta-asiain jaosto antoi lausuntonsa
10 . kesäkuuta 1997. Esittelijänä oli Michel Geuenich .

Talous- ja sosiaalikomitea antoi 9. ja 10. heinäkuuta 1997 pitämässään 347. täysistunnossa
(heinäkuun 9 . päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon . Äänestyksessä annettiin 93 ääntä
puolesta , 27 vastaan ja 19 pidättyi äänestämästä .

1 . Johdanto

1.1 . Komissio ehdotti uutta ja laaja-alaista veropoliit
tista näkemystä 20 . maaliskuuta 1996 antamassaan
keskustelumuistiossa Verotus Euroopan unionissa
SEK(96) 487 lopull ., jossa se käsitteli erityisesti unionin
edessä olevia haasteita : tarvetta saada aikaan kasvua

ja parantaa työllisyyttä , vakauttaa verojärjestelmät ja
toteuttaa yhtenäismarkkinat kaikilla aloilla , eli myös
verotuksen osalta .

lausuntoon aiheesta Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä :
Ohjelma yhtenäismarkkinoita varten .
1.5 .

On itsestään selvää , että niin tässä kuin edellä

mainituissa lähteissä käsitellään ainoastaan yhteisön
kannalta merkittäviä veroja , jotka vastavuoroisesti vai
kuttavat jäsenvaltioiden kansallisiin rakenteisiin ja nii
den muutoksiin . Näitä veroja ovat tulovero, pääomatu
lovero ja yhtiövero , työn verottaminen , kulutusverot,
etenkin arvonlisävero , sekä energiavero ja ympäristölle
haitallisista tuotteista maksettava vero .

1.2 .
Ecofin-neuvoston ministerit ilmaisivat tyytyväi
syytensä komission keskustelumuistioon 13 . huhtikuuta
1996 Veronassa pitämässään epävirallisessa kokouk
sessa . Ministerit totesivat myös yksimielisesti , että esitel
tyjä aiheita tulisi käsitellä komission asettamassa kor
kean tason työryhmässä , jonka työtä komission tulisi
myös koordinoida .

1.3 .
Komissio on esittänyt yhteenvedon em . korkeata
soisen työryhmän jäsenten näkemyksistä Veronan ko
kouksessa käsitellyssä asiakirjassa esitetyistä kysymyk
sistä asiakirjassa Verotus Euroopan unionissa : Kertomus
verotusjärjestelmien kehityksestä KOM(96) 546 lopull .,
jonka se antoi 22 . lokakuuta 1996. Lisäksi komissio
esittää oman arvionsa sekä em . erityiskysymyksistä että
tulevaisuuden jatkotoimista .

2 . Työlliseen työvoimaan kohdistuvan verotaakan
kasvu

2.1 . Komission asiakirjoissa esitetty analyysi
2.1.1 .

ja sosiaalimaksuina kerättävää kokonaistuloa , koska
viimeisen viidentoista vuoden aikana tämän tulon osuus

bruttokansantuotteesta on pysynyt samana tai kasvanut
hieman . Samalla kun työhön kohdistuva verorasite
kasvoi , se aleni muiden tuotantotekijöiden osalta .
2.1.2 .

1.4. Jatkossa komitea viittaa tässä asiakirjassa ain
oastaan edellä mainittuihin asiakirjoihin . Mikäli komi
tea on jo ilmaissut kantansa niissä käsiteltyihin kysymyk
siin , viitataan kyseisiin lausuntoihin , etenkin aiheesta
Välittömät ja välilliset verot 20. joulukuuta 1995 0 )
annettuun lausuntoon sekä valmisteluvaiheessa olevaan

Tähän asti vain harva seikka on viitannut

siihen , että verotulojen aleneminen pienentäisi veroina

Eräs keino tarkastella verotuksen rakenteen

pitkän aikavälin kehityssuuntia on nk. epäsuorien vero
kantojen laskeminen (verotulo jaettuna veron määräyty
misperusteella ) yksittäisten tuotantotekijöiden ja kulu
tuksen osalta :

Vuosina 1980-1994 Euroopan unionin keskimääräinen
työllisen työvoiman epäsuora verokanta kasvoi keski
määrin 34,7 prosentista 40,5 prosenttiin . Vastaavasti
muiden tuotantotekijöiden (pääoman , itsenäisen työvoi

0 ) Talous- ja sosiaalikomitean 20 . joulukuuta 1995 antama
lausunto , EYVL C 82 , 19.3.1996

man , energian ja luonnonvarojen ) verokanta pieneni
44,1 prosentista 35,2 prosenttiin (ks . kaavio).
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Epäsuorat verokannat 1980-1994
O/

2.1.3 .
Kulutuksen epäsuora verokanta pysyi lähes
ennallaan nousten kuitenkin 13,1 prosentista 13,8 pro
senttiin . Yksittäisten jäsenvaltioiden kohdalla oli kuiten
kin jälleen huomattavia eroja . Jäsenvaltioissa , joissa
työlliseen työvoiman epäsuora verokanta kasvoi eniten ,
myös kokonaisverotuksen tason nousu oli suurinta .

2.2.3 . Julkisten menojen leikkaaminen on yksi mahdol
lisuus rahoittaa työhön kohdistuvan verotuksen alenta
minen . Se ei kuitenkaan riittäne . Välilliset verot (kulutus
verot), energiatuotteiden vähimmäisveron käyttöönotto
sekä täysin uusien verotuskohteiden , kuten tunnettujen
ekonomistien ja taloustieteilijöiden esille nostaman kan
sainvälisiin rahamarkkinoihin liittyvän Tobin-veron (2)
mahdollisuuksien selvittäminen ovat vaihtoehtoinen ra
hoituslähde .

2.2 . Komitean suositukset

2.2.1 .
Komitea on tyytyväinen siihen , että komissio
tarkastelee verotusjärjestelmiä kokonaisuutena, sillä jo
kaisen tärkeimmän verolajin käsittely erikseen merkitsee
automaattisesti laajoja rahoitusrakenteen sekä julkisen
ja yksityisen talouden muutoksia. Tämän vuoksi vero
tusta on käsiteltävä kokonaisuutena .

2.2.4. Vaikka jäsenvaltioiden tuleekin itse arvioida ,
missä määrin verotusta on tarpeen käyttää kansallisen
ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamisen väli

neenä , on komitean mielestä kuitenkin eräs alue, jota
tulee säädellä yhteisötasolla . Tämä alue on energiavero
ja sillä on tärkeä tehtävä hiilidioksidipäästöjen vakautta
miselle asetetun tavoitteen saavuttamisessa , jonka mu
kaan päästöjen tulee laskea vuoteen 2000 mennessä
vuoden 1990 tasolle .

2.2.2.
Komitean mielestä joukkotyöttömyys on unio
nin vakavin ongelma . Keinot ja panokset sen ratkaisemi
seksi ovat kaikkein ensisijaisimpia . Tämä on myös
komission aiheesta " Kasvu , kilpailukyky , työllisyys "
antaman valkoisen kirjan keskeinen sanoma . 0 ) Tämän
vuoksi on ratkaistava ongelma , joka liittyy työhön
kohdistuvan verotuksen keventämiseen ja etenkin lakisä
äteisten välillisten työvoimakustannusten rahoitukseen .

Komitea on tyytyväinen komission 12 . maaliskuuta
1997 antamaan energiatuotteiden verotusta koskevaan
ehdotukseen (3) .

(2) James Tobin , A Proposal for International Monetary
Reform , The Eastern Economic Journal 4 (3—4), July/Octo

(!) Kasvu , kilpailukyky, työllisyys , komission valkoinen kirja ,
CO M (93 ) 700 final .

ber 1978 , s . 153-159 .
(3) Ehdotus neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden verotus
ta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta , KOM(97)
30 lopull . - 97/0111 CNS .
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2.2.5 . Komitean mielestä myös arvonlisäverojärjes
telmän yhtenäistäminen unionin tasolla auttaa alenta
maan työhön kohdistuvaa verorasitusta . Niissä jäsenval
tioissa, joissa välillistä verotaakkaa joudutaan yhdenty
misen vuoksi lisäämään , tulee työhön kohdistuvaa
välitöntä verotaakkaa pienentää .
Tällä tavoin kokonaisverokertymä säilyy suuntauksel
taan samana ja työpaikkojen luominen helpottuu . Sa
malla on kuitenkin varauduttava tukitoimin niiden

seurausten korjaamiseen , joita välillisten verojen korot
tamisesta alimpiin tuloryhmiin kuuluville aiheutuu.
Komitea viittaa tässä yhteydessä aiheesta "Yhteinen
arvonlisäverojärjestelmä : Ohjelma yhtenäismarkkinoita
varten "

valmisteltavaan

lausuntoon

"Välittömät ja välilliset verot "

sekä

aihetta

käsittelevään lausun

toon .

2.2.6.

Komitea haluaa yhteenvetona muistuttaa , että

edellä

mainituilla

rahoitusmahdollisuuksilla

sekä

jäljempänä käsiteltävillä jäsenvaltioiden erilaisilla pääo
matulon verotusjärjestelmillä on vaihteleva vaikutus
kokonaisverokertymään . Näin ollen vaihtelevat myös
niiden mahdollisuudet rahoittaa työlliseen työvoimaan
kohdistuvan

maksurasituksen

alentamista .

Tämän

vuoksi jokaisen jäsenvaltion tulee valita oman tilan
teensa kannalta sopivimmalta vaikuttava rahoitustapa
komission asettamien sääntöjen puitteissa .

3 . Verotulojen väheneminen ja siirtyminen maasta
toiseen

C 296/39

suista saatavilla tuloilla jo keskipitkällä aikavälillä
parantuvan työllisyyden kautta .

2) Lopputuotteen edellyttämiin suoritteisiin liittyvien
kulujen muuntelu sisäisten standardihintojen avulla
monikansallisissa yrityksissä, tavoitteena siirtää verotet
tava tuotto alhaisen verotuksen maihin . Kulujen muun
telu on mahdollista , koska suoritteilla ei ole markkina

arvoa . Kiinteät sisäiset standardihinnat ovat pitkälti
veroviranomaisten valvonnan ulkopuolella .

3.1.3 . Verotulojen vähentymisilmiö kohdistuu jopa
välittömiin veroihin verrattuna huomattavan pitkälle
yhdenmukaistettuihin välillisiin veroihin . Etenkin ar
vonlisäveroon kohdistuu uhka , joka muodostuu , kun
kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa toimivilla yri
tyksillä on määrämaaperiaatteen vuoksi yhtä monta
( kaksi tai useampia) verotuspaikkaa . Toisin kuin yh
teisön jäsenvaltioissa toimivan yrityksen yhdessä aino
assa paikassa toimitettavan liikevaihdon verotuksen
kohdalla , ei EU:ssa tällaisia tapauksia varten ole verovi
ranomaista, jolla olisi kokonaiskäsitys yrityksen toimin
nasta ja joka voisi tarkistaa yrityksen toiminnan keskite
tysti yhdessä verotuspaikassa . Ongelmaa pahentaa lisäk
si , että kansainvälisten palvelujen yhteydessä käytetään
yhä enemmän uutta teknologiaa verotettavan liikevaih
don siirtämiseksi arvonlisäverojärjestelmän ulkopuoli
siin kohteisiin . Lisäksi erot jäsenvaltioiden arvonlisäve
roprosenteissa helpottavat veronkiertoa entisestään . Ra
janylittävän tavaraliikenteen valvonnan supistuminen
aiheuttaa arvonlisäverotulojen huomattavia menetyksiä
niin jäsenvaltioille kuin EU:llekin .

3.1 . Komission asiakirjoissa esitetty analyysi

3.1.1 . Verrattuna moneen muuhun politiikan alaan
on veropolitiikka jäänyt yhdentymiskehitykseltään huo
mattavasti muista jälkeen . Veropoliittisesti Eurooppa
on tilkkutäkki . Jäsenvaltiotason verotuksellisen mää
räysvallan näennäinen puolustaminen on kuitenkin eten

3.1.4. Pimeä työ aiheuttaa osaltaan verotulojen vähen
tymistä . Tässä yhteydessä on muistettava , että pimeään
työhön tarvitaan aina kaksi , veroja kiertävä työntekijä
ja työnantaja .

kin kansainvälisesti liikkuvaa toimintaa koskevien vero

perusteiden heikkenemisen myötä osaltaan vähentänyt
myös jokaisen jäsenvaltion todellista määräysvaltaa
veroasioissa . Yhä useammat unionin jäsenvaltiot tavoit
televat kilpaa keskenään etenkin yrityksistä veronmak
sajiksi .
3.1.2.
Etenkin välittömän verotuksen kohdalla on
kaksi mahdollisuutta alentaa todellista kokonaisverora

3.2 .

Komitean suosituksia

1 ) Tuotannon ja veroperustan siirtäminen verotasol
taan alhaisempiin maihin, jotta voidaan hyötyä tuotan
totekijöihin kohdistuvasta kevyemmästä verotuksesta .

3.2 . 1 .
Euroopan unionin , sisämarkkinoiden ja Euroo
pan valuuttaunionin kannalta on ensiarvoisen tärkeää
lopettaa ja estää verojen " dumppaus ". Vaikka verojär
jestelmien välinen reilu kilpailu on tervetullutta työnteki
jöiden , yrittäjien ja kuluttajien kannalta suotuisten
olosuhteiden luomisen vuoksi, voi repivä kilpailu ve
rojärjestelmien välillä , josta harvat hyötyisivät ja monet

Kansallisella tasolla on tämän vuoksi houkuttelevaa

kärsisivät, muodostaa uhan koko unionille. Näin voisi

alentaa yritysverotusta , koska menetetyn verotulon voi

käydä

situsta :

daan odottaa korvautuvan veroista ja sosiaaliturvamak

— mikäli unionin talousarvion nettomaksajien odotet
( J ) Talous- ja sosiaalikomitean 20. joulukuuta 1995 antama
lausunto , EYVL C 82 , 19.3.1996

taisiin lisäävän maksuosuuttaan , samalla kun niiden
omia veronkantomahdollisuuksia rajoitettaisiin ,
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— kun otetaan huomioon , että osan nk. nettomaksajista

arvioidaan "verodumppauksen" vuoksi kärsivän vuo
sittain noin 25-30 miljardin ecun suuruisesta verotulo
jen vähenemisestä ( 1 ).
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poistaa sisämarkkinoilla kilpailua vääristävät jäsenvalti
oiden oikeus- ja hallintomääräyksissä ilmenevät erot .
Tällaisista tapauksista tulee keskustella ministerineu
vostossa , jonka päätöksen tulee periaatteessa olla yksi
mielinen . Mikäli neuvosto ei pääse asiasta yksimielisyy
teen se voi tehdä komission ehdotusta koskevan

3.2.2 .
Yritysverotuksen lähentäminen eurooppalai
sen veropolitiikan tavoitteena ei voi olla itseisarvo .
On kuitenkin ryhdyttävä toimiin , ettei jäsenvaltioiden
välisestä verodumppauksesta muodostu unionille

päätöksen myös määräenemmistöllä .

Komiteasta on välttämätöntä , että komissio ryhtyy
101 artiklan perusteella mahdollisimman pian toimiin .

uhkaa .

Komitea kannattaa yhtiöveroa koskevien vähimmäiss
tandardien määrittelemistä sekä sen veron määräytymis
perusteiden tärkeimpien kriteerien hienoista lähentä
mistä . Muilta osin komitea viittaa aiheesta " Välittömät

ja välilliset verot " antamaansa lausuntoon (2).

3.2.3 .

Komiteasta olisi toivottavaa , että asiassa edettäi

siin läheisyysperiaatteen mukaisesti samalla tavoin kuin

4 . Veropetokset

4.1 . Komission asiakirjoissa esitetty analyysi
Veropetosongelma liittyy etenkin sijoitustalletuksista
saataviin korkotuloihin . Kyseessä on kaikkein liikkuvin
veroperuste ja erot verotuksessa johtavat kokemuksen

suorien tukien kohdalla . Vaikka suorat tuet kuuluvat

mukaan pääoman kohdentumisen ja pääomavirtojen

jäsenvaltioiden vastuualueeseen , valvoo komissio kui
tenkin kilpailusääntöjen noudattamista . Verojen koh

siirtymiseen . Kun talous- ja rahaliiton kolmannen vai
heen myötä valuuttariski poistuu ja korkoerot kapene
vat, tullaan verotuksessa olevia eroja hyödyntämään
vielä nykyistä enemmän .

dalla samanlainen valvonta on välttämätöntä . Tähän
asti sovelletulla verotuksellisten tukitoimien valvonnalla

ei päästä toivottuun tavoitteeseen, koska valvonta rajoit
tuu jäsenvaltioiden yleisestä järjestelmästä poikkeamis
ten valvontaan . Tässä yhteydessä ei oteta huomioon
sitä , että yksittäisten verojärjestelmien väliset erot ai
heuttavat nykytilanteessa kilpailuvääristymiä , jotka
joissain tapauksissa ovat tiettyjen verokannusteiden
aiheuttamia vääristymiä vakavampia .

3.2.4. J äsenvaltiot eivät voi nykyisellään yksin voittaa
sen enempää verotuksellisia esteitä kuin kuvaillun vero
tulojen menetyksen syitäkään . Tällaisessa tilanteessa
joutilaisuus ei komitean mielestä ole sopiva ratkaisu .
Komission tulee - läheisyysperiaatetta täysin noudattaen
- tutkia ja tehdä ratkaisuehdotuksia näihin ongelmiin ,
joita jäsenvaltiot eivät yksinään pysty ratkaisemaan .

4.2 .

Komitean suositukset

Mitä pidemmälle sisämarkkinoiden yhdenty
minen etenee sitä selvemmin verotusjärjestelmissä ilme

4.2.1 .

nevät erot tulevat esiin ja sitä enemmän niiden merkitys
talouselämän toimijoiden päätöksenteossa korostuu .
Periaatteessa tässä yhteydessä pätee toteamus , että
verojen ja määräytymisperusteiden hienoinen harmoni
sointi on välttämättömintä kaikkein liikkuvimpien vero
perusteiden , eli korkojen ja osinkojen kaltaisten pääoma
tulojen kohdalla .
4.2.2 .

Komitea suosittelee seuraavia toimia valtioiden

välisen verokilpailun pitämiseksi aisoissa, työpaikkojen
3.2.5 .

Eräs verotuksen välttämättömän järjestämisen

ja yhtenäismarkkinoiden vaatimusten tiellä oleva este
on selvästi neuvostolta verotusta koskevissa päätöksissä
edellytetty yksimielisyys . Tästä ovat osoituksena monet
verotusta koskevat komission ehdotukset, jotka neuvos
to on jäädyttänyt .

Komitean käsityksen mukaan komissiolla on kuitenkin
käytettävissään sopivat keinot . Perustamissopimuksen
101 artiklan mukaan komissiolla on jopa velvollisuus

(') Lähde: Saksan liittovaltion valtiovarainministeriö, Bonn ;
lainattu lehdistötiedotteesta .

(2) Talous- ja sosiaalikomitean 20. joulukuuta 1995 antama
lausunto , EYVL C 82 , 19.3.1996

luomiseksi ja Euroopan unionin etujen valvomiseksi
kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ; niiden toteutta
misessa tulee ottaa myös kansainvälisesti vallitsevien
olosuhteiden muodostamat pakot :

4.2.2.1 . Käsitteen " vakinaisesti Euroopan unionissa
oleskeleva " käyttöönotto. Enää ei voida perustella tilan
netta , jossa toisaalta jäsenvaltioiden väliset rajat poiste
taan ja toisaalta erotellaan jäsenvaltioissa " vakinaisesti
oleskelevat " ja " väliaikaisesti oleskelevat", koska tämä
erottelu edellyttää rajoja .

4.2.2.2.
Jäsenvaltioissa tehdyistä ja unionin ulkopuo
lisista talletuksista saatavien tulojen verotusjärjestelmän
käyttöönotto . Tähän liittyvissä toimissa tulee kunnioit
taa korkotulon verotukseen liittyviä eroja (lähdevero tai
ilmoitusvelvollisuus). Lisäksi on muistettava , ettei yhtä
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järjestelmää suosita toisen kustannuksella . Niiden jäsen
valtioiden , joissa vero perustuu ilmoitusvelvollisuuteen
tulee saada takuu , että ne saavat ilmoituksen myös
alueellaan pysyvästi oleskelevien toisessa jäsenvaltiossa
kertyvistä korkotuloista .

5 . Komission jatkotoimet
5.1 . Komission kanta

5.1.1 .
Vastaavasti lähdeveroa soveltavien jäsenvaltioiden tulee
saada takuut siitä , että niiden pysyvien asukkaiden
korkotulosta peritään lähdevero tai että ne saavat näistä
tuloista järjestelmällisesti ilmoituksen .

4.2.2.3 .

Tämän järjestelyn ansiosta jäsenvaltiot voisi
vat valita lähdeveron tai sellaisen järjestelmän välillä ,
jossa maksetut korot ja osingot ilmoitetaan jäsenvaltiol
le, jossa tallettaja on pysyvästi kirjoilla .

4.2.2.4.

Unionin alueella sijaitsevien jäsenvaltioiden
määräysvallan piiriin kuuluvien verokeitaiden poistami
nen . Lisäksi on neuvoteltava unionin ulkopuolella sijait
sevia eurooppalaisia sekä kauempana sijaitsevia " off
shore " - verokeitaita koskevista säännöistä .

C 296/41

Komission laatimat "Jatkotoimet " perustuvat

EU:n valtiovarainministerien henkilökohtaisten edusta

jien pohdintoihin .
5.1.2.
Henkilökohtaiset edustajat painottivat entistä
laajemman koordinaation välttämättömyyttä . Komissio
ehdotti tähän liittyen pysyvän työryhmän muodostamis
ta . Sen tehtävänä olisi valmistella veropolitiikkaan
liittyviä strategisia kysymyksiä ja näin mahdollistaa
jäsenvaltioiden ja komission välinen verokysymyksiin
liittyvien tietojen vaihto ja käsittely . Dublinissa joulu
kuussa 1996 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kannatti
ehdotusta . Työryhmän valtiovarainministerien korkean
tason edustajista koostuvaa työryhmää johtaa komission
jäsen Mario Monti . Komissio toivoo voivansa laatia
työryhmän työn pohjalta verokilpailuun liittyviä aloit
teita , joiden tarkoituksena on :

— turvata laaja yksimielisyys siitä , minkälaiset verotuk

seen liittyvät toimenpiteet ovat yhteisön kannalta
haitallisia ,

4.2.2.5 .
Ottaen huomioon se tosiasia , että talletuksia
virtaa kolmansiin maihin , tulee unionissa löydettyjen

ratkaisujen perusteella myös OECDrn puitteissa pyrkiä
ratkaisuun , joka sisältää lähdeveron ja tietojenvaihdon .

4.2.3 .

Kuten valtionvarainministerien henkilökohtais

ten edustajien , myös komitean mielestä on ensisijaisen
tärkeää tehostaa veroviranomaisten yhteistyötä verope
toksiin ja veronkiertoon liittyvissä tapauksissa . Tämä
yhteistyö ei kuitenkaan saa rajoittua kokemustenvaih
toon siitä , miten veropetokset voidaan lopettaa , vaan sen

tulee palvella myös jäsenvaltioiden veroviranomaisten
välisen valvontaan ja virka-apuun liittyvän yhteistyön
tehostamista . Myös mahdollisuus ottaa käyttöön yhtei
set verotarkastukset kansainvälisen taloudellisen toimin

nan kohdalla tulee tässä yhteydessä hyödyntää .

— määritellä yhteiset standardit tietyille aloille (" hyvien
menettelytapojen säännöstö "),
— sovittaa yhteen jäsenvaltioiden veroviranomaisten
toteuttamat toimenpiteet , joilla on tarkoitus ehkäistä
kaikkien yhteisen edun vastaista verokilpailua ,

— tehostaa veroviranomaisten välistä yhteistyötä näiden
torjuessa yhdessä veropetoksia ja veronkiertoa .
5.1.3 .
Lisäksi työryhmän on määrä käsitellä seuraavia
kysymyksiä :

— kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten
tehtävä ja mahdollinen yhteensovittaminen ,

— pienten ja keskisuurten yritysten ja muiden yritysten
verotuksellisen ympäristön yksinkertaistaminen ,
— verojen ja sosiaaliturvamaksujen yhteensovittaminen
erityisesti rajanylittävissä työsuhteissa ,

4.2.4. Veropetosten rajoittaminen liittyy samalla
työhön tuotantotekijänä kohdistuvan verotaakan hel
pottamisen rahoittamiseen niissä jäsenvaltioissa, joista

— kansainvälisten palvelujen verotus ja uuden teknolo
gian verotukseen liittyvät vaikutukset .

talletuksia ja siten korkojen verotusperusteita siirtyy
ulkomaille .

5.1.4.
Komissio ehdottaa , että työryhmä käsittelisi
myös keskeisiä verojärjestelmän kehittämisaloitteita ,
jotka vastaisivat yhteisön välttämättömiä tarpeita ja
takaisivat varsinkin sisämarkkinoiden mahdollisimman

4.2.5 .

Muilta osin komitea viittaa aiheesta " Välit

sujuvan toiminnan .

tömät ja välilliset verot" antamaansa lausuntoon ( 1 ).
5.2 . Komitean suositukset

( J ) Talous- ja sosiaalikomitean 20. joulukuuta 1995 antama
lausunto , EYVL C 82 , 19.3.1996

5.2.1 .
Komitea kannattaa komission esittämiä jatko
toimia ja suosittelee komissiolle perustamissopimuksen
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101 artiklan soveltamista ( ks . liite), jotta unionin laajuis
ta veropoliittista päätöksentekoa haittaavia esteitä voi

etsimään ratkaisuja tässä lausunnossa käsiteltyihin
ongelmiin .

taisiin alentaa .

5.2.3 .

5.2.2 .
Komitea on tyytyväinen tulevan puheen
johtajamaan Luxemburgin esittämiin veropoliittisiin
aloitteisiin ja toivoo , että niiden avulla päästään

Komitea antaa komissiolle tämän lausunnon

liitteenä esimerkkejä mahdollisuuksista muuttaa perus
tamissopimusta siten, että veropoliittinen liikkumava
paus lisääntyisi . Komitea haluaa kuitenkin korostaa , että
kyseiset liitteet ovat esimerkkejä , joiden tarkoitus on
herättää ajatuksia , eikä sisältää sitovia ehdotuksia
( liite II ).

Bryssel , 9 . heinäkuuta 1997.

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

LUTE 1

EUROOPAN YHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUS

101 artikla

( Kilpailua vääristäviin määräyksiin liittyvät toimet) "Jos komissio toteaa , että jokin eroavuus jäsenvaltioi
den lakien tai hallinnollisten määräysten välillä vääristää kilpailun edellytyksiä yhteismarkkinoilla ja
johtaa näin vääristymään , joka on poistettava , se ryhtyy neuvotteluihin niiden jäsenvaltioiden kanssa ,
joita asia koskee .

Jollei neuvotteluissa päästä sopimukseen vääristymän poistamisesta , neuvosto antaa , ensimmäisen
vaiheen aikana yksimielisesti ja sen jälkeen määräenemmistöllä , komission ehdotuksesta tarvittavat
direktiivit . Komissio ja neuvosto voivat toteuttaa muitakin aiheellisia tämän sopimuksen mukaisia
toimenpiteitä ."
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LIITE 11

1.

7 a artikla

" Yhteisö hyväksyy toimenpiteet, joiden tarkoituksena on toteuttaa sisämarkkinat asteittain 31 . joulukuuta
1992 päättyvän kauden kuluessa tämän artiklan 7b, 7c, ja 28 artiklan , 57 artiklan 2 kohdan , 59 artiklan ,
70 artiklan 1 kohdan sekä 84 , 99, 100 a ja 100 b artiklan mukaisesti edellä sanotun kuitenkaan
rajoittamatta tämän sopimuksen muiden määräysten soveltamista .

Sisämarkkinat käsittävät alueen , jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden , henkilöiden , palvelujen ja
pääomien vapaa liikkuvuus taataan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ." Kaksinkertainen verotus
tai täysi verovapaus eivät sovi yhteen sisämarkkinoiden kanssa. Verotus on oleskeluvaltion vastuulla,
mikäli mikään toinen jäsenvaltio ei siitä vastaa .

2 . 73 d artikla

"( 1 )

Mitä 73 b artiklassa määrätään , ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta :

a ) soveltaa niitä verolainsäädäntönsä säännöksiä , joiden mukaan verovelvollisia kohdellaan eri tavoin
heidän asuinpaikkansa tai heidän pääomansa sijoituspaikan perusteella ;" Verotaakka ei kuitenkaan
saa tämän vuoksi olla erilainen .

" b) toteuttaa kaikki toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä , jotta estetään verotusta ja rahoituslaitosten
toiminnan vakauden valvontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien ja asetusten rikkominen , taikka
säätää pääomaliikkeitä koskevista ilmoitusmenettelyistä hallinnollisten tietojen tai tilastotietojen
saamiseksi taikka toteuttaa toimenpiteitä , jotka ovat perusteltuja yleisen järjestyksen ja turvallisuu
den kannalta .

(2)
Tämän luvun määräykset eivät rajoita sellaisten sijoittautumisoikeuden rajoitusten soveltamista ,
jotka ovat sopusoinnussa tämän sopimuksen kanssa .

(3)
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja menettelyt eivät saa olla keino mielivaltaiseen
syrjintään taikka 73 b artiklassa tarkoitetun pääomien ja maksujen vapaan liikkuvuuden peiteltyä
rajoittamista ."

3.

99 artikla

" Neuvosto antaa yksimielisesti komission ehdotuksesta sekä Euroopan parlamenttia ja talous—fa
sosiaalikomiteaa kuultuaan 189 b artiklassa mainitun menettelyn mukaisesti ja talous- ja sosiaalikomite
aa kuultuaan liikevaihtoveroa koskevat säännökset", liikevaihtoveroja , valmisteveroja ja muita välillisiä
veroja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta siltä osin kuin yhdenmukaistaminen on tarpeen
sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan varmistamiseksi 7 a artiklassa mainitussa määräajassa .

4.

100 artikla

" Neuvosto antaa yksimielisesti komission ehdotuksesta sekä Euroopan parlamenttia ja talous—ja
sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivejä jäsenvaltioiden sellaisten lakien , asetusten ja hallinnollisten
määräysten lähentämisestä , jotka suoraan vaikuttavat yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan ."

5.

100 a artikla

"( 1 )
Poiketen siitä , mitä 100 artiklassa määrätään , ja ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä , 7 a
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä . Neuvosto
toteuttaa 189 b artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan
sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat toimenpiteet jäsenvaltioiden lakien , asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämiseksi ."
(2)
189 b artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen loppuosassa kuvatussa tapauksessa neuvosto
päättää niitä veroja koskevista säädöksistä, jotka kannetaan vain osittain yhteisön talouden rahoittami
seksi, henkilöiden vapaasta liikkumisesta sekä työntekijöiden oikeuksista tai eduista samoin yksimieli
sesti, mikäli vähintään kaksi jäsenvaltiota sitä vaatii. Mikäli vastaava anomus esitetään, tulee myös
neuvoston seuraavien päätösten olla yksimielisiä ( 189 b artikla 5 ja 6 kohta).
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130 s artikla

(1)
Neuvosto päättää 189 c artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa
kuultuaan toimista , joihin yhteisö ryhtyy 130 r artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi .

(2)
Poiketen 1 kohdassa määrätystä päätöksentekomenettelystä ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta
100 a artiklan soveltamista , neuvosto yksimielisesti komission ehdotuksesta sekä Euroopan parlamenttia
ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan :

- antaa säädöksiä , jotka ovat etupäässä verotuksellisia mikäli vähintään kaksi jäsenvaltiota tätä toivovat
verojen osalta, joita ei kokonaan tai osittainkaan kanneta yhteisön talousarvion rahoittamiseen;
- toteuttaa toimet , jotka koskevat kaavoitusta ja maankäyttöä , jätehuoltoa ja yleisluonteisia toimenpi
teitä lukuun ottamatta , sekä vesivarojen hoitoa ;

- toteuttaa toimenpiteet, jotka vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltion valintaan eri energialähteiden
välillä ja jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen . Neuvosto voi edellisessä alakohdassa
määrätyin edellytyksin määritellä ne tässä kohdassa tarkoitetut asiat, joissa päätökset on tehtävä
määräenemmistöllä .

(3 )
Muilla aloilla neuvosto hyväksyy 189 b artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous
ja sosiaalikomiteaa kuultuaan yleiset toimintaohjelmat, joissa vahvistetaan ensisijaisesti saavutettavat
tavoitteet .

Neuvosto toteuttaa tapauksen mukaan 1 tai 2 kohdassa määrätyin ehdoin näiden toimintaohjelmien
täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet ."
7 . 220 artikla

" Jäsenvaltiot ryhtyvät keskenään tarvittaessa neuvotteluihin taatakseen kansalaistensa hyväksi :
- henkilöiden turvallisuuden sekä oikeuksien nauttimisen ja niiden suojan samoin edellytyksin kuin
kukin valtio ne suo omille kansalaisilleen ;

—kaksinkertaisen verotuksen poistaminen yhteisön alueella ;

—edellä 58 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettujen yhtiöiden vastavuoroisen tunnustamisen , yhtiöiden
säilymisen oikeushenkilöinä niiden kotipaikan siirtyessä maasta toiseen sekä mahdollisuuden sellaisten
yhtiöiden sulautumiseen , jotka eivät kuulu saman kansallisen lainsäädännön alaisuuteen ; tuomioistuin
ten päätösten ja välitystuomioiden vastavuoroiseen tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon sovellettujen
menettelyjen yksinkertaistaminen ."
100 a artiklassa määrätyn menettelyn rajoittamatta jäsenvaltiot voivat sopia keskenään kaksinkertaista
verotusta koskevasta kiellosta (7 a artikla ). Tällaisista toimista ne ilmoittavat komissiolle, joka antaa
asian tiedoksi muille jäsenvaltioille.
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LIITE UI

talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

(työjärjestyksen 47 artiklan mukaisesti)

Komitea hylkäsi käsittelyssä seuraavat muutosehdotukset, jotka saivat vähintään yhden neljäsosan
annetuista äänistä :

Koko lausunto

Muutetaan koko teksti kuulumaan seuraavasti :

" 1 . Johdanto
1.1 .
Verotus on erittäin moninainen ja vaikeaselkoinen asia . Tässä lausunnossa TSK rajoittuu
asiakirjoihin SEK(96) 487 lopull . sekä KOM(96) 546 lopull . Siksi se on päättänyt käsitellä vain kaikkein
tärkeimpiä makrotaloudellisia verotuskysymyksiä; alakohtaista verotusta käsitellään ainoastaan , kun
sen herättämillä kysymyksillä on yleisempää merkitystä .
1.2 .
Lausunnon lähtökohtana on , että EU:ssa on noin 20 miljoonaa työtöntä ja että ongelma on
osoittautunut huomattavan visaiseksi , kun sitä on yritetty ratkaista tai edes lieventää sen vaikutuksia .
Siksi komitean lähestymistavan lähtökohtana on , miten parhaiten järjestää Euroopan verotuspolitiikka ,
jotta sen avulla voidaan osaltaan löytää ratkaisu EU:n tällä hetkellä tärkeimpään ja kiireellisimpään
ongelmaan .

1.3 .
Ongelman pitkäaikainen luonne sekä vähäiset parantumisnäkymät korostavat tarvetta radikaaliin
ajatteluun ja uuteen lähestymistapaan . Tilanteessa ei niinkään auta toistaa vesittyneitä parannuskeinoja ,
joiden avulla ongelman ratkaiseminen on tähän mennessä pahan kerran epäonnistunut.
1.4.
Tässä kohdin TSK on samaa mieltä komission kanssa sen todetessa puheenjohtaja Santerin
työllisyyttä koskevaan luottamussopimukseen viitaten , että "tällä korostettiin erityisesti tarvetta kääntää
verotusjärjestelmien työllisyyttä haittaava kehityssuunta päinvastaiseksi osana laajempaa strategiaa
työllisyyden lisäämiseksi unionissa ".
1.5 .
Kuten komission asiakirjassa todetaan , myös Firenzen Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa
" toimittamaan sille ennen Dublinissa pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta kertomuksen verotus
järjestelmien kehityksestä unionissa ottaen huomioon tarpeen saada aikaan yritystoimintaa kannustava
ja työllisyyttä luova verotusympäristö

1.6 . Loppujen lopuksi työpaikkojen luominen riippuu kestävästä talouskasvusta , ja varmin tapa sen
saavuttamiseksi on varallisuutta luovan yksityissektorin kohtuuttoman verotuksen ja kohtuuttoman
säännöstelyn muodostaman kaksinkertaisen taakan vähentäminen . Mikäli tätä perustotuutta ei oteta
huomioon , muut työttömyyden vähentämiseen tähtäävät toimet ovat tehottomia ja Eurooppa on
tuomittu kärsimään hamaan tulevaisuuteen asti työttömyyden vitsauksesta .

2 . Komission asiakirjat

2.1 .
Komissio ehdottaa uutta ja laaja-alaista veropoliittista näkemystä 20 . maaliskuuta 1996
antamassaan keskustelumuistiossa " Verotus Euroopan unionissa ". Komissio korostaa erityisesti niitä
suuria haasteita , joita unionilla on edessään : tarvetta luoda kasvua ja työllisyyttä , vakauttaa verotusjärjes
telmät ja toteuttaa yhtenäismarkkinat täysimittaisesti .

Veronassa 13 . huhtikuuta pidetyssä Ecofin-neuvoston epävirallisessa kokouksessa valtiovarain
ministerit ottivat komission asiakirjaan myönteisen kannan ja olivat yksimielisiä siitä, että näiden
asioiden käsittelyä tuli jatkaa komission asettamassa ja koordinoimassa korkean tason työryhmässä .
2.1.1 .

2.1.2.
Korkean tason työryhmä kokoontui neljä kertaa . Kokouksiin osallistui myös neuvoston
pääsihteeristö .
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2.2. Lokakuun 22. päivänä 1996 antamassaan " Kertomuksessa verotusjärjestelmien kehityksestä "
komissio esittää päätelmänsä korkean tason työryhmän jäsenten neljässä kokouksessaan esittämistä
näkemyksistä koskien asioita , jotka tuotiin esiin komission Veronan-asiakirjassa . Komissio esittää myös
oman arvionsa näistä erityiskysymyksistä sekä tulevaisuuden jatkotoimista.
2.2.1 . Komissio korostaa , että kaikissa yhteisön verotusta koskevissa toimissa on otettava täysimittai
sesti huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate . Se ei pyri yhdenmukaistamaan verotusjärjestelmiä
vain yhdenmukaistamisen vuoksi .
2.2.1.1 .
Yleisesti ottaen korkean tason työryhmä ei tässä vaiheessa juurikaan kannattanut yhtiöverojen
vähimmäisverokantojen tai -perusteiden vahvistamista tässä vaiheessa , vaikka yleistavoitteena onkin
varmistaa tehokkaan verotuksen vähimmäistaso unionin alueella .

2.2.2.
Yleisesti ottaen entistä parempi yhteistyö yhteisötasolla vaatii pysyvän työryhmän asettamista ,
jonka puitteissa jäsenvaltiot ja komissio voivat vaihtaa ja tarkastella tietoa verotuspolitiikoista . Tällaisen
komission johtaman työryhmän avulla voitaisiin luoda strateginen katsaus erilaisiin verotuspolitiikkoihin
ja nykyisten erityiskomiteoiden työhön . Työryhmän tehtäviin kuuluisi auttaa löytämään mahdollisesti
lainsäädännöllisiä avainaloitteita , joiden avulla voidaan toteuttaa merkittäviä EU:n tavoitteita jäsenvalti
oiden verotuskapasiteetti säilyttäen .

2.2.3 . Vaihtamalla entistä tiiviimmin tietoa muiden jäsenvaltioiden harjoittamasta politiikasta ja
niiden käyttämistä toimenpiteistä työryhmä voi käsitellä kysymystä verokilpailusta . Tätä varten komissio
tekee useita aloitteita , joiden tarkoituksena on :
- varmistaa laaja yksimielisyys siitä, millaiset toimenpiteet ovat yhteisön kannalta haitallisia ,
- määritellä yhteiset standardit useille eri aloille (" hyvien menettelytapojen säännöstö "),
- koordinoida entistä paremmin jäsenvaltioiden veroviranomaisten veropoliittisia toimenpiteitä , joilla
estetään verokilpailua haittaamasta kaikkien yhteistä etua ,
- tehostaa veroviranomaisten välistä yhteistyötä veropetosten ja veronkierron torjunnassa .

2.2.4.

Työryhmä voisi myös tutkia esimerkiksi seuraavien erityiskysymysten merkittävimpiä poliittisia

vaikutuksia :

- kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten tehtävä , toiminta ja mahdollinen koordinointi ,

- pk- ja muiden yritysten verotusympäristön yksinkertaistaminen ,
- verojen ja sosiaaliturvamaksujen yhteensovittaminen erityisesti eri maiden välillä työskentelevien
työntekijöiden osalta ,
- kansainvälisten palvelujen verotus ja uuden teknologian vaikutus .

2.2.5 . Lisäksi on tutkittava verotuksen ja yhteisön yhteisten tavoitteiden kuten yritystoiminnan ,
työllisyyden ja ympäristötavoitteiden välistä vuorovaikutusta .
2.2.5.1 .
Komission asiakirjassa myönnetään , että yritystoiminta on merkittävä kasvua , varallisuutta
ja työllisyyttä luova tekijä unionin alueella . Unionin maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi
ja vaalimiseksi on erittäin tärkeää luoda toimintaympäristö , jossa yritystoiminta voi menestyä .
Yhtenäismarkkinat ovat keskeinen tekijä tässä kehityksessä ; verotusta pidetään yhtenä merkittävimmistä
alueista , joilla yhtenäismarkkinoita ei vielä ole toteutettu täysimittaisesti . Verotusjärjestelmien on
mahdollistettava unionin eri maiden välillä harjoitettavan taloudellisen toiminnan kehittäminen ; samalla
on kuitenkin varmistettava , ettei tämä johda kaksinkertaiseen verotukseen tai veronkiertoon .

2.2.5.2. Vallitsee laaja yksimielisyys siitä , että työllisyyden edistämiseksi on käännettävä päinvastaisek
si verotusrakenteiden nykyinen kehityssuunta , jonka mukaan työn verotusta lisätään muihin veroperustei
siin verrattuna . Komissio korostaa , että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi voitava
päättää riittävän joustavasti , miten työn verotusta alennetaan ja miten nämä alennukset rahoitetaan .
Komissio uskoo , että pitkällä aikavälillä saavutetaan suurta etua koordinoimalla verotustoimenpiteitä
ja ottamalla ne osaksi yhteisönlaajuisia ponnisteluja työttömyyden vähentämiseksi . Sen mielestä on
myös äärimmäisen tärkeää vakuuttaa taloudelliset toimijat siitä , että tästä lähtien verorakenteet
suunnataan työllisyyden edistämiseen . On tarpeen luoda oikeanlainen toimintaympäristö työpaikkojen
luomiselle vähentämällä yleistä verotaakkaa myös yritysten kohdalla .
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2.2.5.3 . Ympäristön osalta komissio tunnustaa tarpeen tutkia energia - ja ympäristöverojen käytön
lisäämistä , mutta nykykäytäntö osoittaa, että ympäristötavoitteet saavutetaan usein parhaiten yh
distämällä verotusvälineet muihin toimenpiteisiin , joita käytetään yhdenmukaisesti menettelytapojen
muuttamiseksi . Päätettäessä välineiden valinnasta on arvioitava huolellisesti niiden vaikutukset kilpailu
kyvyn , työllisyyden ja ympäristön kannalta .
2.2.6. Koska pk-yritykset ovat merkittävä työpaikkojen luoja unionissa , verotuspolitiikalla tulisi
myös helpottaa ja tukea niiden mahdollisuuksia luoda työllisyyttä .
2.2.7.
Komission mielestä ensimmäiseksi olisi hyödyllistä ottaa käyttöön sen vuonna 1989 antaman
ehdotuksen mukainen vähimmäisennakonpidätys säästöistä kertyvien tulojen verotuksen sääntelemiseksi .
2.2.8 . Vaikka uutta verotuslainsäädäntöä ei ole, sekä Euroopan yhteisön että kansallisten tuomioistuin
ten käsiteltäväksi tulee yhä enemmän tapauksia . Mikäli yhteisön tuomioistuimen päätöksiä ei täydennetä
muilla toimilla , vaarana on , että yhteisön verotusjärjestelmien kehittäminen jää hajanaiseksi .
2.2.9 . Edellä olevan analyysin ja hahmotellut toimintalinjat huomioon ottaen komissio katsoo , että
on kiireesti edettävä sekä yksityiskohdissa että veropolitiikan yleisessä suuntaamisessa .

3.

Yleistä

3.1 .

Komitea on samaa mieltä komission ehdottamista suuntaviivoista .

3.2.
Monissa EU-valtioissa työvoiman verotus on korkeaa ; EU:ssa keskiarvo on 23,5 % bkt:sta . Luku
on korkeampi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ( 19,4% ) tai Japanissa ( 16,6% ). EU:n alueella on suuria
eroja : luvut vaihtelevat Kreikan 14 %:sta Ruotsin 32 % : i i n .

3.2.1 .
On petollista uskotella , ettei joko työnantajan tai työntekijän työnteosta maksamien verojen
nostaminen olisi vahingollista työllisyysnäkymille.
3.2.1.1 .
Silloin kun vero kannetaan työnantajalta, se lisää työvoiman palkkauskustannuksia ja
vähentää kysyntää . Lisäksi pyrkimyksistä " suojella " työllisyyttä lisäämällä työnantajan kustannuksia
työntekijöiden irtisanomistapauksissa (itse asiassa yksi työn verottamisen muoto , koska työnantajan
suorittamat maksut korvaavat osittain maksut, jotka valtion tulisi muussa tapauksessa suorittaa) on
seurauksena , että työnantajat ovat alun alkaen entistä haluttomampia palkkaamaan työntekijöitä .
3.2.1.2.
Kun työstä maksettava vero kannetaan työntekijöiltä , vero laskee heidän käytettävissään
olevaa nettotuloa ja siten heidän ostovoimaansa . Verot ovat myös siinä mielessä luonteeltaan inflatorisia ,
että ne herättävät vaatimuksia korkeammasta palkkatasosta paikkaamaan työntekijöiden elintason
laskua . Mikäli korotetut palkat eivät ole yhteismitallisia tuottavuuden kasvun kanssa , työnantajan

kustannukset kasvavat, yrityksen kilpailukyky laskee ja talouskasvu sekä työllisyysnäkymät heikentyvät
edelleen .

3.2.2 .
Siksi TSK:n mielestä joko työnantajan tai työntekijän työnteosta maksamien verojen alentami
nen vaikuttaisi merkittävästi ja myönteisesti EU:n nykyisen työttömyystason alenemiseen .
3.2.3 .
Tämä vaikutus vähenisi kuitenkin merkittävästi , mikäli työhön kohdistuvat veronalennukset
vain siirrettäisiin muihin yhtiöverotuksen muotoihin . Suoran henkilöverotuksen ja yritysverotuksen
yleisen verotaakan alentaminen on tarpeen talouskasvun edistämiseksi ja työvoiman kysynnän lisäämi
seksi .

3.2.3.1 . TSK vastustaa erityisesti tietoteknologiaan kohdistuvien uusien verojen kuten Internet- tai
bittiveron tai rahoituspalveluihin kohdistuvan veron (esimerkiksi ns . Tobin-veron) käyttöönottoa .
3.2.3.2 .

Ensiksi mainittu tarkoittaisi samaa kuin oppimisen verottaminen ja vaikeuttaisi huomattavasti

EU:n ponnisteluja päästä muiden johtavien kansakuntien jo saavuttamalle teknisen kehityksen tasolle.
Kun muiden valtioiden hallitukset uhraavat miljardeja dollareita väestönsä opettamiseksi käyttämään
tietokoneita , ei ole mitään järkeä , että EU aiheuttaa haittaa omille kansalaisilleen verottamalla heidän
tiedonhankintavälineitään .
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3.2.3.3 . Ns. Tobin-vero voisi vaarantaa EU:n jäsenvaltioiden kilpailukyvyn maailmanlaajuisilla
rahoitusmarkkinoilla ja ajaisi monet näistä toiminnoista unionin rajojen ulkopuolelle, mikä tarkoittaisi
samalla työpaikkojen ja kansainvälisen rahoitusasiantuntemuksen menetystä .

3.3 . Toiveelle yhdenmukaistaa veroja on monia perusteluja , jotkut hyviä , jotkut huonoja . Yhdenmu
kaistaminen yhdenmukaistamisen vuoksi on huono perustelu . Siksi TSK on tyytyväinen voidessaan
todeta, että komissio ei halua yhdenmukaistaa yhdenmukaistamisen vuoksi , ja että se kannattaa
toissijaisuuden ja suhteellisuuden periaatteita .
3.3.1 . Vaikka TSK on samaa mieltä siitä , että verojen yhdenmukaistaminen on oikeutettu tavoite eikä
sitä voida talous- ja rahaliiton yhteydessä välttää , se puoltaa varovaista lähestymistapaa . Niin kauan
kuin yksittäisten jäsenvaltioiden taloudellinen rakenne ja suorituskyky poikkeavat toisistaan , kunkin
yksittäisen jäsenvaltion hallituksella tulee olla vapaus säätää verotuspolitiikkansa vastaamaan kansanta
loutensa budjettivaatimuksia . Esimerkiksi tietyllä hetkellä Saksalle sopiva strategia ei käy samaan aikaan
Portugalille tai edes Saksalle jonakin toisena ajankohtana . Kansantalouksien konvergenssin tulee olla
paljon lähempänä kuin Maastrichtin sopimuksessa edellytetään , ennen kuin jäsenvaltiot voivat
yhdenmukaistaa verokantansa , eikä kyseisessä sopimuksessa vaaditun tasoista konvergenssia ole vielä
läheskään saavutettu .

3.3.2.
Verokantoja on joka tapauksessa turha yhdenmukaistaa , mikäli samalla ei yhdenmukaisteta
myös verotusperusteita , -järjestelmiä ja -sääntöjä sekä tulkintoja . Yhdenmukaisten verokantojen
käyttäminen ilman yhdenmukaista soveltamista saattaa itse asiassa lisätä vääristymiä niiden vähentämisen
sijaan .

3.3.3 .
Yhtenäismarkkinoiden yhteydessä eri verojärjestelmien erilaiset tulkinnat ja soveltamistavat
sekä verotuksen perusteet muodostavat suuremman esteen kansainväliselle kaupalle ja yhtenäismarkki
noiden loppuunsaattamiselle kuin verokantojen erot .
3.3.3.1 . Verotuksen eroavuudet sopivat hyvin yhteen avointen markkinoiden kanssa . Yhdysvalloissa ,
Kanadassa ja Sveitsissä sekä liittohallitus että yksittäiset osavaltiot , provinssit ja kantonit kantavat
yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä veroja, joiden efektiivinen kokonaisverokanta vaihtelee suuresti .
3.3.3.2.
Verotaakan alentamisen yleistavoitteen huomioon ottaen yhdenmukaistamisesta olisi TSK:n
mielestä hyötyä ja yhdenmukaistamispyrkimyksissä tulisi keskittyä poistamaan todellisten yhtenäismark
kinoiden tiellä todettuja esteitä koskien erityisesti alv:tä ja yritysverotusta , vähentämään veronmaksajien
mukautumiskustannuksia kaikentyyppisten verojen osalta , suojelemaan rajan yli tapahtuvia liiketoimia
veroviranomaisten välisiltä lainopillisilta kiistoilta sekä poistamaan ulkomailta tuottoa saavien yritysten
syrjintä , jonka syynä ovat toteuttamattomat verohyvitykset. t Kun nämä toimenpiteet on suoritettu,
yhdenmukaistamisen tarpeesta ja sen lisäämisestä voitaisiin saada paljon selvempi kuva .

3.3.3.3 . Tämän vuoksi TSK hyväksyy komission ehdotuksen pysyvän työryhmän asettamisesta
käsittelemään komission asiakirjassa todettuja kysymyksiä . Komitean mielestä alueet, joilla voidaan
edistyä eniten lyhyellä tähtäimellä , ovat yhteisten standardien määritteleminen , verojärjestelmien entistä
parempi koordinointi , yhteistyön tiivistäminen veropetosten torjunnassa , verotuksellisen ympäristön
yksinkertaistaminen sekä kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten työstäminen . TSK uskoo , että
edellä mainitut kysymykset muodostavat yhdessä asialistan , jonka avulla voitaisiin todella edistää
yhtenäismarkkinoiden toteutumista .
3.4.
TSK suhtautuu myönteisesti siihen , että korkean tason työryhmä kieltäytyi ehdottamasta
vähimmäisyhtiöverokannan tai -perusteiden määräämistä tässä vaiheessa . Minkäänlaista eurooppalaista
verotuspolitiikkaa ei voida luoda eristyksissä vaan siinä on otettava huomioon muualla maailmassa
käytettävät toimintalinjat ja vallitsevat suuntaukset. Vähimmäisverokantojen määräämistä ajavat tahot
EU:ssa eivät ota tätä tosiseikkaa huomioon .

3.5 . TSK on eri mieltä komission ehdotuksesta , joka koskee talletuskorkojen vähimmäisennakonpidä
tystä . Välittömistä ja välillisistä veroista antamassaan lausunnossa (') TSK totesi , että sovellettaessa
eurooppalaista näkökulmaa tähän ongelmaan " tulee kunnioittaa jäsenvaltioiden välisiä eroja mitä tulee
säästötulojen verotukseen (lähdevero tai pakollinen ilmoittamisvelvollisuus), eikä sen tulisi tuomita
ennakolta yhtä järjestelmää toisen kustannuksella ". Komitea toistaa tämän kannan .
0 ) Talous- ja sosiaalikomitean 20. joulukuuta 1995 antama lausunto, EYVL C 82, 19.3.1996
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3.5.1 . Ennakonpidätyksen eurooppalaisen standardin käyttöönotosta olisi seurauksena pääomapako
valtioihin , joissa näiden säästöjen verotus on alhaisempi , eikä tätä suuntausta voisi vähentää ilman
tehokkaan rahanvaihtovalvonnan uutta käyttöönottoa , minkä seurauksena Eurooppa jäisi väliinputoajan
asemaan maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla , se puolestaan vaikuttaisi erittäin haitallisesti EU:n
talouskasvuun .

4.

'

Päätelmät

4.1 . Johtaessaan nykyaikaiseen talouteen kuuluvia kehittyneitä julkisia palveluja hallitusten tulee
asettaa menot tärkeysjärjestykseen sekä kasvattaa tuloja . Nämä toimet rasittavat väistämättä taloutta
ja haittaavat talouskasvun nopeuttamista . TSK katsoo , että olisi pyrittävä merkittäviin ja oikea-aikaisiin
muutoksiin alueilla , joilla erityisesti verotuspolitiikkoihin liittyvät hallituksen toimet voivat vaikuttaa
haitallisesti talouskasvuun vaarantamatta Euroopan sosiaalimallin tunnusmerkkinä olevaa sosiaalisen
suojelun tasoa .

4.1.1 .
TSK katsoo , että mikäli tätä tavoitetta ei saavuteta , EU:n taloudellinen suorituskyky jatkaa
laskuaan verrattuna pääkilpailijoihin maailmassa kuten Yhdysvaltoihin , Japaniin sekä Tyynenmeren
kehittyviin reunavaltioihin ja että suorituskyvyn lasku tekisi tyhjäksi halun laajentaa ja parantaa
Euroopan sosiaalimallia sekä vaarantaisi lisäksi sosiaalisen suojelun ylläpidon nykytasollaan . Se voisi
myös lisätä paremminkin kuin vähentää Euroopan työttömyyttä , ja aiheutuvat yhteiskunnalliset
jännitteet saattaisivat ylittää Euroopan yhtenäisyyden kestokyvyn .
4.1.2 .

Tämän vuoksi TSK:n mielestä verokannan alentamisesta sinällään ei ole vaaraa , mikäli

ryhdytään toimiin vilpillisten kilpailuvääristymien torjumiseksi . Itse asiassa kokemukset maailman
verojärjestelmistä osoittavat selvästi , että paradoksaalista kyllä kokonaisverotuotto kasvaa kun verokanta
laskee erityisesti yritysveron ja luonnollisten henkilöiden tuloveron osalta sekä että näiden verojen
enimmäistuotto saavutetaan , kun efektiivinen verokanta on noin 18 % .

4.1.3 .
Puolusteltaessa vähimmäisverokantojen ja -ennakonpidätyksen määräämistä EU:ssa ei oteta
huomioon , että tämä vain ajaisi yritystoiminnan sellaisiin vauraisiin ja ulospäin suuntautuviin valtioihin ,
joissa kyseiset rajoitukset eivät ole esteenä . Tämän tuloksena kyseiset valtiot vain laajentaisivat
vaikutuspiiriään ja vaurastuisivat entisestään , kun taas EU supistuisi ja köyhtyisi enenevässä määrin
niihin verrattuna .

4.2.
TSK:n mielestä progressiivinen markkinavetoinen verokantojen ja -perusteiden lähentäminen ,
yksittäisten jäsenvaltioiden erilaiset tulonsaamisvaatimukset huomioon ottaen , on todennäköisesti
tehokkaampi tapa kuin määräysten käyttäminen . Verotusjärjestelmien ja - rakenteiden tietynasteinen
yhdenmukaistaminen on toivottava tavoite .
4.3 .
Verotusjärjestelmän uudistukset tulisi keskittää estämään tarkoituksettomia vääristymiä yritysten
päättäessä sijainnistaan , helpottamaan rajanylittäviä fuusioita EU:n sisällä sekä keventämään yritysten
hallintoa kuljetusten hinnoittelun ja veroviranomaisten oikeudellisten kiistojen osalta .
4.4 .
Pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulisi tukea alentamalla voitosta maksettavaa yritysverokantaa
tietyissä voittorajoissa .

4.5 .
Työpaikkojen luomista edistettäisiin tehokkaimmin alentamalla yleistä verotaakkaa ja valvomalla
tai vähentämällä julkisia menoja .
4.6 .
TSK kannattaa komission näkemystä siitä , että ympäristötavoitteet saavutetaan parhaiten , kun
verotusvälineet yhdistetään yhdenmukaisesti menettelytapojen kehitystoimiin . Lisäksi komitea on samaa
mieltä komission kanssa siitä , että välineiden valinnasta päätettäessä tulee huolellisesti arvioida niiden
vaikutusta kilpailukyvyn , työllisyyden ja ympäristön kannalta .
4.7.
TSK suhtautuu myönteisesti tarpeeseen vähentää työn verottamistaakkaa mutta yhtyy komission
kantaan siinä , että jäsenvaltioiden tulee saada määritellä joustavasti tällaisten alennusten laajuus ja
menetelmä sekä niiden rahoittamistapa .
4.8 .
Uusien tietoteknologiaan tai kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin kohdistuvien verojen käyttöö
notolla olisi erittäin vahingollisia vaikutuksia eikä niitä tulisi harkita Euroopan tasolla .
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4.9. TSK suosittelee, että nykyiset kahdenkeskiset kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset
korvataan yhdellä eurooppalaisella sopimuksella . Kunkin yksittäisen jäsenvaltion ei tarvitse hyväksyä
sopimusta , jotta se toimisi ja hyödyttäisi sopimuksessa mukana olevien valtioiden veronmaksajia , vaikka
tietenkin olisi parempi , mikäli sopimus käsittäisi koko EU:n .
4.10. TSK yhtyy komission huoleen siitä , että yhteisöverojärjestelmien kehittämisen ei tulisi tapahtua
hajanaisesti .
4.11 . TSK kannattaa ehdotusta asettaa työryhmä parantamaan verojärjestelmien kehittämisen
yhteistyötä , vaihtamaan tietoa verotuspolitiikoista ja tarkistamaan niitä , koordinoimaan veronkierron
vastaisia toimia , laatimaan avainaloitteita ja tutkimaan tapaa edetä entistä yhdentyneempään verojärjes
telmään .

4.12 .
TSK on samaa mieltä , että eurooppalaisessa verotuspolitiikassa tulee ottaa huomioon sen
vaikutukset yrityksiin , työllisyyteen ja ympäristöön ."

Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä : 37, ei-ääniä: 84, tyhjiä : 17.
Kohta 2.2.3

Muutetaan kohta kuulumaan seuraavasti :

"Julkisten menojen leikkaaminen on yksi mahdollisuus rahoittaa työhön kohdistuvan verotuksen
alentaminen . Se ei kuitenkaan riittäne. Vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ovat unionin tasolla yhtenäis
tettävät välilliset verot (kulutusverot), energiatuotteiden vähimmäisveron käyttöönotto sekä täysin
uusien verotuskohteiden mahdollisuuksien selvittäminen ."

Perustelu

Kolmella mainitulla verotyypillä ( Internet-vero , Bitti-vero ja kansainvälisiin rahamarkkinoihin sovelletta
va Tobin-vero) olisi epätoivottu vääristävä vaikutus, eikä niitä tulisi harkita . Internet-vero estäisi
Eurooppaa pysymästä televiestintätekniikan kehityksen mukana; Bitti-vero kohdistuisi uusiin oppimistek
niikoihin ja heikentäisi tietokoneen käyttötaidon kehitystä Euroopassa muuhun maailmaan verrattuna ;
Tobin-tyyppinen vero kannustaisi joitain kansainvälisiä rahamarkkinoiden toimintoja siirtymään EU:n
ulkopuolelle.

Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä : 44, ei-ääniä: 90 , tyhjiä : 9 .
Kohta 2.2.5

Lisätään ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava virke :

"Jäsenvaltioilla , joiden täytyy yhtenäistämisen seurauksena vähentää alv-astettaan , ei kuitenkaan ole
tällaista mahdollisuutta , ja niiden täytyy lisätä muita verojaan korvatakseen menettämänsä tulot."
Perustelu

Nykyinen teksti on epätasapainoinen , sillä siinä ei oteta huomioon niiden jäsenvaltioiden ongelmia ,
jotka joutuvat vähentämään alv-astettaan .

Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä : 40, ei-ääniä: 87, tyhjiä : 16 .
Kohta 5.2.3
Poistetaan kohta samoin kuin liite II .

Perustelu

On liian myöhäistä ehdottaa muutoksia perustamissopimukseen , koska hallitustenvälinen konferenssi
on jo päättynyt. Siksi toistaiseksi on turha vaatia sopimuksen muuttamista .
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Kohta ja liite käsittelevät asioita , jotka eivät sisälly tutkittaviin asiakirjoihin , ja ylittävät täten lausunnon
toimeksiannon . Liitteessä esitetään kysymyksiä, joita olisi tutkittava tarkemmin nykyistä laajemman
toimeksiannon puitteissa .

Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä : 50, ei-ääniä: 59, tyhjiä : 22.

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — ohjelma
yhtenäismarkkinoita varten"
(97/C 296/ 10)

Komissio päätti 18 . helmikuuta 1997 EY:n perustamissopimuksen 198 artiklan mukaisesti
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta "Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä —
ohjelma yhtenäismarkkinoita varten ".
Asian valmistelusta vastannut talous-, raha-, ja valuutta-asiain jaosto antoi lausuntonsa
10 . kesäkuuta 1997 . Esittelijänä oli Kenneth Walker.

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9.-10. heinäkuuta 1997 pitämässään 347. täysistunnossa

(heinäkuun 9. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon . Äänestyksessä annettiin 78 ääntä

puolesta , 7 vastaan , ja 4 pidättyi äänestämästä .

1 . Johdanto

1.1 .
Sen jälkeen kun nykyinen niin sanottu arvonlisä
verotuksen siirtymäjärjestelmä saatettiin voimaan vuon
na 1993 , yhteisön tilanne on huomattavasti kehittynyt .
Vaikka Euroopan unionin sisäisten rajojen poistaminen
oli tärkeä edistysaskel, se kuvastaa vain osittain tapahtu
nutta taloudellista yhdentymistä .

1.2 . Yhteismarkkinapolitiikkaa on edelleen vahvis
tettava , jotta markkinoiden alkuperäistä toiminta
ajatusta voitaisiin käyttää täysimittaisesti hyväksi . Tämä
koskee erityisesti arvonlisäveron kaltaista veroa , jota
kannetaan tavaroista ja palveluksista - joiden vapaa
liikkuvuus on yksi yhteismarkkinoiden perusedellytyk
sistä - ja joka on toiminta-ajatukseltaan ja
lainsäädännöllisesti yhteisön vero . Viidentoista erilaisen
määräys- ja valvontajärjestelmän käyttö ei ole sopusoin
nussa yhteismarkkinoiden ja yhteisön maailmanlaajui
sen kilpailukyvyn turvaamisen kanssa .
1.3 .

Niin kauan kuin arvonlisäveroa keräävät viiden

man vero- ja lainsäädäntövallan alaista) taloudellista
toimintaa voidaan verottaa samoin kuin vain yhden
lainkäyttöalueen piirissä tapahtuvaa .

1.4.

Ei esimerkiksi ole suinkaan itsestään selvää, millä

maalla on ilmeisin oikeus verottaa liiketointa esimerkiksi

henkilöiden välillä, joiden tilapäinen toimintapaikka on
Itävalta ja Belgia, mutta joiden normaali asuinpaikka on
vastaavasti Portugali ja Italia , kun liiketoimi hoidetaan
sähköisesti Espanjassa ja Luxemburgissa sijaitsevien
tietokoneiden avulla, ja kun kaupan kohteena olevat
tavarat ovat peräisin Kreikasta ja päätyvät Ruotsiin .
Asiat vain monimutkaistuvat , kun liiketoiminta kosket

taa myös Euroopan unionin ulkopuolista valtiota tai
valtioita .

1.5 .
Arvonlisävero on verotyyppi , jonka soveltamisen
yksityiskohdat saattavat olla äärimmäisen merkittäviä
erityisesti mitä tulee yrityksille veromaksujen hoidosta
koituviin kuluihin ja veronkierron sekä veropetoksen
mahdollisuuteen . Siksi on välttämätöntä , että kaikki

prosesseineen, järjestelmineen ja kielineen, on turhaa

tämän järjestelmän muutosesitykset tutkitaan huolelli
sesti punniten ehdotusten soveltamisen käytännön vai
kutuksia yrityksille ja kuluttajille samoin kuin niiden

teeskennellä, että valtiorajat ylittävää ( kahden tai useam

merkitystä veropolitiikassa .

toista eri jäsenmaan veroviranomaiset erilaisine oikeu
dellisine ja sääntelyperinteineen , tulkintoineen , hallinto
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1.6. TSK:n mielestä alv:n siirtymäjärjestely on edistä
nyt yhtenäismarkkinoiden täytäntöönpanoa helpotta
malla tavarakuljetuksia, koska rajatarkastukset ovat
vähentyneet. Ko . järjestely on kuitenkin monimutkai
nen ; se lisää joissakin tapauksissa epävarmuutta ja

kasvattaa veropetosten mahdollisuutta sekä asettaa
kotimaassa ja yhteisön alueella suoritettavat liiketoimet
eriarvoiseen asemaan . Siksi komitea hyväksyy komission
ehdotuksen , että alv-järjestelmä on ajanmukaistettava
mahdollisimman nopeasti .

1.7. Nykyinen järjestelmä ei ole kyllin tasapuolinen
ja aiheuttaa elinkeinonharjoittajille kohtuuttomia lasku
tuskuluja, koska veronmaksuun liittyy lukuisia erilaisia
tekijöitä . Näitä verotuksellisia tekijöitä ovat :
- paikka, johon myyjä ja ostaja ovat sijoittautuneet
verotusta varten ;
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taan ja ilmoittamaan ne säännöllisesti . Joissain tapauk
sissa ne voidaan myös velvoittaa ilmoittautumaan ja
ilmoittamaan alv-tilanteestaan kotimaassaan , koska ne

hankkivat muissa jäsenvaltioissa sijaitsevilta toimittajil
ta raja-arvon ylittävän määrän tavaroita ja/tai niiden
täytyy turvautua veroedustajien palveluksiin suoriu
tuakseen alv-maksu ja -ilmoitusvelvoitteistaan jäsenval
tioissa, joiden alueella niillä ei ole toimipaikkaa .
1.7.1.4.
Pk-yrityksiä ja erityisesti mikroyrityksiä on
estetty käyttämästä täysin hyväksi mahdollisuuksia,
joita yhteismarkkinoiden olisi pitänyt niille tarjota .
1.7.1.5 .
Nykyinen järjestelmä ei edes takaa kaikkien
liiketoimien yhdenmukaista kohtelua samalla verohal
lintoalueella . Joissain valtioissa verovähennysmahdolli
suudet hankittaessa varoja liiketoimintaa varten riippu
vat enemmän rahoitusmuodosta kuin rahoitettavan

yrityksen verotuksellisesta asemasta .

- tavaroiden tai palvelusten vastaanottajan verotus
asema ;

- vastaanottajan alv-numero ;

1.7.1.6.
Yhteisen järjestelmän puute haittaa EU:n
kauppaa ja teollisuutta samoin kuin se , että jäsenvaltiot
tulkitsevat ja soveltavat eri tavoin nykyisiä al-veroa

- tavaroiden sijaintipaikka luovutusajankohtana ;

koskevia direktiivejä .

- kuljetuksen järjestäjä sekä kuljetuksen lähtö- ja saapu
mispaikka ;

1.7.1.7.
On merkkejä siitä , että verohallinnon toimin
nan heikentyminen vähentää yhä enemmän alv:n
tuottoa .

- toimitettujen tavaroiden tai suoritettujen palvelujen
luonne;

- myyjän liikevaihto tavaroiden saapumisjäsenval
tiossa ;

- tarve ilmoittaa yhteisön sisällä tehdyt ostokset erik
seen ja antaa selvitys niiden arvonlisävero-kohtelusta ;

- varsin yleinen vaatimus käsitellä omien varojen siirtoa
jäsenvaltiosta toiseen samoin kuin jos kyseessä olisi
osto ja myynti.

1.7.1 .

Nykyisessä järjestelmässä on tämän lisäksi

1.8 .
Tämän johdosta TSK on yksinkertaisemman ja
selväpiirteisemmän järjestelmän kannalla ja komitea
tuki oma-aloitteisessa lausunnossaan "Välittömät ja
välilliset verot" (*) varauksin sellaisen lopullisen alv
järjestelmän käyttöönottoa , jossa vero kannetaan alku
peräjäsenvaltiossa , huomauttaen , että "Periaatteen ylei
nen soveltaminen ei kuitenkaan sovi yhteen alv- (...)
veroprosenttien välisten suurten erojen kanssa ." Komite
an loppupäätelmänä oli : "Tavoittelematta veroprosent
tien täydellistä yhdenmukaistamista (...) on veroprosent
tien kuitenkin liikuttava pienemmässä vaihteluvälissä
(...)".

muitakin merkittäviä heikkouksia .

1.7.1.1 .
Elinkeinonharjoittajien on hankalaa saada
veronvähennys tai veronpalautusta sellaisessa jäsenval
tiossa maksetusta arvonlisäverosta , johon ne eivät ole
sijoittautuneet. Näiltä saatetaan vaatia näyttöä arvonlis
äveron suorittamisesta .

1.7.1.2.
Yrityksiä saatetaan myös velvoittaa rekis
teröitymään verovelvollisiksi muissakin valtioissa kuin
omassa jäsenvaltiossaan, vaikka ne eivät esiintyisikään
taloudellisina toimijoina ko . valtioissa .
1.7.1.3 .
Pienet yritykset, joiden ei ehkä tarvitse periä
arvonlisäveroa ja eivät siten olisi arvonlisäverovelvollisia
sijaintivaltiossaan alhaisen liikevaihtonsa vuoksi , saatta
vat silti joutua tekemään tiliä EU:n sisäisistä liiketoimis

1.8.1 .
Veroprosenttien yhtenäistäminen on kuitenkin
hyödytöntä , jos ei samanaikaisesti yhdenmukaisteta
veroperusteita .

1.9 .
Nykyisin jäsenvaltioissa voimassa olevat arvon
lisäveroprosentit on koottu liitteeseen 1 .

1.10. TSK totesi lausunnossaan, että " lopullinen
järjestelmä tulisi ottaa käyttöön vain , jos on havaittu

( J ) Joulukuussa 1995 annettu lausunto , EYVL C 82, 19.3.1996 ,
s . 53
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selviä hyötyjä (sekä uusia että jo käynnissä olevia), jotka
ovat tarpeeksi suuria oikeuttamaan muutoskustan
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- järjestelmän on oltava yksinkertainen ja uudenaikai
nen , jotta se voi vastata 21 . vuosisadan haasteisiin ,

nukset ."

1.10.1 . Mittapuina muutosehdotusten arvioinnissa
tulisi edelleenkin käyttää seuraavia näkökohtia :
- yrityksille verosta syntyvien hallinnollisten maksujen
ja kulujen pitää laskea ;
- veropetosten mahdollisuus ei saa kasvaa — pikemmin
kin sen tulee vähentyä ;

- kilpailutilanteen vääristyminen tulisi rajoittaa mah

- järjestelmän on taattava kaikkien yhteisössä suoritet
tavien liiketoimien yhdenvertainen kohtelu ,
- järjestelmän on taattava verotuksen varmuus ja
riittävä valvonta ja säilytettävä siten arvonlisäverosta
kertyvien tulojen taso entisellään .

2.3 . Jotta näihin tuloksiin päästäisiin , tarkasteltava
na olevalla järjestelmällä tulisi olla seuraavat olennais
piirteet :

dollisimman vähäiseksi ;

- kotimaisten ja yhteisönsisäisten liiketoimien tulee
saada yhtäläisempi kohtelu ;

— kotimaista ja yhteisön sisäistä liiketoimintaa lakataan

- jäsenvaltioiden al-verotulot eivät saa pienentyä ;

— kaikkia yhteisössä suoritettavia liiketoimia verotetaan
" verotus alkuperämaassa " -periaatteen mukaan ,

- kilpailuvapauden nimissä verotuksen tasapuolisuu
desta tulee mahdollisimman pitkälle pitää kiinni .

erottelemasta toisistaan ,

— otetaan käyttöön uusi menettely tavaroiden ja palve
lusten sijaintipaikan määrittämiseksi luovutusajan
kohtana .

2 . Komission ohjelma yhteisen alv-järjestelmän käytt
öönottamiseksi

2.1 .
Komission toimintaohjelman tavoitteena on pe
rustaa yhteinen alv-järjestelmä , joka rakentuu kolmelle

pilarille :
- nykyisen alv-järjestelmän uudistaminen ;

- yhteisen alv-järjestelmän yhtenäinen soveltaminen
koko EU:n alueella ;

2.4.
Komission ohjelman avainkohdilla tähdätään
näiden vaatimusten täyttämiseen .
2.4.1 .
Kunkin taloudellisen toimijan tarvitsisi rekis
teröityä verotettavaksi vain yhdessä valtiossa , ja tämä
rekisteröityminen kattaisi ko . elinkeinonharjoittajan
kaikki liiketoimet koko yhteisön alueella .

2.4.1.1 .

Kaikista yhteisön alueella tapahtuvista liike

toimista kannettaisiin arvonlisäveroa taloudellisen toi

- verotusjärjestelmä sinänsä on-tiukasti ymmärrettynä
— uusi alv-järjestelmä .

mijan rekisteröitymisvaltiossa voimassa olevan veropro
sentin mukaan : elinkeinonharjoittajan tulisi antaa ko .

2.1.1 .
Heti ohjelman käynnistyttyä on tarkoitus puut
tua kaikkein kiireellisimpiin ongelmiin . Nykyistä järjes
telmää on uudistettava , jotta voitaisiin sopeuttaa verotus
useilla eri aloilla tapahtuneeseen tekniseen ja muuhun
kehitykseen .

röitymisvaltion valuutassa ilmaistuna .

2.2 .
Verotuksen
muuttamien
alkuperämaassa
tehtäväksi on tarkoitus toteuttaa ohjelman loppujaksol
la. Koska alv kohdistuu tavaroihin ja palveluihin ja
koska tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus on

yhteismarkkinoiden ydinajatus, komission ehdottama
uusi järjestelmä rakentuu yhteismarkkinoiden periaat

valtion veroviranomaisille ilmoitus näistä liiketoimista
maksettavaksi tulevan veron kokonaismäärästä rekiste

2.4.1.2. Tämä lähestymistapa merkitsee myös sitä ,
että vähennysoikeutta saa käyttää yksinomaan rekis
teröitymisvaltiossa .
2.4.1.3 .
Elinkeinonharjoittajien , jotka toimivat
useissa jäsenvaltioissa, tulisi rekisteröityä vain yhdessä
valtiossa , mutta perusteita rekisteröitymisvaltion
määrittelylle ei ole esitetty .

teille .

2.4.1.4.

2.2.1 .
Komission tavoitteet, joilla pyritään yhtenäis
markkinoiden vaatimusten täyttämiseen al-verotuk
sessa , ovat seuraavat :

- on saatava muutos tilanteeseen , jossa yhtenäismarkki
nat ovat lohkoutuneet viideksitoista eri verotusalu

eeksi ,

Jos yrittäjän toimintajäsenvaltio olisi toinen

kuin tämän rekisteröitymisjäsenvaltio, kuten pääyrityk
sen haaraliikkeen ollessa kyseessä , kattaisi yksi ainut
rekisteröityminen kaikki tällaiset haaraliikkeet, ja niiden
kaikkien liiketoimia verotettaisiin rekisteröitymisjäsen
valtiossa sillä hetkellä voimassa olevan veroprosentin
mukaan riippumatta siitä , missä jäsenvaltioissa haara
liike (-liikkeet) sijaitsee ( sijaitsevat), ja veroilmoitus
tehtäisiin rekisteröitymisjäsenvaltiolle mainitun valtion
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valuuttana. Jos kyseessä olisi tytäryhtiö tai muunkaltai
nen oikeudellisesti erillinen yksikkö, pidettäisiin tätä
kyseisessä tarkoituksessa itsenäisenä, ja sen tulisi rekis
teröityä sijaintivaltioonsa, periä ja tilittää veroa ko .
valtiossa käytössä olevan veroprosentin mukaan ja
tämän jäsenvaltion valuutassa .
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miten suuri osa tavaroiden ja palvelujen kulutuksesta
kuuluu alennetun arvonlisäverokannan piiriin .

2.4.2.5.

Jäsenvaltiot pitäisivät keskusrahaston puo

lesta keräämänsä verotulot, mutta tilannetta tarkastel
2.4.2 .

Vaikka kansalliset veroviranomaiset kantaisi

taisiin kuukausittain , jotta voitaisiin ottaa huomioon
erotus jäsenvaltion keräämien verojen ja sille tilastope
rusteisten kulutussuhdelukujen nojalla kuuluvan sum

vat toimivalta-alueensa elinkeinonharjoittajilta arvon

man välillä . Nämä suhdeluvut määritettäisiin vuodeksi

lisäveron kulloisenkin kansallisen verokannan mukaan ,
näin kerätyistä varoista muodostettaisiin yhteinen rahas

kerrallaan viimeisimpien vuotuisten tietojen perusteella
- jotka yleensä ovat noin kahden vuoden takaisia .
Hiljattain päätettiin ottaa vuodesta 2000 lähtien
käyttöön Eurooppalaisen tilinpitojärjestelmän vuoden
1995 laitos (ESA; European System of Accounts) . Arvioi
daan , että tämän ansioista mainittu viive pienenee

to , joka jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken niiden alueella
tapahtuvan kulutuksen mukaan . Näin ollen jäsenvaltioi
den hallitukset kantaisivat veron tämän keskusrahaston

puolesta, jolle ne tilittäisivät keräämänsä varat.

vuoteen . Toteutunut ja teoreettinen verovarojen jako
tulisi takautuvasti tarkentaen saattaa vastaamaan toisi

aan , kunhan kyseisen ajanjakson lopulliset tiedot ovat
2.4.2.1 .
Komissio korostaa , ettei verotulojen jako
jäsenvaltioiden kesken voi perustua verovelvollisten
antamiin ilmoituksiin , ja katsoo , että paras tapa määrätä
kullekin jäsenvaltiolle sen alueella tapahtuvan verotetta
van kulutuksen perusteella kuuluva osuus on arvioiden
ko . kulutuksen määrä tilastollisin keinoin .

käytettävissä .

2.4.3 . Kaikki EU:ssa rekisteröityneen kaupanharjoit
tajan tekemät toimitukset, joita käytetään kulutukseen
EU:n alueella , olisivat alv:n piirissä , riippumatta siitä
missä jäsenvaltiossa liiketoimi fyysisesti suoritettaisiin .

2.4.2.2.
Komissio arvioi , että kansantalouden tilinpi
don kulutuspuolen , asianmukaisten panos- ja tuotostau
lukoiden sekä muiden tietojen (kuten tilastollisten tutki
musten ja vuosikertomusten ) perusteella voidaan todeta
talouden eri lohkojen , kuten yksityisen sektorin ja
julkisen sektorin , vuosittainen kulutus jaoteltuna toi
minnoittain ja esitettynä yksityiskohtaisin numerotie
doin . Vastaavia tietoja on saatavissa myös muista
lohkoista ja alalohkoista , kuten yksityisistä voittoa
tavoittelemattomista yhteisöistä , luottolaitoksista , va

kuutusyhtiöistä, terveydenhoitoalasta jne.

2.4.4.
Komissio hyväksyy ajatuksen , että tavanomai
sia alv-kantoja tulisi yhtenäistää paljon nykyisestä .

2.4.5 .
Mitä tulee alennettuihin verokantoihin , komis
sio katsoo , että niiden määrää ja soveltamisalaa on
yhdenmukaistettava puhtaasti teknisistä syistä , ja ko

missio on lisäksi vakuuttunut, että ainoastaan pieni
määrä alennettuja verokantoja vastaa verotuksen yksin
kertaistamisen tavoitetta .

2.4.2.3 .

Näiden kulutusta kuvaavien numerotietojen

ulkopuolelle tulisi jättää ne talouden alat, jotka ovat
osa lopullista kulutusta, mutta eivät verotettavia , kun
lasketaan kunkin jäsenvaltion osuutta verotuloista . On
siis vähennettävä uudelleen ne numerotiedot, jotka
on sisällytetty BKT-laskelmaan kuvaamaan harmaata
taloutta . Sama koskisi laillisesti verovapaata kulutusta ,
kuten liikevaihtonsa vuoksi avl-kynnyksen alle jäävien
yrittäjien toimituksia ja kuudennessa direktiivissä vero
vapaiksi määriteltyjä tai alv:n ulkopuolella olevia tava
roja ja palveluita .

2.4.2.4.
Kunkin jäsenvaltion osuutta kaikkien jäsen
valtioiden arvonlisäverosta kertyneiden tulojen teoreet
tisesta kokonaismäärästä käytettäisiin perusteena koh
dennettaessa kaikkia yhteisön arvonlisäverosta kerty
neitä tuloja uudelleen jäsenvaltioiden kesken . Kunkin
jäsenvaltion kulutus painotettaisiin ottamaan huomioon
jäsenvaltioiden alv-kantojen erot sekä erot sen suhteen ,

2.4.6. Ehdotettu järjestelmä edellyttäisi yhteisönlaa
juista alv-säännöstöä . Vaikka jo kuudennessa direktii
vissä esitetään tällainen säännöstö, on tästä käytännössä
tehty lukuisia poikkeuksia . Direktiivi antaa ensinnäkin
jäsenvaltioille mahdollisuuden vaihtoehtoisiin menette
lytapoihin useissa kysymyksissä . Toiseksi , vaikeuksiin
joutuneille jäsenvaltioille voidaan myöntää erivapauk
sia . Kolmanneksi , direktiivin säännöksiä ei tulkita eikä

sovelleta yhdenmukaisesti eri jäsenvaltioissa . Komissio
ehdottaa veron soveltamisalan laajentamista rajoitta
malla verostavapautuksia ja poikkeusmenettelyjä koske
maan vain nykyisin voimassaolevaa järjestelmää .

2.4.6.1 .
Tulisi kattavasti yhdenmukaistaa vähennys
oikeuden käyttöä ja edellytyksiä, pienten yritysten vero
tuskohtelua, rekisteröitymiskynnyksiä , alv-tilityskausia ,
erityismaksusuunnitelmia, kuluja joita ei katsota verovä
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hennyskelpoisiksi sekä veroviranomaisten menettelyta
poja .

2.4.6.2. Jotta taattaisiin , että lainsäädäntöä tulkittai
siin yhtenäisemmin , komissio aikoo ehdottaa , että ar
vonlisäverokomitea muutetaan sääntelykomiteaksi ja
että komissiolle myönnetään valtuudet määrätä toimen
piteistä neuvoston antamien asiakirjojen täytäntöönpa
nemiseksi .

2.4.7 .
Suunnitellussa järjestelmässä jäsenvaltioiden
itsenäisen vastuun verohallinnoinnista , valvonnasta ja
veronkannosta korvaisi yhteinen vastuu . Kaikki jäsen
valtiot olisivat yhdessä vastuussa verotuloista kokonai
suutena , josta kullekin jäsenvaltiolle kuuluisi sen kulu
tuksen mukainen osuus . Se, kuinka tehokkaasti kukin
jäsenvaltio täyttäisi nämä velvoitteensa , vaikuttaisi suo

raan jokaisen muun jäsenvaltion talousarvioon .
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3.1.1 . Niinpä komitea suhtautuu myönteisesti usei
siin komission tällä kertaa ilmaisemiin pyrkimyksiin,
sillä ne ovat johdonmukainen askel kohti tämän toiveen
edes jälkijättöistä täyttymistä , ja komitea haluaa erityi
sesti ilmaista kannatuksensa seuraaville tavoitteille :

- viiteentoista eri verotusalueeseen lohkoutumisen lop
puminen ;

- järjestelmän yksinkertaistaminen ja uudenaikaistami
nen vastaamaan 21 . vuosisadan haasteisiin ;

- kaikkien yhteisössä suoritettavien liiketoimien yhden
vertainen kohtelu ;

- verotuksen varmuuden ja riittävän valvonnan takaa
minen ;

2.4.7.1 .
Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö saisi suu
remman painoarvon . Tarvittaisiin uusia yhteistyön väli
neitä ja menetelmiä . Jokaisen jäsenvaltion tulisi pystyä
luottamaan toisiin valtuuksien , tehtävien ja suoritusten
alueella . Jokainen jäsenvaltio olisi saatava vakuuttu
neeksi siitä että jokaisella muulla jäsenvaltiolla olisi :
- riittävä kansallisten valvonnan ja veronkannon val
tuuksien vähimmäistaso ;

- kyky yhteisten valvonnan ja veronkannon tehtävien
riittävän vähimmäismäärän suorittamiseen ;

- yrityksille verosta syntyvien hallinnollisten maksujen
ja kulujen alentaminen .

3.1.2.

Talous- ja sosiaalikomitea huomautti yhteis
estä arvonlisäverojärjestelmästä ( yleisen verokannan
vähimmäistasosta) antamassaan lausunnossa , ettei " lo
pullisen järjestelmän käyttöönotolle ehdotettu aikataulu
[—] saa TSK:n mielestä hämärtää tarvetta tehdä nykyi
seen siirtymäjärjestelmään muita sisäisiä uudistuksia ,
jotka tulisi siirtää uuteen , lopulliseen järjestelmään ." (2)

- näissä tehtävissä hyväksyttävien vaatimusten mukai
nen suorittamisen laatu .

2.4.8 .
Komissio on julkaissut työohjelman , johon
liittyy aikataulu ja jonka mukaan esityksiä tehdään
askeleittain . Ohjelman edetessä muutoksia tehtäisiin
asteittain , jaksotettuina tästä hetkestä vuoden 1999
puoliväliin ja niiden täytäntöönpanoon varattaisiin kah
den vuoden siirtymäaika sen jälkeen kun neuvosto on
hyväksynyt muutokset .

3.

Yleistä

Lausunnossaan sisämarkkinoiden loppuunsaat
tamisesta ja välillisen verotuksen verokantojen lähentä
misestä ja sen rakenteen yhtenäistämisestä ( Opinion on
the Completion of the Internal Market, the approxima

3.1 .

tion of Indirect Tax Rates and harmonisation of the

Indirect Tax Structure) ( ] ) TSK totesi että " Komitea

hyväksyy täysin pyrkimyksen kaikkien rajojen ja rajoilla
tehtävien tarkastusten poistamisesta 1 . tammikuuta 1993
mennessä , mukaanlukien ne tarkastukset joita nykyisin
suoritetaan välillisten verojen ( alv ja valmisteverot)
perimiseksi . 'Viennin ' ja 'tuonnin ' käsitteet tulevat
menettämään merkityksensä yhteisönsisäisessä kau

3.1.2.1 .
Siksi TSK yhtyy komission päätökseen ottaa
nykyisen alv-järjestelmän nykyaikaistaminen työohjel
mansa ensimmäiseksi pilariksi ja antaa näille toimille
etusija toiminta-aikataulussaan .
3.1.2.2.

TSK haluaa tässä yhteydessä todeta, että

kuudetta direktiiviä on nykyaikaistettava riippumatta
siitä , minkä muodon lopullinen alv-järjestelmä saa .
Monet jäsenvaltioista ovat huolissaan siitä , että direktii
vin epäselvyydet ovat voineet vaikuttaa Euroopan yhteis
öjen tuomioistuimen antamiin tuomioihin suuntaan ,
joka poikkeaa kyseisten säännösten ajatellusta merkityk
sestä , ja näiden tuomioiden poikkeuksetta takautuva
vaikutus on erityinen huolenaihe . Tämä voi johtaa
suuriin verotulojen menetyksiin ja usein myös asioiden
monimutkaistumiseen , kun pitää muuttaa vakiintuneita
käytäntöjä . Olisi erityisen toivottavaa , että direktiivistä
poistetaan eräät epäselvyydet , jotta jäsenvaltiot ovat
varmalla pohjalla soveltaessaan kansallista- ja yhteisö
lainsäädäntöä . Kuudes direktiivi tulisi mieluiten muun

taa koko yhteisöä koskevaksi alv-säännöksi .

3.1.2.3 .
Useimmat jäsenvaltioista kantavat myös
huolta siitä, miten kauan kuudennen direktiivin yksit

passa ."

( 1 ) Heinäkuussa 1988 annettu lausunto, EYVL C 237,
12.9.1988 , s . 14

(2) Huhtikuussa 1996 annettu lausunto , EYVL C 204,
15.7.1996 , s . 95
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täisten pysyvien säännösten muuttaminen kestää . Jos
jäsenvaltiot haluavat toimia nopeasti lopettaakseen
väärinkäytön ja yksinkertaistaakseen säännöksiä , 27
artikla tarjoaa teoreettisen mahdollisuuden tähän, mutta
artiklan soveltamisala on rajoitettu , ja siksi tämän
artiklan kuten 29 artiklankin soveltamisen joustavuutta
tulisi lisätä .

3.1.3 .

TSK totesi välittömistä ja välillisistä veroista

antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa, että " Yksi

tyiskohtaiset ehdotukset tulisi valmistella yhdessä työ
markkinaosapuolten ja liike-elämän kanssa . Alusta al
kaen tulisi keskustella siitä , mitkä ovat liike-elämän

tarpeet ja mitkä ovat vaihtoehtojen mukauttamiskustan
nukset, mukaan lukien veronkierron vastaisten toimien

aiheuttamat lisäkustannukset ja hallinnolliset rasitteet ."

3.1.3.1 . Tästä syystä komitea on tyytyväinen komis
sion valitsemaan lähestymistapaan , johon kuuluu toi
mintaohjelman julkaiseminen , koska siinä on runsaasti
tilaa ylläkuvattujen keskustelujen järjestämiseksi , ja
komitea toivoo , että mahdollisuutta käytetään täysin
mitoin hyväksi .
3.1.4.
Komitea panee merkille komission lähtökoh
dan , jonka mukaan kotimaisten ja yhteisönsisäisten
liiketoimien välillä ei tulisi tehdä eroa, ja periaatteessa
kannattaa tätä ajatusta , mutta korostaa , että yhdenver
taisuus näiden kahden liiketoimityypin välille tulee luoda
yksinkertaistamalla jälkimmäistä . Yhdenvertaisuus ei
saa syntyä lisäämällä verovelvollisten taakkaa kotimai
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- olisiko ne laadittu yhteismitallisin perustein .

3.2.1.2 .

Mitä tulee soveltuvuuteen , saattaa olla , että

nykyiset tilastointiperusteet eivät ole täysin sopivia tähän
uudentyyppiseen käyttöön . Tilastot ovat hyödyllisiä
apuneuvoja kehityskulkujen havaitsemiseen , ja siinä
yhteydessä voi tietty likimääräisyys olla hyväksyttävää ,
kunhan lukusarjojen välinen johdonmukaisuus säily
tetään . Nyt puheena olevassa käytössä likimääräisyys
ei tulisi kysymykseen , koska haluttaisiin määrittää
absoluuttisia suureita . Mitä tulee tarkkuuteen , tilastojen
nykykäyttöön riittävä tarkkuus ei mahdollisesti riitä
tähän uuteen tarkoitukseen . Tilastotarkkuudessa saat

taa myös olla eri jäsenvaltioiden välisiä poikkeamia . Ja
tähän liittyen se , kuinka tiheästi ja täsmällisesti tilastoja
laaditaan , vaihtelee jäsenvaltiosta riippuen suuresti .
Myös tilastointimenetelmissä ja esitystavoissa on huo
mattavia eroja . Talous- ja sosiaalikomitea panee merkil
le, että tilannetta on komission mielestä pystytty mer
kittävästi parantamaan , muttei komitea ei usko , että
todelliseen yhteismitallisuuteen päästään kovin pian .

3.2.1.3 .

TSK huomauttaa muun muassa, että olisi

välttämätöntä poistaa harmaan talouden osuus BKT : sta ,
ja toteaa , että useimmissa jäsenmaissa kyseisen taloudel
lisen toiminnan osuus voidaan vain arvata .

sissa liiketoimissa .

3.2 .
TSK haluaa kuitenkin esittää joitakin varauksia
eräistä yksityiskohdista , jotka sen mielestä saattaisivat
nykymuodossaan toimeenpantuina aiheuttaa käytännön
ongelmia . Komitea katsoo, että näitä seikkoja tulee
harkita edelleen , ennen kuin komissio tekee konkreetti
set lainsäädäntöehdotuksensa .

3.2.1 .
TSK hyväksyy periaatteessa komission
esittämän ajatuksen koota verotulot yhteen ja jakaa ne
uudelleen jäsenvaltioiden kesken kulutuksen perusteella
- keinona välttää selvityskeskusjärjestelmä , joka muu
toin olisi tarpeen verotulojen oikeudenmukaiseksi jaka
miseksi jäsenvaltioiden kesken ja jonka hallinto olisi

3.2.1.4.

Komission

asiakirjassa

sanotaan

että

"— voidaan todeta talouden eri sektorien — vuosittai

nen kulutus —". Kun otetaan huomioon , että kulutuslu
vut painotettaisiin eri jäsenmaissa käytössä olevilla
alv-kannoilla , pitäisi tehdä ero tavanomaista ja alennet

tua kantaa soveltamalla verotetun , verottoman ja lisäksi
sellaisen tavaroiden ja palvelusten kulutuksen välillä,
joka (vaikka kuuluisikin itse asiassa alv:n piiriin) olisi
välttynyt verotuksesta, koska näissä tapauksissa toimit
taja ei olisi laillisesti rekisteröitymisvelvollinen . Olisi
välttämätöntä määrittää harmaan talouden vaikutukset

kohtuullisen tarkkoina lukuina . TSK epäilee olisiko
tämä mahdollista .

komitean mielestä raskassoutuinen .

3.2.1.1 .

Komitea ei kuitenkaan ole vakuuttunut siitä

tilastollisesta menetelmästä , jonka pohjalta kulutusta eri
jäsenvaltioissa mitattaisiin . Tilastotiedot ovat tunnetusti
epäluotettavia . Olisi tarpeen varmentaa kussakin jäsen
valtiossa tehtyjen tilastojen osalta :

3.2.1.5 .
On esimerkiksi vaikea ymmärtää, miten raja
tylittävässä kaupassa ero rekisteröityneiden toimittajien
ja toisaalta rekisteröitymättömien toimittajien ja loppu
kuluttajien keskinäisten liiketoimien välillä olisi tarkasti
luettavissa kulutusvaltion tilastoista .

- olisivatko ne sopivia siihen tarkoitukseen , johon niitä
edellytettäisiin ,
- olisivatko ne riittävän tarkkoja ,
- päivitettäisiinkö ne riittävän usein ja ripeästi ,

3.2.1.6.
On ilmeistä , että järjestelmään tulisi liittyä
tarkoin jäsennelty ja tiukasti noudatettu riippumaton
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tilintarkastustoimi , jotta estettäisiin kaikenlaiset vääris
tymät, joita harhaanjohtavien tilastotietojen tahallinen
tai tahaton käyttö synnyttäisi .

kilpailuetua yhteisössä rekisteröityneisiin yrityksiin
nähden , joilla todennäköisesti olisi rajoitetummat mah
dollisuudet valita rekisteröitymisvaltionsa .

3.2.1.7.

3.2.2.4. Vaikka rekisteröitymispakko vain yhdessä
jäsenvaltiossa saattaisi ensinäkemältä vaikuttaa asioiden
yksinkertaistamiselta , sen vaikutukset voisivat tuottaa
lisäongelmia . Talouselämän toimijoiden pitäisi ilmoit
taa rekisteröitymisjäsenvaltionsa veroviranomaisille,
kaikki liiketoimensa yhteisön alueella ja tilittää veronsa
kyseisen valtion valuuttana .

TSK pitää epätodennäköisenä, että nykyiset

viralliset tiedot tai mitkään muutkaan lähteet voisivat

tarjota pohjan sellaisille tilastolaskelmille, jotka takaisi
vat verotulojen oikeudenmukaisen uudelleenjaon edel
lyttämän riittävän tarkkuuden - ja mikä tärkeämpää ,
herättäisivät yleistä luottamusta .

3.2.2 .
Vaikka TSK ymmärtää ja tukee täysin pyrki
mystä yksinkertaistaa liikeyritysten verotusta ehdotetul
la tavalla , se esittää joitakin varauksia ehdotukseen ,
jonka mukaan taloudelliset toimijat rekisteröityisivät
vain yhdessä paikassa, ja että näiden yhteisön alueella
tekemät liiketoimet verotettaisiin rekisteröitymisval
tiossa käytettävän alv-kannan mukaisesti . Komitean
mielestä näin ei välttämättä päästäisi toivottuun yksin
kertaistamiseen . Komitean mielestä on syytä pelätä , että
ko . toimenpide voisi muilta osin aiheuttaa sellaisia
vaikeuksia , jotka mitätöisivät muutoksesta toivotut
hyödyt.

3.2.2.1 .
Otettakoon esimerkiksi vähittäismyyntiyri
tys joka on rekisteröitynyt esimerkiksi Saksassa ja jolla
on haaraliikkeitä useissa muissa jäsenvaltioissa ja joka

joutuisi siis perimään jokaisessa niistä arvonlisäveroa
Saksassa voimassaolevan verokannan mukaan . Tästä

seuraisi että esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskun
nassa suurehkon kaupungin pääkadun varrella toimisi
Britanniassa rekisteröityneitä kauppaliikkeitä , jotka pe
risivät arvonlisäveroa brittiläisen verokannan mukaan ,

rinnallaan alankomaalaisia kauppoja perimässä Alanko
maiden , tanskalaisia kauppoja perimässä Tanskan , ruot
salaisia kauppoja perimässä Ruotsin , ranskalaisia kaup
poja perimässä Ranskan, ja belgialaisia kauppoja pe
rimässä Belgian verokannan mukaista arvonlisäveroa .

3.2.2.5 .

Tämä merkitsisi että kaikki muissa valuu

toissa suoritetut liiketoimet tulisi muuntaa rekisteröity
misvaltion valuutan määräisiksi . Jos kaikki jäsenvaltiot
eivät ota käyttöön yhtenäisvaluuttaa , ja ennen kuin
kaikki unionin jäsenvaltiot ovat niin tehneet, tämä olisi
työläs vaatimus ja tarjoaisi mahdollisuuden tilanteen
hyväksikäyttöön verottajan tappioksi .

3.2.2.6.
Saatettaisiin myös esittää vaatimus varojen
siirtämisestä takaisin rekisteröitymisvaltioon alv
maksuja varten , ja tämä aiheuttaisi lisäkuluja ja -hallin
totyötä , vaikka käytettäisiinkin yhtenäisvaluuttaa .

3.2.3 .
Ehdotukset jättävät myös runsaasti mahdolli
suuksia lakien ja säädösten puitteissa tapahtuvalle vero
suunnittelulle . Korkean alv:n jäsenvaltiossa toimiva
yritys voisi esimerkiksi perustaa matalan alv:n valtioon
tytäryhtiön , joka itsenäisenä laillisena yksikönä rekis
teröityisi ja maksaisi sijoittautumisvaltionsa verokannan
mukaista al-veroa . Emoyhtiö voisi " viedä " kaiken tuo
tantonsa tytäryhtiölleen ja laskuttaa siitä korkeamman
alv-taksan mukaan , vaikka tavarat pysyisivätkin emoyh
tiön sijoittautumisvaltiossa . Tytäryhtiö anoisi al
veronpalautusta sijoittautumisvaltiossaan tämän korke
amman alv-kannan mukaan ja " siirtäisi " sitten tavarat
takaisin alkuperämaassa perustamiinsa haaraliikkeisiin

3.2.2.2.

- alhaisemman alv-kannan mukaan verotettuina . Olisi

tymiseen , sillä kilpailun paine pakottaisi kyseiset liikkeet
samantyyppisten artikkelien samankaltaiseen loppuhin

myös mahdollista perustaa matalan alv:n valtioon pöytä
laatikkoyhtiö tavaroiden tuomiseksi yhteisön ulkopuo
lelta . Tavarat tilaisi ja maksaisi matalan alv:n valtiossa

noitteluun . Tämä heikentäisi korkean alv:n valtioissa

toimiva tytäryhtiö , mutta ne toimitettaisiin suoraan

rekisteröityneiden elinkeinonharjoittajien kilpailuase
maa . Jo tavanomaisen alv-verokannan kahden prosentin

korkean alv:n valtioissa toimiviin haaraliikkeisiin . Tämä

Jos kaupat ilmoittaisivat vain verolliset hin
nat , tällä ei ehkä olisi vaikutusta kuluttajien ostokäyttäy

ei täytä ehtoa kilpailun vääristymisen ehkäisemisestä.

vaihteluväli olisi merkittävä , kun muistetaan vähittäis

myyjien usein matala myyntikate . Tämä tilanne saattaisi
siksi jarruttaa korkean alv:n valtioissa rekisteröityneitä
yrityksiä perustamasta haaraliikkeitä muihin jäsenvalti
oihin , tai pakottaa yrityksiä muuntamaan olemassaole
vat haaraliikkeensä oikeudellisesti itsenäisiksi yksiköik
si , mikä ei ole yhtenäismarkkinoiden päämäärien mu
kaista .

3.2.3.1 . Koska suuret yritykset pystyisivät paljon
muita helpommin laajentamaan toimintaansa kuvatulla
tavalla , nyt puheena olevien ehdotuksen kouriintuntuvin
tulos olisi suurten toimijoiden pk- ja erityisesti mikroyri
tysten kustannuksella hankkima kilpailuetu, ja sama
koskisi yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneita yrityksiä
yhteisön yrityksiin verrattuna .

3.2.2.3 .
Unionin ulkopuolelta Euroopan markkinoil
le pyrkivillä yrityksillä olisi vapaat kädet valita rekis
teröitymisvaltionsa, ja ne todennäköisesti pyrkisivät
hakeutumaan matalan alv:n valtioihin . Tämä toisi niille

3.2.4.
Yritykset, joiden pääasiallinen toimipaikka
olisi matalan alv-kannan valtiossa olisivat taipuvaisia
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perustamaan haaraliikkeitä korkean alv:n valtioihin,
kun taas korkean alv:n valtioissa rekisteröityneet toimi
jat pitäisivät yhtä perusteltuna järjestää liiketoimensa
matalan alv:n jäsenvaltioissa oikeudellisesti itsenäisiksi
yksiköiksi, ja on melkein varmaa, että tämä malli
toteutuisi myös käytännössä . Tämä taas vähentäisi
kerättävissä olevan alv:n kokonaismäärää , jolloin ei
täyttyisi ehto, jonka mukaan jäsenvaltioiden verotulot
eivät saa vähentyä .

3.2.5 .
Olennaista asiassa on myös , että rekisteröity
misvaltion veroviranomaisten pitäisi turvautua muiden
jäsenvaltioiden veroviranomaisiin ulkomailla suoritet
tujen liiketoimien verotietojen tarkastamiseksi , Tämä ei
helpottaisi veronkierron estämistä , ja yritykset joutuisi
vat joka tapauksessa tekemisiin kahden tai useamman
verotus- ja lainkäyttövallan kanssa . Täten yhtenäis
markkinoiden lohkoutuminen viiteentoista eri veroa

lueeseen poistuisi vain osittain , ja verotuksen varmuus
ja riittävä valvonta jäisivät saavuttamatta . Toimittajien
lähettämät tavaralaskut tulisi käännättää vastaanotta

van jäsenvaltion kielelle, jotta ne voitaisiin tarkistaa .
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näiden yritysten asemaa . Tähän yritysten enemmistöön
kuuluisi myös suuri joukko pk- ja erityisesti mikroyri
tyksiä .

3.3.1 . TSK haluaa myös panna merkille, että valtaosa
rajojen yli tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta on
alv-rekisteröitymisvelvollisten toimijoiden välistä ja että
ostaja voi saada myyjän perimän alv:n takaisin veronpa
lautuksena . Siksi al-verokantojen erilaisuus ei aiheuttaisi
kilpailun vääristymää ko. liiketoimien osalta ehdote
tussa järjestelmässä , jossa al-verotulot jaettaisiin jäsen
valtioiden kesken kulutusindeksin perusteella . Seurauk
sena voisi kuitenkin olla , että ne yksityiset kuluttajat ja
yritykset , joilla ei olisi alv-vähennysoikeutta , olisivat
halukkaampia ostamaan rajojen takaa verohyödyn toi
vossa .

3.3.1.1 .
Verokantojen erilaisuus saattaisi myös lisätä
huomattavasti postimyyntiä, jossa myyjäyritykset olisi
vat matalan alv:n valtioissa ja kuluttajat korkean alv:n
valtioissa . Näistä syistä verokantojen erilaisuus ei voisi
vallita järjestelmässä , joka perustuisi verotukseen alku
perämaassa .

3.2.6 . Joka tapauksessa yhden rekisteröitymisen
tuoma helpotus pätee vain silloin kun taloudelliset
toimijat muissa jäsenvaltioissa ovat emo-organisaation
haaroja . Kun näin ei olisi - ja tämä koskisi useimpia
tuotanto- ja kauppayksiköitä paitsi vähittäiskauppaa ,
ammattiyhtiöitä , ja joitakin rahoitusalan yrityksiä organisaatiolle ei riittäisi yksi rekisteröityminen . Näin
syntyisi kaksiportainen järjestelmä, jossa samankin toi
mialan yrityksiä kohdeltaisiin eri tavoin niiden laillisesta
asemasta riippuen . Tässä ei toteutuisi komission ilmaise
ma tavoite : kaikkien yhteisössä suoritettavien liiketoi
mien yhdenvertainen kohtelu . Tämä olisi myös poikke
ama yhtenäismarkkinoiden perusperiaatteista .

3.2.7.
TSK:n mielestä — ylläkuvattujen haaraliikkei
den toimintavaikeuksien takia - suurin osa yrityksistä ,
joilla on toimintaa useammassa kuin yhdessä jäsen
maassa , joutuisivat eriytymään useiksi osakeyhtiöiksi , ja

siksi yhden rekisteröitymisen periaatteen soveltaminen
jäisi vähäiseksi . Tämä vahingoittaisi ilmoitettua tavoi
tetta : järjestelmän yksinkertaistamista ja uudenaikaista
mista .

3.4. Sen jälkeen kun oltaisiin päästy sopimukseen
tavanomaisten ja alennettujen verokantojen vaihteluvä
leistä tai yhtenäisen (yhtenäisten ) verokannan (-kan
tojen ) prosenttimäärästä (-määristä ), yksimielisyys nii

den muuttamisesta jälkikäteen syntyisi äärimmäisen
vaikeasti . Komission mielestä tämä rajoittava tekijä
on omiaan auttamaan jäsenvaltioita täyttämään ja
pysymään Maastrichtin sopimuksessa asetetuissa lähen
tymisehdoissa .

3.4.1 .

Verokannan vaihteluvälin suoma toimintava

paus osoittautuisi todennäköisesti vain näennäiseksi ,
sillä jokainen jäsenvaltio, joka perisi veroa enemmän
kuin pienimmän sallitun verokannan mukaan , heikentäi
si elinkeinonharjoittajiensa kilpailuasemaa verrattuna
alemman verokannan jäsenmaissa rekisteröityneisiin .

3.4.2.
Tämä antaa aiheen päätellä , ettei ehdotettu
järjestelmä itse asiassa toimisi tyydyttävästi ilman yh
teistä alv-kantaa ja että järjestelmä johtaisi ennen pitkää
ajatellun verokantojen vaihteluvälin puristumiseen yh
deksi verokannaksi .

3.4.2.1 .
Komission asiakirjassa ennakoidaan tätä ke
hitystä ja myönnetään , että " vaikka tavanomaisen vero

kannan osalta verosta johtuva kilpailun vääristyminen
voidaan välttää ja erityisesti veron yksinkertainen ja
3.3 .
TSK haluaa huomauttaa, että useimpien yritys
ten toiminta ei suuntaudu yli rajojen , eikä tämän
tilanteen muutos ole näköpiirissä . Ehdotetussa suunni
telmassa tulisi välttää kaikin tavoin heikentämästä

yhdenmukainen soveltaminen unionin alueella voidaan
taata yhteisen verokannan käyttöönotolla , myös vero

kantojen lähentäminen tietylle vaihteluvälille voi olla
riittävä toimenpide ."
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Vaikka TSK myöntääkin päättelyn vakuutta
vuuden , komitea huomauttaa myös , että verokantojen

3.4.3 .

merkittävästä lähentämisestä koituu väistämättä vai

keuksia niiden jäsenvaltioiden hallituksille, joissa nykyi
sin sovelletaan korkeita alv-kantoja , sillä muutoksesta
aiheutuva verotulojen väheneminen olisi korvattava
muuta verotusta lisäämällä . Siinäkin tapauksessa , että
verokannat yhdenmukaistettaisiin korkeimmalle vallit
sevalle tasolle - mikä on epätodennäköistä -, kyseisten
hallitusten kilpailuasema olisi edelleen heikompi, sillä
ne jäsenvaltiot , joissa verokannat ovat alhaisemmat,
voisivat käyttää lisääntyneiden alv-tulojen tuoman
hyödyn kilpailuetunsa lisäämiseen esimerkiksi välillisiä
työvoimakustannuksia alentamalla .
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3.4.3.6. TSK totesi välittömästä ja välillisestä vero
tuksesta antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa (2),
että " veroprosenttien yhteensovittamisessa on tärkeää ,
että voimassa on sekä alennettu että normaaliveropro
sentti . Alennetun veroprosentin laajentamista uusiin
tuotteisiin ja palveluihin tulee harkita työllisyys- sekä
ympäristö- ja tulopoliittisista näkökohdista . "TSK on
edelleen samalla kannalla .

3.5 .

TSK on komission kanssa samaa mieltä siitä ,

että alv-säännöstö tulee yhtenäistää koko yhteisössä
alv-rekisteröitymiskynnysten , -vapautusten , -vähennys
oikeuden , pienten yritysten verotuskohtelun ja erityis
maksusuunnitelmien osalta . Komitea haluaisi saada

3.4.3.1 .
Mainituista syistä TSK epäilee, voivatko
kaikki jäsenvaltiot nykyisellään hyväksyä tätä poliitti
sesti , kun muistetaan , että neuvoston on päätettävä
asiasta yksimielisesti . Siksi komitea uskookin , että vero
kantojen yhdenmukaistaminen tulee toteuttaa asteittain .
Yhdenmukaistamisessa pitää kuitenkin päästä pitkälle
ennen kuin voidaan katsoa , että uusi järjestelmä on
otettu täysipainoisesti käyttöön .
3.4.3.2 .

Nämä huomiot koskevat yhtä suuressa

määrin myös alennettujen verokantojen vaihteluväliä .
3.4.3.3 .

Lausunnossaan aiheesta " Ehdotus neuvoston

direktiiviksi yhteistä arvonlisäjärjestelmää koskevan di
rektiivin 77/388/ETY muuttamisesta (yleisen verokan
nan vähimmäistaso)" ( ! ) TSK totesi komission ehdotuk
sesta , että " erilaisten alennettujen alv-kantojen sovelta
minen (vahvasti alennettu veroprosentti, nollaveropro
sentti , 'pysäköinti ' prosentti ) ei suuresti vääristänyt
kilpailua siirtymäjärjestelyjen aikana . Siirtymäjärjeste
lyt koskivat veroja yhteisön sisäisessä kaupassa , jossa

sovelletaan erilaisia alennettuja alv-prosentteja ". Niinpä
ei ole mitään syytä hylätä alennetun verokannan periaa
tetta .

3.4.3.4.
Siksi TSK puoltaa komission ohjelmaa siltä
osin kun se koskee alennettuja verokantoja ja katsoo ,
että tämä hoidettaisiin parhaiten ottamalla käyttöön
alennetun verokannan suhteellisen kapea vaihteluväli
koko yhteisössä .
3.4.3.5 .

TSK

haluaa huomauttaa ,

että

alv

tyksiin voitaisiin rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi ,
komitea

haluaa

esittää

suhteellisen

korkeaa

alv

rekisteröitymiskynnystä .

3.6 .
Järjestelmän vuoksi komissioon olisi perustetta
va uusi toimisto , koska kulutustilastoja olisi kerättävä ,
kiirehdittävä jos ne ovat myöhässä sekä tarkistettava .
Sama koskisi tarkkoja lukuja jokaisessa jäsenvaltiossa
kerätystä al-verosta . Tätä seuraisi ensiarvoisen tärkeä
laskelma jokaisen jäsenvaltion tulo- tai maksuosuudesta ,
ja sen jälkeen tulisi luultavasti korjausten ja mukautusten
vuoro . Jäsenvaltioiden maksut rahastolle saattaisivat
olla myöhässä . Nousisi kiistakysymys siitä , miten ran
kaista alv-perinnän ponnettomasti hoitanutta jäsenval
tiota , ja tästä seuraisi uusi väittely, mikäli jäsenvaltio
ilmoittaisi hoitaneensa veronkantovelvoitteensa .

3.6.1 .
Kyseisen toimiston pitäisi myös toimia jäsen
valtioiden nimissä valvoessaan , miten tehokkaasti kukin
jäsenvaltio perii kaiken kannettavissa olevan arvonlisä
veron . Tähän liittyisi luultavasti tarkistusjärjestelmiä ja
pistokokeita . Tällä huomattavalla työmäärällä olisi
hintansa , eikä olisi kohtuullista odottaa komission
nykyisten resurssien riittävän siihen . Olisi tärkeää , että
komission laskelmien tarkkuus ja oikeudenmukaisuus
varmistettaisiin tilintarkastuksella .

on

väistämätön vero , joka loppukuluttajan on aina makset
tava , ja joka on samansuuruinen sekä rikkaille että
köyhille . Siksi se koskettaa raskaimmin yhteiskunnan
vähäosaisia . Tästä syystä TSK katsoo , että alennetun
verokannan vaihteluväli tulisi asettaa hyvin matalalle,
ja tähän verokantaan tulisi ottaa välttämättömien tarpei
den tyydyttämisestä aiheutuvat kulut.

(!) Huhtikuussa 19% annettu lausunto , EYVL C 204,
15.7.1996 , s . 95

yksityiskohtaisempia tietoja komission konkreettisista
ehdotuksista . Jotta järjestelmän vaikutukset mikroyri

4. Päätelmät

4.1 .
TSK suhtautuu myönteisesti komission työohjel
man yleislinjaan ja erityisesti etuihin , joita elin

(2) Joulukuussa 1995 annettu lausunto , EYVL C 82, 19.3.1996,
s . 53
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keinonharjoittajille tulisi koitua seuraavista toimista ,
jos ohjelma pannaan täytäntöön :

- poistetaan vaatimus saada tietää asiakkaan jäsenval
tio , se , onko tämä rekisteröitynyt alv:n perimistä
varten , ja jos näin on , asiakkaan alv-numero .
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kasvaa . Järjestelmään liittyy epätoivottava virhemargi
naali ja mahdollisuus petoksiin . Olisi esimerkiksi vaike
aa laskea läheskään riittävällä tarkkuudella tarkistusta ,
jonka harmaan talouden osuuden huomioiminen jäsen

valtioiden kulutuksessa edellyttää, olipa tämä osuus
sitten sisällytetty BKT-laskelmaan tästä mainitsematta
tai lisätty loppusummaan asiasta erikseen ilmoittaen .

- poistetaan vaatimus sen toteen näyttämisestä että
tavarat on kuljetettu pois myyjän jäsenvaltion alu
eelta .

4.3 .

- poistetaan vaatimus yhteisön sisäisten toimitusten ja
hankintojen kokonaismäärän merkitsemisestä alv
ilmoitukseen .

TSK:n katsoo , että vaikka periaate rekisteröity
misestä vain yhdessä valtiossa vaikuttaakin ensinä

kemältä houkuttelevalta , se aiheuttaisi käytännössä
enemmän ongelmia kuin se ratkaisisi. Vaikka päästäi
siinkin verokantojen täydelliseen yhdenmukaisuuteen ,
järjestelmällä olisi seuraavat haittapuolet:

- poistetaan vaatimus yhteisöön tapahtuvaa myyntiä
koskevan yksityiskohtaisen luettelon antamisesta .

- poistetaan vaatimus yhteisöstä tehtyjen hankintojen
ilmoittamisesta erillään muista hankinnoista .

- poistetaan vaatimus kohdella omien varojen siirtoa
jäsenvaltiosta toiseen siten kuin kyseessä olisi osto ja
myynti .

4.1.1 .
TSK panee tyytyväisenä merkille, ettei elinkei
nonharjoittajien enää tarvitsisi tehdä yhtä seikkaperäisiä
alv-ilmoituksia , mutta otaksuu toisaalta , että jäsenvalt
ioiden toimittamat kulutustilastot perustuvat osittain
juuri näille tiedoille . Ei olisi yritysten edun mukaista ,

jos alv-ilmoitusten yksinkertaistuminen merkitsisi vain ,
että niiden pitäisi antaa lisätietoja muissa yhteyksissä.
Komitea ei tästä syystä ole täysin vakuuttunut siitä , että
alv-velvoitteista liikeyrityksille koituva hallinnollinen
taakka vähenisi niin paljon kuin arvioidaan .
Mainitun taakan keventäminen tietyiltä osin

olisi hyvin toivottava parannus, minkä johdosta TSK
kiittää komissiota aloitteesta .

4.2 .

- olisi todennäköisesti useissa tapauksissa tarpeen
siirtää varoja rekisteröitymisvaltioon al-veron maksa
mista varten ;

- yhtäläiset alv-säännöt , joita sovellettaisiin samalla
tavoin koko Euroopan unionin alueella .

4.1.1.1 .

- elinkeinonharjoittajien , joilla on yrityksiä useam
massa kuin yhdessä valtiossa , pitäisi tehdä tiliä
liiketoimistaan monia eri valuuttoja käyttäen ;

TSK tukee voimakkaasti periaatetta , jonka mu

kaan alv-tulot jaetaan uudelleen jäsenvaltioiden kesken
niissä tapahtuvan kulutuksen perusteella , mutta komitea
ei usko , että voidaan luoda sellainen tilastollinen pohja ,
joka olisi riittävän tarkka tai jota voitaisiin yleisesti
pitää riittävän tarkkana .
4.2.1 .
Tästä syystä tulisi komitean mielestä kehittää
toisenlainen kulutukseen perustuva empiirinen kaava ,
jonka avulla alv-tulojen keskusrahaston varat voidaan
jakaa uudelleen jäsenvaltioiden kesken .
4.2.2.
TSK epäilee, täyttäisikö tilastopohjainen järjes
telmä ehdon , jonka mukaan veropetoksen vaara ei saa

- lähetyslaskuja pitäisi käännättää ;
- veropetosten jäljittäminen kävisi vaikeammaksi ,
koska liiketoimintaa harjoitettaisiin useissa valtioissa ,
ja rekisteröitymisvaltion veroviranomaisen tulisi tur
vautua muiden valtioiden viranomaisten apuun vero
tarkastuksessa .

4.3.1 .
Näistä syistä yhden rekisteröitymisen järjes
telmää ei TSK:n mielestä tulla soveltamaan laajalti ,
koska valtaosa elinkeinonharjoittajista olisi taipuvaisia
järjestämään toimintansa muissa jäsenvaltioissa itse
näisten yhtiöiden muodossa niissäkin tapauksissa , joissa
nykyisin on kyse haaraliikkeistä — ja näitä on joka
tapauksessa vain pienehkö osa yrityksistä . Komitean
mielestä haaraliikkeitä ja tytäryhtiöitä tulisi käsitellä
tasapuolisesti, ja siksi TSK suosittelee, että kaikentyyp
pisten uusien järjestelmien tulee rakentua periaatteelle,
jonka mukaan liiketoiminnan harjoittajien tulee rekis
teröityä jokaisessa valtiossa , jossa niillä on fyysinen
toimipaikka ja tilittää verot kaikesta taloudellisesta
toiminnastaan ko. valtiossa (tähän kuuluisi myynti
muissa jäsenvaltioissa oleville asiakkaille) tämän toimin
tavaltionsa viranomaisille sen valuuttana .

4.3.1.1 .

Saattaa aluksi vaikuttaa siltä , että näin oltai

siin lisäämässä asianomaisten elinkeinonharjoittajien
hallinnollista taakkaa , mutta toiseen jäsenvaltioon sijoit
tautuminen edellyttää joka tapauksessa erityyppisiä
rekisteröitymisiä . Edellä esitettyjen ongelmien välttämi
seksi olisi tämän lisävaatimuksen täyttäminen kannatta
vaa . Liikeyritysten tulisi esimerkiksi rekisteröityä yhtiö
veroa varten jokaisessa valtiossa erikseen ja useissa
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jäsenvaltioissa sekä yhtiövero että alv ovat saman
valtionhallinnon viraston hallinnoimia . TSK on joka
tapauksessa sitä mieltä , että valtaosa yrityksistä, joilla on
toimipaikka useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa ,
olisivat taipuvaisia järjestämään toimintansa oikeudelli
sesti itsenäisiksi yksiköiksi komission luonnostelemassa
järjestelmässä , ja niiden tulisi siis joka tapauksessa
rekisteröityä jokaisessa valtiossa erikseen .

4.4. TSK hyväksyy ajatuksen , että alkuperään perus
tuva järjestelmä edellyttäisi tavanomaisen verokannan
hyvin kapeaa vaihteluväliä ja että yhteinen verokanta
olisi järjestelmän toiminnan kannalta paras vaihtoehto .
Komitea uskoo, että on otettava tarkasti huomioon

jäsenvaltioiden

näkemykset

pyrittäessä

tähän

päämäärään .

4.5 . TSK pitää hyvänä ajatusta alennetun verokannan
kapeasta vaihteluvälistä , ja komitean mielestä vaihteluv
äli tulisi asettaa matalalle tasolle. Olisi tarpeen yhdenmu
kaistaa hyvin pitkälle ko . verokannan vaihteluväliin
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tai lisääntymisen mukaan , yhdentäen tai lähentäen
alv-kantojaan, tästä aiheutuvan "törmäysvaikutuksen "
tuntisivat lukuisat eri yhteiskuntaryhmät: kuluttajat,
työttömät, eläkeläiset, matalapalkkaiset työntekijät ja
lapset . TSK uskoo , että työmarkkinajärjestöjä ja muita
talous- ja yhteiskuntaelämän edunvalvontaryhmiä tulisi
kuulla näistä muutoksista päätettäessä .

4.7.3 .
Arvonlisäveron tuoton osuus kunkin jäsenvalt
ion kokonaisverotuloista on esitetty liitteessä 2 .

4.8 .
TSK uskoo , että uuteen yhteiseen alv
järjestelmään siirryttäessä on otettava huomioon useita
seikkoja .

4.8.1 .
Luovuttaessa nykyisestä järjestelmästä on eri
tyisesti varottava vahingoittamasta yhteisön toimijoiden
asemaa maailmanmarkkinoilla , ennen kaikkea kulutus
hyödyke- ja rahoitusmarkkinoilla .

kuuluvien nimikkeiden joukko .

4.6.

TSK hyväksyy komission ehdotuksen , jonka

mukaan verokannoista tai niiden vaihteluväleistä ( sekä
tavanomaisista että alennetuista ) samoin kuin nimikkei

den ottamisesta alennetun verokannan piiriin tulee
päättää poliittisella tasolla, ottaen huomioon riittävien
verotulojen tarpeen , tarpeen jakaa tasaisesti rasitusta
suurten pakollisten menoluokkien kesken (välitön ja
välillinen verotus , sosiaaliturvamaksut) sekä keski
pitkän aikavälin veropolitiikan päämäärät . Yhteiskun
nallisten ja työllisyyspoliittisten näkökohtien tulisi olla
merkittävä tekijä : esimerkkeinä mainittakoon perusku
lutuksen sekä erityisesti työvoimaa vaativien palvelujen
ja tuotteiden alhainen alv-kuormitus .

4.8.1.1 .
Erityisesti holdingyhtiöitä on käsiteltävä joh
donmukaisesti ja avarakatseisesti , jottei näitä yrityksiä
kuormiteta tavalla , joka vähentää EU:n houkuttelevuut
ta niiden toimintapaikkana .

4.8.2.
TSK uskoo , että on tarpeen perustaa keskuselin
hoitamaan julkisia neuvonpitoja yhteisistä tulkintakysy
myksistä , jotta käytännön ongelmia voidaan tutkia
Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta alemmalla tasolla .

4.8.3 .
Komissio ei työohjelmassaan esitä jaoteltujen
maksusuoritusten järjestelmän muuttamista vaan ilmei

sesti katsoo, että sitä voidaan jatkaa entiseen tapaan .
TSK uskoo , että vaikka lopulta päätettäisiinkin jaoteltu
jen maksusuoritusten järjestelmän säilyttämisestä, pitää
4.7.
TSK haluaa huomauttaa , että jäsenvaltioiden
hallitukset menettäisivät todellisuudessa alv-kantojensa
hallinnan , joka nykyisin on niiden finanssipolitiikan
menetelmien olennainen osa . Rahapolitiikan valvonnan
siirtäminen on jo hyväksytty yhtenäisvaluutasta tehtyjen
päätösten yhteydessä , ja tämän periaatteen ulottamista
finanssipolitiikan alueelle voitaisiin ehkä pitää johdon
mukaisena askeleena .

myös harkita vaihtoehtoja , erityisesti koska eräät niistä
voivat parantaa pk-yritysten kassavirtaa .

4.8.4.

Valvontamenetelmien toiminnasta tulisi tehdä

tutkimus , johon kuuluu alv-velvoitteista koituvien koko
naiskustannusten tarkastelu sekä perinpohjainen ana
lyysi eri valvontajärjestelmien tehosta petoksentorjun
nassa samoin kuin niiden vaikutuksesta yritysten toimin
takustannuksiin .

4.7. 1 . Joka tapauksessa nykyiset arvonlisäverokanto
jen suuret poikkeamat eivät kuulu yhtenäismarkkinoi
den toimintamalliin .

4.7.2.
Tulee muistaa, että alv on vain yksi osa
verotulojen keräämismekanismia ja sen verokantojen ja
rakenteen muutoksilla on vaikutuksensa koko verojär
jestelmän muihin tekijöihin . Jäsenvaltioiden hallitusten
säätäessä verojärjestelmiään alv-tulojen vähenemisen

4.9. TSK huomauttaa, että toimintakelpoisuuden ta
kaamiseksi tulisi ehdotetussa järjestelmässä edellyttää
paljon läheisempää yhteistyötä ja toimintojen yhteenso
vittamista eri jäsenvaltioiden asianomaisten viranomais

ten välillä . Komitea myöntää , että tässä suhteessa on
edistytty, mutta kun otetaan huomioon järjestelmien ,
perinteiden , tapojen , käytänteiden, menettelytapojen,
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tulkintojen, lakikehysten ja kielten erot jäsenvaltioiden
välillä, tarvittavan yhtenevyyden saavuttaminen vaatisi
huomattavan paljon aikaa , ja komitea pelkää, että ennen
tätä järjestelmä toimisi epätyydyttävästi.
4.9.1 .
Menettely jolla jäsenvaltioiden keräämät vero
tulot jaettaisiin uudelleen , olisi hyvin aikaavievä ja
monimutkainen . Sen lisäksi , että tiettyä vuotta koskevat
tilastot olisivat käytettävissä vasta jonkin ajan kuluttua ,
on myös hyvin yleistä, että tämäntyyppisiin tilastoihin
tehdään julkaisun jälkeen muutoksia , toistuvastikin .
Siksi olisi pakko luoda laaja-alainen jatkuvan säätelyn ja
uudelleenjaon menettely , jonka tehokkuus ja avoimuus
voidaan asettaa kyseenalaiseksi .
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täyttyisi yksi ehdotetun järjestelmän ilmoitetuista tavoit
teista, ja sen vuoksi tämä yksinkertaistus tulisi toteuttaa
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa .

4.13 . Ehdotus , jonka mukaan arvonlisäverokomitea
muutettaisiin sääntelykomiteaksi , merkitsisi tuntuvaa
vallansiirtoa komissiolle, samoin kuin odotettu vaatimus
komission osallistumisesta laskelmien tekoon , tilintar
kastukseen , oikeudenkäyttöön sekä keskusrahaston va
rojen jakamiseen jäsenvaltioille . TSK uskoo, että alv
komitean työskentelyn julkisuutta tulee lisätä - avoi

muuden takaamiseksi - kutsumalla verokonsultteja
osallistumaan alv-komitean työhön ja julkaisemalla sen
tulokset .

4.10.
TSK on yhtä mieltä komission kanssa siitä , että
tulee päästä hyvin pitkälle alv:n soveltamisalan ja sen
ydintekijöiden yhdenmukaistamisessa (vähennysoikeu
den käyttö , rekisteröitymiskynnykset , verovapautukset,
erityisjärjestelmät jne.). On myös tarpeen yhtenäistää
verotus- ja tullialueet . Tulee taata yhteiset sääntötulkin
nat ja soveltamistapa jäsenvaltioiden välillä . Tähän
tarkoitukseen lienee parempi käyttää asetuksia kuin
direktiivejä . Tulee myös kiinnittää huomiota näiden

4.14.

muutosten vaikutukseen valmisteverojärjestelmiin .

4.15 .

TSK uskoo , että vaikka tiedetäänkin , että tu

lossa on perustavaa laatua oleva muutos, mitä siirtymi
nen lopulliseen järjestelmään merkitsee, tämä ei saisi
peittää alleen tarvetta tehdä väliaikaiseen järjestelmään
tällä välin muutoksia , jotka tulee myöhemmin siirtää
lopulliseen järjestelmään . Tämän vuoksi TSK on tyyty
väinen komission päätökseen käynnistää ensi vaiheessa
nykyisen järjestelmän uudenaikaistaminen .
TSK haluaa tulla asianmukaisesti kuulluksi

komission työohjelman edetessä ja joka tapauksessa
4.11 .
Aivan erityisesti tulee ottaa huomioon ehdotet
tujen muutosten vaikutukset pk- ja mikroyritysten toi
mintaan - ne ovat todennäköisesti paljon laajempia kuin
suurempiin yrityksiin kohdistuvat . Näitä vaikutuksia
tulisi lieventää ottamalla käyttöön paljon korkeammat
alv-rekisteröitymiskynnykset ja sallimalla mahdolli
suuksien mukaan perustariffijärjestelyt . Tulisi myös
harkita kassakirjanpidon ja/tai vuositilitysten käytön
laajentamista koskemaan myös pienyrityksiä .
4.12.
Olisi toivottavaa , että uutta järjestelmää voitai
siin yksinkertaistaa niin , että kaupparyhmittymät, joilla
on toimintoja useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa ,
voisivat rekisteröityä ryhminä , jotta liiketoimet ryhmän

jäsenten välillä voitaisiin tehdä alv:a perimättä, olivatpa
kyseessä kotimaiset tai yhteisönsisäiset liiketoimet. Näin

ennen lainsäädäntöehdotusten lopullista muotoilua .
4.16 .

TSK katsoo , että komission asettama aikataulu

on epärealistinen ; työohjelman täysimittaiseen toteutta
miseen tarvitaan enemmän aikaa kuin nyt on arvioitu .
4.17 .
TSK on tyytyväinen komission aloitteeseen
ja periaatteessa yhtyy sen ehdottaman työohjelman
peruslinjauksiin . Komitea haluaa esittää joitakin
varauksia eräiden yksityiskohtien käytännön toimivuu
desta ja kehottaa komissiota paneutumaan näihin kysy

myksiin ja pyytämään myös työmarkkinaosapuolten ja
muiden eturyhmien mielipidettä asiasta ennen
lainsäädäntöehdotusten tekemistä . Ohjelman yksityis
kohtiin kohdistettua arvostelua ei pidä kuitenkaan
ymmärtää sen peruspyrkimysten kyseenalaistamiseksi .

Bryssel , 9 . heinäkuuta 1997 .

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

FI
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LIITE 1

EU:n JÄSENVALTIOIDEN ALV-KANNAT
( 1.9.1996)
tavano

'"pysäkö

alen

mainen

inti-

netut

alennettu

alv-kanta

prosentti "

alv-kannat

alv-kanta

voimakkaasti
nolla
prosentti

%

%

%

%

Itävalta

20

Belgia

21

Tanska

25

Suomi

22

Ranska

20,6

Saksa

15

Kreikka

18

8

Irlanti

21

12,5

Italia

19

16

10

4

ei

Luxemburg

15

12

6

3

kyllä

Alankomaat

17,5

Portugali

17

Espanja

16

Ruotsi

25

Yhdistynyt kuningaskunta

17,5

—

12
—

—

—

—

—

—

—

—

12 ; 10
6
—

17 ; 12 ; 6
5,5
7
—

—

1
—

—

—

2,1
—

4

3,3

8; 5

kyllä
ei
ei

kyllä
ei

kyllä (*)

kyllä

12 ; 5

12 ; 6

kyllä

kyllä

6

7

ei

4
—

kyllä
kyllä

kyllä D

(*) Nollaveroprosentin käyttö on Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yleisempää kuin muissa jäsenvalti
oissa .
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LIITE 11

EU:n JÄSENVALTIOT
ALV prosentteina kokonaisverotuksesta ja BKT:sta
% 0

% (2)

% (3 )

% (4)

% (5)

Itävalta

19,5

29,5

50,9

8,3

42,6

Belgia

15,3

21,4

55,8

7,2

47,1

Tanska

19,4

20,4

55,6

10,0

51,5

Suomi

17,8

27,5

58,2

8,5

47,7

Ranska

16,8

30,3

49,7

7,4

44,0

Saksa

16,6

28,2

53,4

7,1

42,8

Kreikka (*)

25,3

31,8

51,0

7,6

30,0

Irlanti

19,6

22,5

46,6

7,5

38,3

Italia

13,9

19,5

45,2

5,6

40,3

Luxemburg

14,6

18,7

37,7

6,3

43,1

Alankomaat

14,6

22,8

53,1

6,9

47,3

Portugali (*)

19,7

26,4

46,4

7,1

36,0

Espanja (*)

16,1

25,6

52,7

5,8

36,0

Ruotsi

16,2

21,2

54,7

8,2

50,6

Yhdistynyt kuningaskunta

20,0

26,5

47,6

6,8

34,0

(*) Esitetyt luvut ovat arvioita .
Lähde: Euroopan komissio .
(')
(2)
(3)
(4)

Prosentteina
Prosentteina
Prosentteina
Prosentteina

välittömästä ja välillisestä kokonaisverotuksesta mukaan lukien sosiaaliturvamaksut.
välittömästä ja välillisestä kokonaisverotuksesta sosiaaliturvamaksuja lukuun ottamatta .
välillisestä kokonaisverotuksesta .
BKT:sta .

(5) Kokonaisverotus prosentteina BKT:sta .
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja Euroopan unionin ja AKT-maiden
välisistä suhteista 2000-luvun alussa Uuden kumppanuuden tuomat haasteet ja mahdollisuu
det"

(97/C 296/11 )

Komissio pyysi 26. marraskuuta 1996 Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 198 artiklan
mukaisesti talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta " Vihreä kirja Euroopan unionin ja
AKT-maiden välisistä suhteista 2000-luvun alussa — Uuden kumppanuuden tuomat haasteet
ja mahdollisuudet ".
Asian valmistelusta vastannut ulkosuhteiden , kauppapolitiikan ja kehitysyhteistyön jaosto
antoi lausuntonsa 18 . kesäkuuta 1997 . Esittelijänä oli Henri Malosse .
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9.-10. heinäkuuta 1997 pitämässään 347. täysistunnossa
(heinäkuun 10 . päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon . Lausunto hyväksyttiin enemmistön
äänin 123 puolesta , 2 vastaan 5:n pidättyessä äänestämästä.

Suosituksia

Vakuuttuneena Lomen yleissopimuksen perusteellisen
tarkistamisen välttämättömyydestä sen mukauttamisek
si vuosisadan lopussa vallitsevaan tilanteeseen ja etenkin
AKT-maiden auttamiseksi selviytymään kauppavaih
don maailmanlaajuistumisesta ,

tietoisena siitä , että Euroopan unionille on poliittisesti ja
taloudellisesti tärkeää pitää yllä etuoikeutettuja suhteita
kyseisen yleissopimuksen 71 allekirjoittajavaltioon ,

kehitystä , taistelua köyhyyttä vastaan sekä yleistä
elintason kasvua, jotka ovat yhdessä ja samanaikaises
ti tulos sellaisen dynaamisen yksityissektorin menes
tyksestä , joka takaa vaurauden ja todellisen , yhteen
kuuluvuutta luovan yhteiskunnallisen edistyksen .
Tämän tavoitteen saavuttamista helpottaa , että yk
silönvapauden ja yhteiskunnalliselle kehitykselle vält
tämättömät yleishyödylliset palvelut takaavan oikeus
valtion puitteissa kehittyy voimakas ammattiliitto
ja järjestöverkosto , joka antaa kaikille toimijoille
mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon .

komitea antaa vastauksenaan vihreään kirjaan " Euroo

pan unionin ja AKT-maiden väliset suhteet 2000-luvun
alussa - Uuden kumppanuuden tuomat haasteet ja
mahdollisuudet " seuraavat suositukset :

— Komitea suosittaa eurooppalaisen kehitysyhteistyön
omaperäisyyden ja voiman perustana olevan kumppa
nuuden ja tasa-arvoisen vuoropuhelun hengen lujitta
mista . Komitea korostaa kuitenkin , että kumppanuut
ta on sen tehokkuuden nimissä laajennettava puolin
ja toisin uusien toimijoiden suuntaan ja erityisesti
talous- ja yhteiskuntaelämän etupiireihin . Komitea
suosittaa etenkin talousja yhteiskuntaelämän edusta
jien sekakomiteoiden perustamista . Niiden tehtävänä
olisi erityisesti tehostaa kehitysohjelmia kumppanuus
maiden etupiirien tarpeiden ja odotusten perusteella .
— Komitea ehdottaa yleissopimuksen uudistamista
siten , että maantieteellinen eriytyminen sekä erot
kehitystasossa otetaan entistä paremmin huomioon .
Yleissopimuksesta tulisi näin unionin yhteistyön po
liittinen ja taloudellinen väline, joka olisi avoin uusille
jäsenille ja eriytetty toisaalta niiden maantieteellisten
alueiden mukaan , joihin unionilla on yhteistä ja
erityistä kiinnostusta , toisaalta menettelytapojen suh

• Komitea painottaa tässä yhteydessä naisten ensisi
jaista roolia kehityksessä sekä korostaa tarvetta
kannustaa naisjärjestöjen toimintaa ja varmistaa
niiden oikeudenmukainen osallistuminen neuvoa

antaviin ja päättäviin elimiin .

Ensisijaisia ovat komitean mielestä seuraavat yhteis
työalat :
• Kasvatus ja koulutus tulee asettaa aivan ensimmäi
seksi, sillä inhimillinen tekijä on tärkein kaikessa
kehityspolitiikassa . Komitea suosittaa tällä alalla
unionin ja AKT-maiden välisten vaihto- ja yhteis
työohjelmien järjestämistä erityisesti naiset huo
mioiden .

• Yksityissektorin ja yrittäjyyden tukeminen on ko
mitean mielestä ratkaiseva tekijä vaurauden luomi
sessa ja elintason nostamisessa . Niillä on siis

oltava merkittävä asema uuden yleissopimuksen
tavoitteissa .

teen edunsaajavaltioiden kehitystason mukaisesti .

— Komitea pitää yhteistyön ensisijaisena tavoitteena
edelleenkin kestävää taloudellista ja yhteiskunnallista

• Euroopan unionin on historiansa ja kokemustensa
valossa tuettava kaikkia alueellisia yhteistyöpon
nistuksia , joiden tavoitteena on kestävä rauha ,
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yhteisin hankkein toteutettava hyvinvointi , tietty
jen voimavarojen jakaminen , yhtenäisten alueellis
ten markkinoiden luominen sekä järjestäytyneiden

ja demokraattisten alueellisten organisaatioiden
syntyminen . Tämä alueellisen yhteistyön strategia
tukeutuu vauraimpiin maihin ja noudattaa siten
hyvinvoinnin ja elintason nousun "tarttuvuuden "
logiikkaa sekä edistää investointeja, kun markkinat
ovat kyllin laajat.
• On myös edistettävä ympäristönsuojelua , väestön
tarpeisiin sopeutettua maataloutta, kaupunkisuun
nittelua , tutkimusta , uuden teknologian levittä
mistä ja kulttuuria , koska investoimalla näille
aloille täytetään kestävän kehityksen ehdot pitkällä
aikavälillä .

29.9.97

— Talous- ja sosiaalikomitea , kansalaisyhteiskuntaa
edustava Euroopan unionin elin , katsoo, että uuden
yhteistyöpolitiikan menestymisen ehtona on politiik
kaa hoitavien tahojen toiminnan tehostaminen ja
avoimuus niin EU:ssa kuin AKT-maissa sekä talous

ja yhteiskuntaelämän etupiirien ja yritysten todellinen
osallistuminen , joka on taattava toimien suunnittelus
ta lähtien .

1 . Johdanto : Vihreän kirjan perusteet / Talous- ja
sosiaalikomitean rooli

1.1 .

Neljäs Lomen yleissopimus kattaa ajanjakson

maaliskuu 1990 - helmikuu 2000 . Sitä on muutettu

- Komitea ehdottaa , että AKT-maiden yhdentämiseksi

asteittain kansainvälisen kauppavaihdon virtauksiin
sekä EU:n ja AKT-maiden kauppavaihdon elvyttämi
seksi omaksutaan " eriytetyn vastavuoroisuuden "
järjestelmä, joka edistää AKT-maiden välisten alueel
listen markkinoiden syntymistä .

puolessa välissä sopimuskautta Mauritiuksessa 4. mar
raskuuta 1995 allekirjoitetulla sopimuksella nykyisen

yleissopimuksen määräysten mukaisesti . Sopimuksen
mukaisesti osapuolten - EU:n ja AKT-maiden - on
aloitettava sopimuksen mahdolliset uudistamisneuvot
telut viimeistään kahdeksantoista kuukautta ennen ny
kyisen yleissopimuksen umpeutumista eli syyskuussa
1998 . EU:n on pystyttävä siihen mennessä määrittämään
kantansa .

— Komitea toivoo , että kauppapolitiikan ja kehitysyh
teistyöpolitiikan yhdensuuntaisuus varmistetaan ja
säilytetään .

— Komitea tekee täsmällisiä ehdotuksia Lomen ohjaus
välineiden toimivuuden parantamiseksi erityisesti
siten , että vahvistetaan ohjelmoinnin ja arvioinnin
apuvälineitä (kansalliset ja alueelliset toimintaohjel
mat , yhteisön oma-aloitteiset toimintaohjelmat), ase
tetaan vaakatason kauppavaihto-, yhteistyö- ja inves
tointijärjestelmiä , jotka ovat kaikkien toimijoiden

vapaasti käytettävissä , kehitetään yksinkertaisia ja
nopeakäyttöisiä budjettimenetelmiä erityisesti am
mattiyhdistyksistä ja työnantajajärjestöistä , nais
järjestöistä , osuuskunnista , kansalaisjärjestöistä jne.
lähtöisin olevien mikrohankkeiden tukemiseksi .

1.2 .
Vihreän kirjan tavoitteena on käynnistää Euroo
pan unionissa laaja keskustelu neuvotteluiden panoksis
ta ja niiden tarjoamista uusista näkymistä ennen kuin

Euroopan komissio antaa vuoden 1997 jälkipuoliskolla
ministerineuvostolle neuvotteluvaltuudet .

1.3 .
Komitea on tyytyväinen Euroopan komission
aloitteeseen , joka avaa nyt ensimmäistä kertaa keskuste
lun unionin yhteistyö- ja kehitysapupolitiikan pääasialli
sesta välikappaleesta . Talous- ja sosiaalikomitea on
perustamissopimusten mukaisesti Euroopan unionin
kansalaisyhteiskunnan edustaja, jolta Euroopan komis
sio on pyytänyt lausunnon . Komitea aikookin osallistua
keskusteluun ratkaisevalla tavalla . Komitea on näet

• Komitea korostaa sellaisten vaakatason ohjelmien

etuja , joiden avulla voidaan vaihtaa ja välittää
kokemuksia myös AKT-maiden kesken sekä naapu
rialueiden toimijoiden kanssa (Välimeren alue,
Keski-Afrikka jne.) toimivimpien käytänteiden
edistämiseksi ja ulkomaailmaan avautumisen hel
pottamiseksi .

— Komitea painottaa, että Euroopan unionin kehitys
apupolitiikka olisi koottava yhdenmukaisiin puittei
siin jäsenvaltioiden erillistoimien rinnalle. Komitea
tekee Euroopan kehitysrahaston väistämättä odotet
tavissa olevan budjetoinnin yhteydessä ehdotuksia
jäsenvaltioiden ja yhteisön toimien keskinäisen täy
dentävyyden lisäämiseksi . Komitea toivoo samassa
hengessä unionilta johdonmukaisuutta osallistumi
sessa kansainvälisiin kehitysapujärjestöihin .

itsekin Lomen yleissopimuksen toimijoita , sillä se vastaa
osaltaan EU- ja AKT-maiden talous- ja yhteiskun
taelämän etupiirien välisestä vuoropuhelusta yhteisissä
vuositapaamisissa, joissa hyväksytään yleissopimuksen
osapuolille toimitettavat päätöslauselmat .

1.4.
Vuositapaamisten päätelmiin nojautuen komitea
voi antaa analyysien sekä talous- ja yhteiskuntaelämän
toimijoiden kokemusten perusteella "kentän " näkemyk
sen yleissopimuksen tavoitteista ja toiminnasta . Monet
vihreän kirjan huomioista ja ehdotuksista ovat komiteal
le ennestään tuttuja näiden tapaamisten ansiosta : kau
pallisten määräysten tehottomuus, talous- ja yhteiskun
taelämän eturyhmien vaisu osallistuminen yleissopi
muksen tavoitteiden määrittelyyn ja toteuttamiseen sekä
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kansojen elinolojen
parantamiseksi tehtävien toimien riittämätön huomioon
ottaminen .
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1.5 . Komitea on juuri hyväksynyt oma-aloitteisen
lausunnon 0 ), joka sisältää uusia näkemyksiä kehitys
apuohjelmien tehostamiseksi tarvittavista määräyksistä .
Siinä korostetaan erityisesti valtionavun hallinnoinnin
kehittämistä , talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolten
mukaantulon tiivistämistä hajautetun yhteistyön avulla ,
korruption torjuntaa sekä paikallishallinnon avustamis
ta tehokkuuden parantamiseksi .

2 . Valmisteltavien neuvotteluiden uudet haasteet
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käytetään erityistä avainta , joka ottaa huomioon tietty
jen valtioiden erityisintressit (Ranska on siten Euroopan
kehitysrahaston suurin maksaja 24,3 prosentin osuudel
laan) (2). Tämä erityinen rahoitusmekanismi , joka ei
kuulu Euroopan parlamentin valvontaan ja toimival
taan, on kaiken kaikkiaan eräänlainen muinaisjäänne.
Euroopan kehitysrahaston siirtäminen yhteisön budjet
tiin on siten ajankohtainen kysymys ja sen heijastusvai
kutukset jäsenvaltioiden budjettiin tulisi arvioida . Jotta
yhteistyöhön voimakkaimmin sitoutuneet jäsenvaltiot
voisivat entiseen tapaan rahoittaa Euroopan kehitysra
hastoa suuremmalla osuudella kuin yhteisön normaali
budjettikäytäntö vaatii, niiden tulisi täydentää rahoitus
osuuttaan lisäämällä yhteisöbudjettiin kahdenvälisiä
rahastoja . Yhteisön ja jäsenvaltioiden myöntämien tu
kien keskinäistä täydentävyyttä voitaisiin siten parantaa .

2.1 . Lome — kyseenalaistettu yhteistyömalli

2.1.5.
2.1.1 .
Lomen yleissopimuksella on vuodesta 1975
alkaen säädelty EU:n ja nykyisellään 71 valtiota
käsittävän AKT-maiden ryhmän kauppa- ja rahoitus
suhteita . Lomen sopimus puolestaan on perintöä yhteis
työpolitiikasta, jolla merentakaiset maat ja alueet liitet
tiin yhteisöön , sekä Yaounden yleissopimuksista , joiden
kohde oli pääasiassa ranskankielinen Afrikka .
2.1.2 .

Vuodelta 1975 olevalla ensimmäisellä Lomen

yleissopimuksella luotiin yhteistyö- ja kehitysapumalli ,
joka herätti suurta kansainvälistä huomiota . Ensim
mäistä kertaa kehittyneiden maiden ryhmä neuvotteli
sopimus- ja kumppanuuspohjalta monenvälisestä yhteis
työsopimuksesta , johon sisältyi AKT-maita periaatteel
lisella tasolla suosiva kaupallinen osio , hajautettuja
avustusohjelmia sekä AKT-maiden vientitulojen uuden
lainen vakautusmekanismi .

2.1.3 .
Lähinnä ulkoisten tapahtumien ja vaatimusten
paineesta " Lomen malli" asetettiin vähitellen kyseenalai
seksi 1980-luvun lopulla ja siitä alettiin keskustella
etenkin Euroopan unionissa . Keskustelua herättivät
monissa AKT-maissa etenkin Afrikan huonot kehitystu
lokset . On kuitenkin huomattavissa päinvastaistakin
kehitystä , sillä tietyissä Afrikan valtioissa on tapahtunut
viime vuosina erittäin lupaavaa kasvua . Myös naapuri
valtioiden välillä on eroja . Esimerkkinä voidaan mainita
Haitin tilanne verrattuna muihin Karibian alueen valti
oihin .

Lomen yleissopimusta voidaan kuitenkin pitää

merkittävänä yhteistyön osoituksena . Kun mukaan
lisätään jäsenvaltioiden, niiden eri instituutioiden ja
julkisten elinten (mukaan lukien alueet ja muut paikalli
syhteisöt) suoraan AKT-maille myöntämä julkinen tuki ,
komission mukaan Euroopan unionin AKT- maille suun
taama vuosittainen kokonaistuki on ollut viimeisten

kymmenen vuoden aikana 5-8 miljardia ecua . Tulevasta
sopimuksesta käytyyn keskusteluun vaikuttaa ilman
muuta tiukka budjettipolitiikka , jota jäsenvaltioiden on
harjoitettava ja jonka kohteeksi joutuu myös unionin
talousarvio .

2.1.6.
Talous- ja sosiaalikomitean järjestämissä
AKT-maiden ja EU:n talous- ja yhteiskuntaelämän
etupiirien välisissä tapaamisissa on valotettu etenkin
tiettyä yhteistyöohjelmien tehottomuutta .

(2) Jäsenvaltioiden nykyiset rahoitusosuudet Euroopan kah
deksannesta kehitysrahastosta .
Euroopan 8 .
Maa

Alankomaat

Irlanti
Italia
Itävalta
Kreikka

Luxemburg
Portugali
Ranska

%

670
503
750
80
1 610
340
160
37
125

3 120
350

5,3
4

5,8
0,6
12,5
2,6
1,2
0,3
1

Tanska

3 000
190
275

24,3
2,7
23,4
1,5
2,1

Yhdistynyt kuningas

1 630

12,7

12 840

100,0

Ruotsi

Saksa
Suomi

O ) Lausunto aiheesta " Kehitysapu , hyvä valtionhallinto ja
yhteiskunnallis-ammatillisten järjestöjen rooli " (esittelijä :
Michael Strauss , apulaisesittelijä : Ettore Masucci).

kehitysrahasto
miljoonaa
ecua

Belgia
Espanja

2.1.4.
Rahoituksen osalta Lomen yleissopimus on
edelleen Euroopan unionin ulkosuhteiden merkittävin
budjettikohta . Se edustaa noin 2 miljardin ecun vuotuisi
ne määrärahoineen 30-35 prosentin osuutta yhteisön
ulkopuolelle suunnattavasta avusta . Tämä Euroopan
kehitysrahaston kautta maksettava apu ei rasita yhteisön
talousarviota , ja sen jyvitykseen jäsenvaltioiden kesken

Lähinnä

tukea vastaanottavien maiden poliittisten edustajien
vastuulle sälytetty Euroopan kehitysrahastosta myön
nettyjen tukien ohjelmointi ja hallinnointi ovat usein

kunta
Yhteensä

F
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osoittautuneet olevan etäällä yksityissektorin sekä

yleensä talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolten tarpeis
ta ja huolenaiheista . Tämänsuuntaisetyhteiset lausunnot
ovat valitettavasti tähän mennessä yleensä jääneet kuol

leeksi kirjaimeksi . Komitea pyrkii näin ollen tekemään
konkreettisia ehdotuksia toimien todelliseksi hajautta
miseksi ja talous- ja yhteiskuntaelämän etupiirien mu
kaan saamiseksi .
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hajoamisen yhteydessä sekä noustessaan itse kansainvä
lisen politiikan näyttömälle uusia sopimussuhteita sellai
siin alueisiin kuin Välimeri , Itä-Eurooppa ja Aasia .
Nämä suhteet saivat eräissä tapauksissa uusia muotoja
kaupallisten etujen ja yhteistyötapojen osalta . Kyse
on etupäässä mekanismeista , jotka ovat välittömästi
toimijoiden , yritysten, yliopistojen , koulutuslaitosten ja
paikallisyhteisöjen käytettävissä . Yleisellä tasolla nämä
toimintalinjat merkitsevät yksityissektorin kannusta
mista ja kehittämistä . Hankitut tiedot ja kokemukset on
otettava huomioon nyt, kun mietitään Lomen politiikan
uudistamista .

2.2 . Muuttuva Euroopan unioni

2.2.1 .
Samalla kun Lomen tehokkuudesta ja soveltu
vuudesta on ryhdytty keskustelemaan , Euroopan unio

2.3 . Muuttuva maailma

nin sisällä on tapahtunut merkittävää kehitystä, joka
vaikuttaa väistämättä siihen , millaisen lähestymistavan
unioni voi tällä hetkellä omaksua .

2.3.1 .
Neuvostoliiton hajoaminen muutti sekä EU:ssa
että AKT-maissa esiintyvien ideologisten ristiriitojen ja
arvovaltataisteluiden luonnetta . On vielä liian aikaista

2.2.2.

Unionin laajentuminen on muuttanut sen ja

eteläisten maiden välisiä poliittisia ja taloudellisia suhtei
ta . Euroopan unioni on solminut tiiviitä kumppanuus
suhteita Lomen yleissopimuksen ulkopuolella Latinalai
seen Amerikkaan , johon sillä on myös merkittävät
historialliset ja kulttuurisuhteet. Kehitysyhteistyöhön
osallistuvien mutta " siirtomaataustattomien " Itävallan ,

Ruotsin ja Suomen liittyminen vuonna 1995 edistää
osaltaan Euroopan unionin kehitysstrategian uudista
mista ja muokkaamista .
2.2.3 .

Euroopan yhtenäisasiakirja ja Maastrichtin

sopimus ovat tuoneet merkittäviä muutoksia itse Euroo
pan unionin luonteeseen . Yhtenäismarkkinoiden toteut
taminen ja yhtenäisvaluutan näkymät eivät voi olla
vaikuttamatta siihen , millaisia talous- ja kauppasuhteita
unioni voi tarjota näille kumppaneilleen . Markkinoiden
yhdentyminen entisestään korkeine laatu- ja terveysstan
dardeineen vaikuttaa ehtoihin , jotka AKT-maiden tuot
teiden on täytettävä unionin markkinoille pääsemiseksi .
Toisaalta Euroopan talous- ja rahaliiton edellyttämä
lähentyminen vaikuttaa suoraan siihen , missä määrin
jäsenvaltiot voivat osallistua kehitysapuun . Lisäksi unio
ni haluaa saada kansainvälisellä tasolla kaupallista
painoaan vastaavan poliittisen painon, mikä luo neuvot
teluihin uuden ulottuvuuden . Lomen yleissopimuksesta
voi itse asiassa tulla sovelluskenttä yhteisen uiko- ja
turvallisuuspolitiikan toteuttamiselle. Parhaillaan ko
koontuvassa

hallitustenvälisessä

konferenssissa

päätettävät uudet perustamissopimukset nopeuttanevat
tätä suuntausta .

2.2.4. Euroopan unionin perustamissopimuksessa ke
hitysyhteistyöpolitiikan tavoitteeksi ( 130 u artikla) asete
taan kestävä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys , sopu
sointuinen ja asteittainen yhdentyminen maailmantalou
teen sekä köyhyyden torjunta .
2.2.5 .
Euroopan unioni solmi 1980-luvulla kauppa
vaihdon maailmanlaajuistumisen ja Neuvostoliiton

arvioida tapahtuman kaikkia vaikutuksia . Neuvosto
tyyppinen autoritaariseen ja suunnitelmalliseen talous
hallintoon perustuva kehitysmalli ei ole enää ajankohtai
nen . Voidaan kuitenkin aavistella , että uusia jakaumia
saattaa syntyä niin poliittisella ja kulttuurisella ( ihmisoi
keuksien kunnioittaminen , uskonnonvapaus , demok
raattinen malli) kuin taloudellisella ja yhteiskunnallisella
tasolla . Olisi itse asiassa väärin luulla, että vain yksi
kehitystyyppi on mahdollinen . Euroopan unionin on
vielä voitava tarjota omaa kehitysnäkemystään .

2.3.2. Uruguayn kierroksen päättyminen 1995 ja
Maailman kauppajärjestön (WTO ) perustaminen ovat
niin ikään luoneet uuden tilanteen , joka vaikuttaa
neuvotteluihin enemmän kuin pelkkä uusien monenvä
listen sääntöjen noudattaminen silloin , kun määritellään
EU:n ja AKT-maiden kauppasuhteita . Lomen yleissopi
mus antaa mahdollisuuden WTO:n säännöistä poikke
amiseen aina päättymiseensä eli vuoteen 2000 asti ,
mutta kaupalliset järjestelyt on sopeutettava uusiin
monenvälisiin tai neuvoteltuihin puitteisiin . Mutta ta
lous- ja sosiaalikomiteaa askarruttaa enemmän se, että
AKT-maiden paino maailmanlaajuisessa tuotannossa ja
viennissä on kokonaisuudessaan vähentynyt viimeisten
kahdenkymmenen vuoden aikana . Harvard Institute for
International Developmentin tekemän tuoreen tutki
muksen mukaan Saharan eteläpuolisen Afrikan kehityk
sen jälkeenjääneisyys suhteessa Aasiaan tai Latinalaiseen
Amerikkaan johtuu kyvyttömyydestä osallistua kansain
välisen kauppavaihdon virtauksiin . On siis tarpeen
uudistaa Lomen yleissopimuksen nykyisiä ehtoja kau
pallisella tasolla . Tämä ei ole välttämätöntä vain siksi,
että sopimus on mukautettava uuteen kansainväliseen
tilanteeseen , vaan myös siksi , että on vastattava maail
manlaajuistumisen vaikutuksesta AKT-maihin kohdis

tuviin haasteisiin sekä autettava näitä maita sopeutu
maan asteittain kansainvälisen kauppavaihdon virtauk
siin .

2.3.3 .
Kauppavaihdon
maailmanlaajuistumisesta
huolimatta suuret maailmanvallat — Yhdysvallat , Japani

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
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ja Euroopan unioni - suunnittelevat tai ovat suunnitelleet
alueellisen yhteistyökumppanuuden strategioita . Tätä
tosiasiaa ei voida jättää huomioimatta Lomen sopimuk
sissa ja onkin määriteltävä , miten uusi yleissopimus
voidaan sopeuttaa ja se on sopeutettava tilanteeseen :
Afrikka suhteessa Euroopan ja Välimeren alueen vuoro
puheluun , Karibian alue yhteydessä Latinalaisen Ameri
kan yhteistyökumppanuuteen ja Tyynenmeren alue
Aasian-suhteittensa väistämättömässä vaikutuspiirissä .
On huolestuttavaa huomata , että Euroopan kokonaisin
vestoinnit AKT-maihin ovat vähentyneet viime vuosina
samalla , kun Japanin ja Yhdysvaltojen investoinnit ovat
kasvaneet .
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3.3.1 .
sellaisten järjestöjen , ammattiliittojen , amma
tillisten ryhmittymien ja naisjärjestöjen rakenteellinen
vahvistaminen , jotka edistävät koulutuksen ja
päätöksentekoon osallistumisen tasolla yhteiskunnallis
ta yhdenmukaisuutta ja edistävät siten kestävää kehi
tystä ,

3.3.2. todella otollisen ilmapiirin luominen paikalli
sen yksityissektorin nousulle ja yrittäjähengelle, jotka
ovat taloudellisen kehityksen ja työllisyyden liikkeelle
panevat voimat,

3.3.3 .

naisten ja miesten kykyjen ja mahdollisuuksien

korostaminen koulutuksen , vaihdon , ammattikoulutuk
sen ja kulttuurin avulla ,
2.3.4.

Tässä

mielessä

suhteet

AKT-maihin

ovat

tärkeä haaste Euroopan unionille . Komitea suosittaa
yleissopimuksen perusteellista tarkistamista, kun toi
saalta vaarana on yhteistyökumppanuuden latistuminen
siten , että se menettää etuoikeutetun luonteensa ja
Euroopan poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta
vähenee, j a toisaalta yleissopimuksella ei enää nykyisessä
hankalassa tilanteessa pystytä vastaamaan tämän vuosi
sadan lopun haasteisiin ja vaatimuksiin .

3.3.4.
naisten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen
edustuksen takaaminen koulutuksessa ja päätöksen
teossa ,

3.3.5 .
julkisen alan määrätietoisen demokraattisen
toiminnan palauttaminen arvoonsa ihmisten henkilö

kohtaisen kehityksen ja turvallisuuden edistämiseksi ja
otollisten olosuhteiden luomiseksi vaurauden syntymi
selle ja tasapuoliselle jakautumiselle,

3.3.6. pitkän aikavälin investointeja edellyttävien ym
päristön ja elinpiirin suojeluun liittyvien kysymysten
3 . Talous- ja sosiaalikomitean tärkeiksi katsomat pai
nopistealat

huomioon ottaminen ,

3.3.7.
julkisten voimavarojen parempi hyödyntämi
nen tehokkaan hallinnon ja korruptiontorjunnan avulla .
Ponnistukset tulee kohdistaa samanaikaisesti sekä kehi

3.1 .
Komitea on tyytyväinen komission vihreässä
kirjassa esittämien valintojen selkeyteen ja asiallisuu
teen . Komitean mukaan Euroopan komissio hyödyntää
tällä kertaa loistavasti vihreän kirjan käytäntöä
esittämällä realistisia vaihtoehtoja asianosaisten toimi
joiden alustavan keskustelun käynnistämiseksi Euroo

pan unionissa ja sen ulkopuolella. Komissio välttää
asettamasta mitään vaihtoehtoja toisten edelle. Sen
sijaan se esittelee niiden etuja ja haittoja ja antaa siten
merkittävän panoksen alkamassa olevaan keskusteluun .

tysmaiden hallintotapaan ja -rakenteisiin että tukea
maksavien maiden viranomaisten ja toimijoiden menet
telytapoihin ja käyttäytymiseen ,

3.3.8 .
kaikenlaisen alueellisen yhteistyön tukeminen ,
etenkin yhtenäisten alueellisten markkinoiden luominen .
Euroopan unionilla on tässä suhteessa kokemuksensa ja
historiansa sanelema vastuu .

4. Lomen yleissopimuksen nykyisten puitteiden asian
mukaisuus

3.2 .

Komitea katsoo aiheelliseksi käsitellä lähinnä

peruskysymystä Lomen sopimuksen nykykehyksen ja
siihen liittyvän kaupan osuuden asianmukaisuudesta ,
ehdottaa uudenlaista näkemystä Euroopan kehitysapu
politiikasta sekä tehdä konkreettisia ehdotuksia nykyis
ten ohjausvälineiden toimivuuden parantamiseksi .

3.3 .
Periaatteellisella tasolla ja kansalaisyhteiskuntaa
edustavana Euroopan unionin elimenä komitea katsoo ,

että kehitysyhteistyö- ja avustuspolitiikan tärkeimpänä
tavoitteena tulee olla kestävän ja itseään tukevan talou
dellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistäminen
kaikkien , etenkin huonoimmassa asemassa olevien kan

sanosien elin- ja työolojen parantamiseksi siten , että
erityistä huomiota kiinnitetään naisiin . Etusijalle on
komitean mielestä näin ollen asetettava

4.1 . Onko uusi yleissopimus tarpeen eli "kaipaako
suhteita seitsemäänkymmenen AKT-maan ryhmään ny
kyisin ohjaileva yhtenäinen kehys ylläpitämistä, hajotta
mista vai laajentamista "? Tätä kysymystä on syytä
tutkia sekä tehokkuuden kannalta että suhteessa laajaan
ja strategiseen näkemykseen unionin ulkosuhteista nyky
maailman uusine realiteetteineen , joihin maailmanlaa
juistuminen ja alueelliset strategiat kuuluvat . Oli valittu
vaihtoehto sitten mikä tahansa , monien jäsenvaltioiden
ja nykyisten AKT-maiden väliset etuoikeutetut ja histo
rialliset suhteet jäävät entiselleen . Onkin pohdittava,
onko järkevää hajottaa nykyiset puitteet alkutekijöi
hinsä , jolloin Euroopan unioni menettäisi näiden suhtei
den edut. Sen sijaan ehdotuksia jaosta maantieteellisiin
vyöhykkeisiin (Saharan eteläpuolinen Afrikka sekä Kari
bian ja Tyynenmeren alueet) ja yleissopimuksen laajen
tamisesta muihin valtioihin kannattaa harkita ja niistä
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kannattaa keskustella EU:n talous- ja yhteiskuntaelämän
etupiirien kanssa .
4.2 .

Kun otetaan huomioon eri alueiden maantieteel

liset erityispiirteet sekä hyöty, jota Euroopan unionille
on etuoikeutetuista poliittisista suhteista AKT-maihin ,
Euroopan unionilla tulisi komitean mielestä joka ta
pauksessa olla käytössään vahvistettu yhteistyökehys,
joka sisältäisi poliittisen vuoropuhelun sekä Euroopan
unionin kahden uuden pilarin soveltamisen AKT-maihin
(yhteinen ulkoja turvallisuuspolitiikka sekä yhteistyö
oikeus- ja sisäasioissa siirtolaisuusongelmien hoitami
seksi). Jätetäänkö yhtenäinen kehys voimaan vai luo
daanko viitteellinen yleissopimus , joka sisältäisi kullekin
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tettava ja se on yhdenmukaistettava Euroopan unionin
ulkosuhteiden sekä yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitii
kan yleisstrategian kanssa . Maantieteellisellä vyöhyke
jaolla vahvistettuna ja eriytettynä Lomen sopimuksen
kokonaispuitteita voitaisiin siis laajentaa uusiin maihin
ja maantieteellisiin vyöhykkeisiin .

Uudessa yhteistyösopimuksessa on joka tapauksessa
saavutettava tasapaino valtioiden luontaisen tasaarvoi
suusperiaatteen ja toisaalta sen välillä , kuinka tuleva
kumppanuus toteutetaan joustavasti niin , että EU voi
tarpeen vaatiessa tehokkaasti ohjata avun jakautumista .

maantieteelliselle vyöhykkeelle ominaisia ohjausväli
neitä , on kysymys , josta on keskusteltava syvällisesti
Euroopan unionin ja AKT-maiden kesken .
Valittiin mikä vaihtoehto tahansa , komitea toivoo lähes

tymistapaa , jonka avulla voidaan päästä todelliseen
eriyttämiseen siten , että kullekin maantieteelliselle vyö
hykkeelle ominaisia taloudellisia ja poliittisia ongelmia
käsitellään ja syvennetään tarkoituksenmukaisissa puit
teissa :

4.2.1 .
Yhteistyö Saharan eteläpuolisen Afrikan
kanssa ja siihen liittyen valtioiden ja valtioryhmittymien ,
etenkin Afrikan yhtenäisyysjärjestön OAU:n kanssa
kehitetty poliittinen vuoropuhelu . Tämän yhteistyön
puitteissa voitaisiin käsitellä molemminpuolista etua
koskevia kysymyksiä , yhteistyön kehittämistä sekä ai
heita , jotka liittyvät Euroopan unionin kahteen muuhun
pilariin (uiko- ja turvallisuuspolitiikka sekä oikeus
ja sisäasiat). Poliittisen yhteistyön pääteemoihin tulisi
kuulua vielä ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä

4.4.
Komitea toivoo, että Lomen politiikasta kehi
tetään entistä yhdenmukaisempi Euroopan unionin mui
den toimintalinjojen erityisesti uiko-, ulkomaankaup
pa*, työ-, työllisyys-, turvallisuusja oikeuspolitiikan sekä
jäsenvaltioiden kahdenvälisten sopimusten kanssa . Tällä
tasolla komitea kannattaa Euroopan komission vihreän
kirjan toimia sekä ehdottaa todella kokonaisvaltaista
suhtautumista kehitysapuun . Komitea ehdottaa pysyviä
neuvottelumekanismeja kuten poliittisten johtohenkilöi
den säännöllisiä kokouksia yhteisen uiko- ja turvalli
suuspolitiikan puitteissa , maahanmuuttopolitiikasta
vastaavien oikeus- ja sisäasianministereiden kokousten
järjestämistä , yhteistyökehyksen tarkistamista sen liittä
miseksi unionin ulkosuhteiden kokonaisvaltaiseen ja
maantieteelliseen strategiaan , kuulemisvelvollisuus yh
teistoiminta-avustusten ohjelmoinnin alalla sellaisten
monivuotisten ohjelmien muodossa , joiden yhteydessä
tutkitaan EU:n ja jäsenvaltioiden yhteisrahoitusta .

kysymykset, jotka liittyvät luottamustoimiin Afrikan
mantereen rauhan ja vakauden takaamiseksi .

4.2.2 .
Karibian ja Tyynenmeren alueiden kanssa luo
tavat yhteistyöpuitteet , joihin liittyy sekä politiikan
että konkreettisen toiminnan kannalta tiivis ja jatkuva
yhteys, jota Euroopan unioni ylläpitää sopimuksin ja
ohjelmin naapurialueiden kesken (Keski- ja Etelä
Amerikan ja Karibian alueiden kesken , Aasian ja Tyy
nenmeren alueiden kesken ).

4.2.3 .
Komitean mukaan tällaiset erityispuitteet voi
taisiin luoda myös Intian valtameren alueelle (Seychellit ,
Mauritius , Madagaskar ja Komorit).

4.2.4.
Tyynenmeren , Aasian ja Intian valtameren
alueella on myös huolehdittava siitä , että AKTmaille
suunnatut toimet ovat yhdenmukaisia ja täydentäviä
niiden toimien kanssa , joita on kehitelty Euroopan
unionin ulkoalueille sekä merentakaisille maille ja alu

4.5 .
Euroopan kehitysrahaston siirtämistä yhteisön
budjettiin on suunniteltava yhteisön ja jäsenvaltioiden
toimien tehostetun yhteisvaikutuksen puitteissa . Muussa
tapauksessa Lomen sopimuksen mukaisten avustusten
" yhteisöttäminen " törmää jäsenvaltioiden välisiin suu
riin arviointieroihin ja kykyyn rahoittaa kyseistä politiik
kaa . Komitea toivookin Euroopan kehitysrahaston " yh
teisöttämistä " vaakatason toimien , alueellisten yhteis
työohjelmien sekä heikoimmassa asemassa olevien mai
den ohjelmien osalta samalla , kun jäsenvaltiot
maksaisivat erityistukea ensisijaisina pitämilleen ohjel
mille ja maille. Näin Lomen siirtämiseen yhteisöbudjet

tiin liittyisi todellinen pyrkimys yhteisön toimien ja
jäsenvaltioiden politiikan yhdenmukaisuudesta . Komi
tean mielestä yhdenmukaisuuteen pyrkimisen tulisi olla
yksi nykyisen yleissopimuksen tarkistamisen painopis
tealueista .

eille .

4.3 .
Komitea toivoo joka tapauksessa , että eurooppa
laiselle lähestymistavalle ominaista sopimuksellisuus- ja
kumppanuusperiaatetta vahvistetaan . Tulevan yleisso
pimuksen muodostamista onkin käsiteltävä tältä kannal
ta riippumattomien maiden välisen yhdenvertaisuuspe
rusperiaatteen mukaisesti . Tätä kehystä on monipuolis

4.6 .
Komitea painottaa , että yhteisötoimet tulisi
koordinoida nykyistä paremmin erityisesti sellaisten
kansainvälisten toimielinten toiminnan ja ohjelmien
kanssa , joihin jäsenvaltiot osallistuvat merkittävällä ja
joskus jopa ratkaisevalla tavalla (ILO , YK:n kehity
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sohjelma , FAO , YK:n teollisen kehityksen järjestö,
UNESCO ja Maailmanpankki). Komitea ehdottaa , että
unioni ja kyseiset toimielimet allekirjoittavat tavoites
opimuksia, jotka avaavat Euroopan unionin rahoitus
väylät toimielinten hoitamille ohjelmille. Yhteistyötä
näiden elinten kanssa tulee harjoittaa kentällä kehitysyh
teistyötoimien sovitun ohjelmoinnin yhteydessä sekä
keskustasolla varmistamalla jäsenvaltioiden ja unionin
yhdenmukainen osallistuminen ja strategia suhteessa
kyseisiin järjestöihin .
4.7 .
Komitea toivoo lopuksi, että yhteistyökumppa
nuutta laajennetaan kentän toimijoihin , yksityissekto
riin , ammattiyhdistysliikkeeseen ja järjestöpiireihin , sillä
se pitää tätä edellytyksenä yhteistyön tehostamiselle
pyrittäessä kestävään taloudelliseen ja yhteiskunnalli
seen kehitykseen . Talous- ja yhteiskuntaelämän etupii
rien tulee osallistua näihin yhteistyötoimiin niiden suun
nittelusta toteutukseen asti .
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Jamaika jne.) sekä vuoden 1996 hieman rohkaisevammat
kokonaistulokset ovat tässä mielessä opettavaisia, kun
mietitään tarvittavia parannuksia .

5.2. Vihreässä kirjassa ehdotetut neljää pääasiallista
vaihtoehtoa kaupan alalle ovat : kaupallisen osion liittä
minen yhteisön yleiseen tullietuusjärjestelmään poikke
amisten välttämiseksi WTO:n periaatteista , nykyisen
järjestelmän säilyttäminen muutamin parannuksin, yh
denmukaisen vastavuoroisuuden järjestelmä ja eriytetyn
vastavuoroisuuden järjestelmä . Vihreässä kirjassa esi
tellään jokaisen vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet
sekä kaksi yhdistelmävaihtoehtoa . Komitea arvioi vaih
toehtoja seuraavien kriteerien pohjalta :
5.2.1 .
maantieteellisestä kattavuudesta edellä esitetyt
näkemykset, etenkin kiinnostus tietyn alueen maiden
keskinäiseen yhteistyöhön alueellisten markkinoiden
muodostamiseksi

4.7.1 .
Niinpä komitea ehdottaa EU:n ja AKT-maiden
talous- ja yhteiskuntaelämän etupiirien tapaamisista
saatujen kokemusten pohjalta nykyisen kuulemisraken
teen vahvistamista liittämällä mukaan TSK:n hallinnoi

ma taloudellinen ja yhteiskunnallinen neuvottelumeka
nismi , joka toteutettaisiin mieluiten maantieteelliseltä ja
alueelliselta pohjalta muodostettujen sekakomiteoiden
muodossa takaamalla kansalaisyhteiskunnan tasapuoli
nen edustus ilman sukupuoleen tai etniseen ryhmään
perustuvaa syrjintää . Nämä tahot antaisivat parlamen
taarisen yhteiskokouksen rinnalla lausuntoja valtioiden
esittämistä taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehitys
suunnitelmista , jotka unioni hyväksyy ja rahoittaa .
Hylkäävillä lausunnoilla voitaisiin velvoittaa tukea saa
vat valtiot tarkistamaan suunnitelmaansa .

4.7.2 .
TSK vaatii lisäksi päästä mukaan Lomen sopi
muksen uudistamisesta tulevaisuudessa käytäviin neu

5.2.2 .
AKT-maiden vaivattoman ja asteittaisen
maailmanmarkkinoille pääsyn edistäminen

5.2.3 .
tehostamispyrkimys , kun otetaan huomioon
kaupan ja kauppavaihdon nykyisten edistämismekanis
mien huonot tulokset

5.2.4.

eri maiden taloudellisen kehityksen tasoerojen

huomioon ottaminen

5.2.5 .
halu varjella Euroopan unionin kykyä mer
kittävään ja kokonaisvaltaiseen tarjontaan kaupan alal
la, mikä ei vähennä yleissopimuksen tähän asti tarjoamia
etuja varsinkaan ei-vastavuoroisen kauppavaihdon suh
teen

votteluihin .

5 . Kaupallisten puitteiden tarkistaminen

5.2.6.
pyrkimys Euroopan unionin kehitysyhteistyö
politiikan ja kauppapolitiikan väliseen yhdenmukaisuu
teen paikallistuotannon kehitystä vahingoittavien kilpai
luvääristymien välttämiseksi

5.1 .

5.2.7.

Kaupallisten puitteiden tarkistaminen on tarpeen

varsinkin , kun tilanne AKT-maissa on kokonaisuutena
katsoen jatkuvasti huonontunut ulkomaankaupan osal
ta , sillä AKT-maiden osuus EU:n markkinoilla on

vähentynyt vuonna 1975 tilastoiduista 7 prosentista
2,8 prosenttiin vuonna 1995 eikä maailmankauppakaan
ole kehittynyt haluttuun suuntaan (AKT-maiden
30 tärkeimmän vientituotteen maailmanmarkkinaosuus

on vähentynyt vuonna 1975 tilastoiduista 9,7 prosentista
2,8 prosenttiin vuonna 1995 ). Tämä huolestuttava kehi
tys riittää yksinään kaupallisten puitteiden tehokkuutta
lisäävän tarkistuksen perusteeksi . Tarkistuksessa tulee
ottaa huomioon myös yleissopimuksen mukauttaminen
kansainvälisen kaupan uusiin sääntöihin sekä Lomen
sopimuksessa vähiten kehittyneille maille myönnetyn
suosituimmuusaseman heikkeneminen suhteessa yleis
luontoiseen monenväliseen järjestelmään . Kansainväli
seen kauppavaihtoon sopeutumisen " menestystarinat"
(Mauritius , Zimbabwe, Norsunluurannikko, Fidji ,

pääasiallisesti väestön tarpeet täyttävän maata

louden kehittäminen mikäli luonnonolosuhteet tämän
sallivat .

5.3 .

Komitea pitää näiden kriteerien pohjalta ensisi

jaisina seuraavia toimintalinjoja :
5.3.1 .

Otetaan entistä paremmin huomioon erot ta

loudellisessa kehityksessä ja maailmankaupan virtauk
siin sopeutumisessa (vrt . Mauritiuksen ja Madagaskarin
vastakkaiset tilanteet). Tämän vuoksi komitea ei kanna
ta yhtenäisen kehyksen säilyttämistä edes yhdenmukai
sen vastavuoroisuuden järjestelmässä .

5.3.2.
Pyritään suurempaan tehokkuuteen sen erityi
sen vastuun puitteissa, joka unionilla on kumppaneitaan
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ja erityisesti Afrikkaa kohtaan . Tässä yhteydessä pelkkä
WTO:n ja yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän peri
aatteiden soveltaminen ei anna riittäviä takeita , vaan se

poistaa kehittyneimmiltä mailta Lomen sopimukset
tärkeimmät edut. Muistettakoon , että nykyinen meka
nismi on ajan mittaan sovitettava kansainvälisen kaupan
sääntöihin ja että samalla on edistettävä kyseisten
maiden sopeutumista kauppavaihdon maailmanlaajuis
tumiseen . EU:n ja AKT-maiden tulisi huolehtia siitä ,
että WTO säilyttää toistaiseksi tietyt ei-vastavuoroiset
etuoikeudet vähiten kehittyneille AKT-maille .
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passa . Näissä suunnitelmissa tulee ottaa huomioon
erityisesti laatu ja tuotantoketjujen luotettavuus ja
pyrkiä edistämään tuottajien osallistumista vienti- ja
jakeluketjuihin . Täydentääkseen näiden suunnitelmien
toteuttamista Euroopan unioni voisi perustaa kaupan
teknisen avun ja yhteistyön keskuksen , jonka tehtävänä
olisi levittää hyväksi koettuja käytäntöjä sekä antaa
viejille tietoa Euroopan unionin markkinoille pääsyyn
liittyvistä määräyksistä ( laatustandardit, terveysmää
räykset jne.). Toiminta suunnattaisiin AKT-maihin yh
teistyössä YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin kanssa .
Euroopan unionissa tehtävä voitaisiin antaa teollisuuden
kehittämiskeskuksen hoidettavaksi sen tehtäväkentän

laajentamisen yhteydessä, mikäli teollisuuden ja kaupan
5.4.
Vain täydellisesti toteutetun eriytetyn vastavuo
roisuuden järjestelmässä voidaan samalla sekä päästä
eriytettyyn kohteluun että säilyttää sopimuspohjainen

kumppanuus. Lisäksi tämä vaihtoehto noudattaa
WTO:n sääntöjä . Maantieteellisten vyöhykkeiden , val
tioryhmien ja yksittäisten valtioiden kanssa olisi neuvo
teltava asteittain toteutettavista ohjelmista , joilla taa
taan markkinoiden avaaminen . Asteittaisuuden avulla

vähemmän kehittyneet AKT-maat voisivat säilyttää
rajoitetun ajan suojakeinot, joilla tuetaan niiden tiettyjä
toiminta-aloja .

5.5 .
Eriytetyn vastavuoroisuuden järjestelmässä on
talous- ja sosiaalikomitean mielestä kaksi merkittävää
etua . Ensiksikin sillä edistetään AKT-maiden alueellista

yhteistyötä , mikäli avausohjelmiin sisältyy ensisijaisena
kyseisen alueen sisäinen osio , jossa määrätään kauppa
vaihdon vapauttamisen nopeuttamisesta sekä maiden
yhteistyön lisäämisestä, sillä monien maiden markkinat
ovat liian pienet, jotta ne voisivat olla kilpailukykyisiä
kansainvälisellä tasolla . Alkuperäisten sääntöjen yhdis
täminen Euroopan unionin luvalla vahvistaisi näiden
alueellisten markkinoiden kiinnostavuutta ja edistäisi
näin investointeja . Toisena etuna on , että kyseisten
maiden uskottavuus kasvaa ulkomaisten sijoittajien
silmissä, sillä vaihtoehto herättää luottamusta prosessin
vakauteen ja jopa peruuttamattomuuteen .

5.6 .
Kyseisen vaihtoehdon puitteissa kiinnitetään eri
tyistä huomiota AKT-maiden keskinäissuhteisiin sekä
suhteisiin , joita ne ylläpitävät lähistöllä sijaitseviin
yhteisön merentakaisiin maihin ja ulkoalueisiin . Pyrki
myksenä on soveltaa niihin mahdollisimman nopeasti
vastavuoroisuuden ja kauppavaihdon vapauttamisen
periaatteita ja näin edistää todellisten alueellisten mark
kinoiden syntymistä . Ohjelmissa käsitellään myös AKT
maiden välisen kauppavaihdon teknisten esteiden poista
mista etenkin standardoinnin alalla . Yhteisön kokemuk

sista tällä alalla voisi olla suurta hyötyä .

täydentävyyttä ei tarvitse erikseen osoittaa .

5.8 . Mikäli järjestelmään liitetään yhtenäinen kehys,
johon sisältyy väliaikaisesti eri vaihtoehtoja, saman
aikaisesti voitaisiin sekä säilyttää tarkoin määritetty
kaupallisen osio sekä ottaa huomioon erityistilanteet
jättämällä väliaikaisesti voimaan vähemmän kehittynei
den maiden ei-vastavuoroiset etuoikeudet sekä tietyt
tuotekohtaiset pöytäkirjat muun muassa sokerin , banaa
nin ja naudanlihan osalta .

5.9 .
Tämän tarjouksen selkiyttämiseksi komitea suo
sittelee yhtenäistä näkemystä (eriytetty vastavuoroi
suus), joka on yhdenmukainen WTO:n sääntöjen kanssa
ja edistää AKT-maiden sopeutumista kansainväliseen
kauppaan . Mekanismin asteittaisuuden takaamiseksi ja
yhteisten kauppapuitteiden säilyttämiseksi näkemyk
seen voitaisiin kuitenkin liittää toteuttamisaikataulu ,
johon sisältyy tilapäisten ja siirtymämääräysten säilyttä
minen yhtenäisissä puitteissa .

5.10 .
Euroopan unionin ja AKT-maiden kauppavaih
dolla on maatalouden osalta erityissäännöt yhteisen
maatalouspolitiikan takia . Sen vaikutukset ovat kuiten
kin rajalliset, koska AKT-maiden trooppinen ja sub

trooppinen tuotanto on yleensä erilaista kuin Euroopan
unionin . Unionilla on oltava halua tukea tiettyjä AKT
maiden tuotannonaloja kansainvälisessä kilpailussa,
välttää mahdolliset kielteiset vaikutukset yhteiseen maa
talouspolitiikkaan ja analysoida niitä ongelmia, joita
tästä mahdollisesti aiheutuu. Erityispöytäkirjat (sokeri,
banaanit, naudanliha) ovat tässä tärkeä väline erityisesti
tietyille maille kuten Mauritiukselle, missä nämä
säädökset ovat vaikuttaneet hyvin myönteisesti ja edistä
neet kehitystä . Töisissä maissa sekä yhteiseen maatalous
politiikkaan kuulumattomien AKT-maiden tuotteiden
(erityisesti trooppiset tuotteet) pääsyssä yhteisön mark
kinoille ovat tuotteiden riittämätön laatu ja markkinoin
tivaikeudet todellisena syynä unionin ja AKT-maiden
välisen maatalouskauppavaihdon kehittymättömyy

teen . Vapaakauppa-alueiden asteittaisen perustamisen
5.7.
Eriytetyn vastavuoroisuuden politiikkaa toteu
tettaessa lisänä tulee olla toimintasuunnitelmia , joiden
avulla kyseiset maat voivat todella kehittää tuotantoaan
siten , että niille aukeaa uusia markkinoita maailmankau

ei siis tulisi aiheuttaa tällä alalla todellisia ongelmia
Euroopan unionille sillä ehdolla, että tietyt tuotekohtai
set AKT-maiden vientiä tukevat pöytäkirjat jätetään
voimaan ainakin väliaikaisesti odotettaessa tuottavuu
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den ja laadun kasvua, joka tekee näistä maista kilpailuky
kyisiä maailmanmarkkinoilla . Huonoimmassa asemassa
olevia maita hyödyttävä eriyttäminen näiden pöytäkirjo
jen toteuttamisessa lisää pöytäkirjojen kansainvälistä
hyväksyttävyyttä , kun niistä jälleen on neuvoteltava
vuoden 2000 jälkeen, niin että edunsaajat voivat pitää
niitä todella vain poikkeustoimina .

mien välisiä sopimuspohjaisia hankkeita, joihin liittyy
kaupallisen vapauttamisen osio sekä teknisen ja rahoi
tusyhteistyön ohjelmia . Komitea toivoo , että nämä
ohjelmat todella edistävät kohdemaiden talouden ja
yhteiskunnan nopeaa kehittymistä ja että tuen määrä
olisi mekaanisten laskelmien sijasta suhteessa esitettyjen
ohjelmien laatuun sekä yhteiseen tahtoon saavuttaa
asetetut päämäärät. Euroopan komission tulisi ennakol
ta määrittää yhteistyön painopistealueet .

6. Uudenlainen näkemys kehitysapupolitiikasta

6.5 .
Näiden painopistealueiden osalta talous- ja sosi
aalikomitea katsoo , että on avattava uusia yhteistyö
kenttiä . Yhteistyöohjelmilla tulee pyrkiä kestävään kehi
tykseen , jonka on oltava hyödyksi kyseisen maan koko
yhteiskunnalle ja taattava talouden ja yhteiskunnan
samansuuntainen ja sopusointuinen kehitys , toisin sa
noen suosittava työpaikkojen luomisen ehdottomana
edellytyksenä olevan yksityisen sektorin nopeaa kehi
tystä ja luotava edellytykset todelliselle yhteiskunnalli
selle kehitykselle tukeutumalla Kansainvälisen työjär
jestön asettamiin standardeihin .

6.1 . Kehitysapupolitiikan käsite sinänsä on nykyisin
asetettu kyseenalaiseksi . Komitea toteaa , että keskustelu
käy minimalistisen ja humanitaarisen ( auttaa kansoja ,
jotka ovat köyhyysrajan alapuolella ) sekä ääriliberaalin
näkemyksen ympärillä, jonka mukaan kauppa ja vapaa
kauppavaihto olisivat kehityksen ainoat avaimet .

6.2. Komitea puhuu sen sijaan eurooppalaisille perin
teille uskollisen alkuperäisen näkemyksen puolesta ,
joka nojautuu ensimmäisen Lomen yleissopimuksen
allekirjoittamisen aikaan vallinneille yleismaailmallisille
arvoille : humanismi , solidaarisuus ja kumppanuus .
Tämä näkemys täytyy kuitenkin sopeuttaa muuttuvan
Euroopan ja koko maailman uuteen tilanteeseen, joten
komitea ehdottaa uusien toimintaperiaatteiden ja paino
pistealueiden hyväksymistä kuitenkin niin , ettei euroop
palaisen kehitysapunäkemyksen perusperiaatteista luo
vuta .

6.5.1 .

Henkilöiden välisellä vaihdolla tulee olla kehi

tysohjelmissa keskeinen sija molemminpuolisen yhteis
ymmärryksen edistämiseksi . Komitea on varma , että
eri kulttuurien kohtaaminen rikastuttaa merkittävästi

kumpaakin osapuolta . Tällä uudella lähestymistavalla
on hyvin konkreettisia käytännön seurauksia : suunnitel
mien korvaaminen ohjelmilla , taitotiedon välittäminen
kentällä toimivien kesken , vaihto-ohjelmien huomattava
kehittäminen sekä alueellisten vaakatason toimien edis
täminen .

6.3 .

Ensinnäkin komitea kannattaa kumppanuuden

uudistamista . Kun otetaan huomioon unionin uusi

poliittinen ulottuvuus, kumppanuuteen tulee sisällyttää
vuoropuhelu perusarvoista : ihmisoikeudet, demokratia ,
uskonvapauden kunnioittaminen, sosiaaliset ja ammat
tiliittojen oikeudet, naisten j a miesten tasa-arvo, yksityis
omaisuuden suoja sekä kansallisten ja ulkomaisten
investointien turva , taistelu kaikenlaista rikollisuutta
vastaan sekä korruption torjunta . Komitea tarkoittaa

vuoropuhelulla todellista kumppanuutta , jonka ei tule
vaikuttaa vain yhteen suuntaan . Korruptiota vastaan on
toimittava myös Euroopan maissa erityisesti lopettamal
la sen mahdollisuus verotuksessa , mitä tietyissä jäsenval

6.5.2 .

Komitea tähdentää dynaamisen kansalaisyh

teiskunnan toiminnalle välttämättömien välirakenteiden

kehittämistä : yrittäjäjärjestöt, osuuskunnat, kuluttaja
ja ammattijärjestöt sekä kauppakamarit (käsiteollisuus-,
maatalous-, kauppa- ja teollisuuskillat). Tämä ensisijai
suus varmistettaisiin parhaiten Euroopan ja AKT
maiden toimijoiden välisten yhteistyösuhteiden kehittä
misellä .

tioissa valitettavasti vielä ilmenee .

Vuoropuhelu ei saa olla Euroopan unionissa eikä AKT
maissa vain hallitusten asia , vaan siihen on liitettävä

todellisen kumppanuuden nimissä myös parlamentaari
set instituutiot sekä talous- ja yhteiskuntaelämän etupii
rit. Kumppanuuden laajentaminen antaa uutta pontta
yleissopimukselle ja on osoituksena tehokkuudesta ja
avoimuudesta .

6.4.
Tämän vahvistetun kumppanuuden ja yhteisistä
arvoista käytävän todellisen vuoropuhelun yhteydessä
voidaan ajatella EU:n ja AKT-maiden tai valtioryhmitty

6.5.3 .
Dynaamisen yksityissektorin nopea kehitys
etenkin teollisuuden ja palveluiden alalla on työllisyy
den , kasvun ja elintason nostamisen perustekijä . Tämän
vuoksi on suunniteltava kokonaisvaltaisia hankkeita ,

joilla edistetään yrittäjähenkeä, ohjataan paikallistason
säästötoimintaa yrityksiin sekä tuetaan pk-yritysten
kehitystä . On tärkeää , että kyseiset ohjelmat toteutetaan
tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa ja että myönnetyt
tuet hyödyttävät heitä suoraan . Samalla on kannustetta
va valtioita luomaan luottamukselliset olosuhteet, jotka
turvaavat investoinnit ja edistävät yksityistä aloitteelli
suutta : kannustava ja avoin verotus, tehokkaat yleishyö
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tion vastainen taistelu .

tojen (matkailu-käsiteollisuus) ja maatalousuudistusten
kehittäminen sekä toimet kaupunkien elinympäristön
parantamiseksi .

6.5.4.
Uusien kehitettävien alojen joukossa kulttuuri
yhteistyö ansaitsee paikkansa painopistealueiden jou
kossa . Kulttuuri on kansojen kukoistukseen vaikuttava
na tekijänä kehitysmaiden taloudellisen ja yhteiskunnal
lisen kehityksen väline. Komitea suosittelee sellaisten
määräysten antamista, joilla edistetään Euroopan valt
ioiden ja AKT-maiden välistä vaihtoa ja yhteisiä hank
keita Media-ohjelman mallin mukaisesti : muun'muassa
kirjojen kirjoittamis- ja jakelutuki , yhteisten elokuva
tai teatterituotantojen tuki sekä kulttuuriperinteiden

6.5.8 .
Komitea toivoo myös , että teollisuuden ja
investointialan yhteistyön aihepiiriä syvennettäisiin , sillä
niiden tarjoamia mahdollisuuksia ei ole käytetty
riittävässä määrin hyväksi nykyisessä yleissopimuksessa .
Ensinnäkin kysymys investointien turvallisuudesta on
sisällytettävä kaikkiin yhteistyöohjelmiin, sillä nykyisin
eurooppalaiset yritykset , etenkin pk-yritykset, muutta
vat monista AKT-maista luottamuspulan vuoksi . Olisi
annettava erilaisia luottamus- ja takuumääräyksiä ja
luotava esimerkiksi sovittelu- ja vakuutusmekanismeja .

vastavuoroinen tuntemus .

6.5.5 .
Etenkin teknisen ja ammatillisen koulutuksen
tulee olla keskeisellä sijalla kehityspolitiikassa . Kaikissa

Euroopan tukemissa ohjelmissa tai hankkeissa tulisi
vastedes antaa merkittävä sija koulutukselle. Komitea
on tietoinen kysymyksen merkityksestä kestävälle kehi
tykselle . Se voisikin tarttua tähän aiheeseen , jota ei
ole käsitelty riittävästi vihreässä kirjassa , ja antaa
oma-aloitteisen lausunnon puitteissa ehdotuksia EU:n ja
AKT-maiden kumppanuuden lisäämisestä alan vaihto
ohjelmien ja täydennyskoulutuksen harjoittelujaksojen
avulla . Erityishuomiota tulisi kiinnittää tällä alalla
yhteistyöhön yritysten kanssa sekä etäopetustekniikan
kehittämiseen .

6.5.6 .
Hyvin toimiva valtio , joka kokoaa koko yhteis
kunnan yhteisen hankkeen taakse ja takaa yleishyödyllis

6.5.9 .
Muiden samankaltaisten vaakatason kysymys
ten osalta komitea toivoo, että tulevissa yleissopimuk
sissa määrättäisiin tutkimuksen ja kehittämisen ohjel
masta ( AKT-maiden yritysten liittäminen tiettyihin eu
rooppalaisiin ohjelmiin , levittämis - ja hyödyntämistoi
met, energiansäästön esittelyohjelmat), uudenaikaisista
tietoverkoista ja ympäristönsuojelusta .
6.5.10 .

Vihreässä kirjassa puhutaan velanmaksuavus

tuksista suoraan valtioiden kassaan . Komitea mukaan

tällaisten avustusten myöntämistä voidaan ajatella vain
velkojen rakenteellisen uudistamisen yhteydessä , kun
on mahdollisuus velan mitätöimiseen , ja sellaisten hank
keiden kohdalla , joilla on tarkoitus ylläpitää kestävään
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen suun
nattujen investointien tasoa (koulutus , terveys , yleishyö
dyllisen palvelut ja perusrakenteet) sekä yksityisen sekto
rin ja hyvän hallintotavan kehitystä nopeuttavien raken
teellisten toimien yhteydessä .

ten palveluiden riittävän tason, on ehdoton edellytys
sisäsyntyisen taloudellisen toiminnan edistämiselle ja
ulkomaisten sijoittajien houkuttelemiselle. Euroopan
unioni voisi ehdottaa hallinnon uudenaikaistamisohjel
mia niitä tarvitseville AKT-maille . Ohjelmat voitaisiin
toteuttaa tarpeen tullen jäsenvaltioiden avustuksella .
Niihin on sisällytettävä lainsäädännön lähentämisen
osio , jonka tarkoituksena on muun muassa tarkentaa
ja yhdenmukaistaa kaupallisia menettelyitä , helpottaa
investointien suojelua sekä tulli- ja veromenettelyä ,
uudenaikaistaa oikeuskoneistoa ja edistää yhteiskunnal
lista kehitystä ottamalla käyttöön Kansainvälisen työjär
jestön standardit. Euroopan unioni voisi kokemuksensa

ja historiansa pohjalta huolehtia erityisesti teknisestä
avusta alueellisille yhdentymishankkeille .

6.5.7. Muista painopistealoista komitea tähdentää
maaseudun kehittämistä ja kaupunkisuunnittelua , jotka
ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa . Maaseudun autioitu

minen ja kaupunkien ruuhkautuminen uhkaavat lisätä
jännitteitä monissa AKT-maissa. Lisäksi niillä on kieltei
siä ympäristövaikutuksia . Euroopan unionin asiantunte

7. Yhteistyövälineiden parantaminen

7.1 . Yhteistyövälineiden tehokkuuden ongelma il
mentää nykyisellään kasvavaa viivettä Euroopan kehi
tysrahaston määrärahojen käyttämisessä . Euroopan
kahdeksannen kehitysrahaston 13,3 miljardin ecun
määrärahoista kaudelle 1996—2000 sovittiin työlään
kompromissin tuloksena Cannesin huippukokouksessa
kesäkuussa 1995 . Vaarana on , ettei määrärahojen
käytöstä saada päätöstä ennen vuotta 2000 ja nykyinen
yleissopimus ehtii umpeutua . Vaikka myöhästyminen
johtuu monista syistä , joista osa liittyy tiettyjen AKT
maiden poliittisiin ongelmiin, ei voida kiistää , etteikö
kyse olisi todellisesta ongelmasta nykyisten välineiden
tehokkuuden kannalta . Niinpä komitea ehdottaa suun
taviivoja yhteistyömenetelmien ja -välineiden uudistami
seksi .

musta ja kokemuksia on hyödynnettävä kyseisillä aloilla .

Ensisijaisena tulee pitää myös paikallisväestön tai naapu
riväestöjen tarpeisiin sopeutetun tehokkaan maanvilje
lyn kehittämistä siten, että siihen liittyy monialatoimin

7.2 .
Suunnitelmien korvaaminen ohjelmilla . Jäsen
valtioiden suuntaa-antavista ohjelmista huolimatta var
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sinainen ohjelmointi jää nykyisin liian vaatimattomalle
tasolle hankkeiden merkitykseen verrattuna . Komitea
ehdottaa , että etusija annetaan nimenomaan ohjelmille,
jolloin tuki voidaan sitoa entistä paremmin yhteistyö
kumppanuuden puitteissa määriteltyihin kohteisiin . Oh
jelmalla komitea tarkoittaa mittavaa hanketta , jolla on
täsmälliset taloudelliset ja yhteiskunnalliset kehitysta
voitteet, jossa esitellään toimet näihin tavoitteisiin pääse
miseksi ja jossa määrätään talous- ja yhteiskuntaelämän
etupiirien kuulemisesta sekä seurannasta ja arvioinnista .
Tällaisia ohjelmia voitaisiin kutsua " kansallisiksi opera
tiivisiksi ohjelmiksi " tai " alueellisiksi operatiivisiksi
ohjelmiksi ". Niitä sovellettaisiin valtioiden muodosta
miin kokonaisuuksiin ja niistä neuvoteltaisiin sopimus
luonteisesti . Yhteistoimintaedustajiston sekä taloudelli
sen ja yhteiskunnallisen yhteistoiminnan sekakomiteoi
den , joiden perustamista TSK on toivonut, tulisi antaa
ohjelmista lausuntonsa . Kielteinen lausunto velvoittaisi
muotoilemaan ohjelmat uudelleen . Niissä tulisi tarken
taa Euroopan unionin sekä tarpeen tullen edunsaajavalt
ioiden , jäsenvaltioiden ja muiden , myös kansainvälisten ,
järjestöjen rahoitussitoumukset. Euroopan komissio
voisi esittää samanaikaisesti , kuten se teki Euroopan
kehitysrahaston yhteydessä , " yhteisön oma-aloitteisia
operatiivisia ohjelmia " tietyistä aiheista : yksityissektorin
tukeminen , ympäristönsuojelu , tutkimus- ja kehittämis
toimet, ammatillinen koulutus ja kasvatus, maaseudun
kehittäminen ja kaupunkisuunnittelu .

7.3 .
Vaakatason yhteistyövälineiden perustaminen ;
Euroopan unioni hallinnoisi niitä yhdessä kentällä toimi
vien kumppaneiden kanssa . Pk-yrityksille suunnatuista
yhteisövälineistä (Euroinfokeskukset, Euroopan kump
panuustapaamiset, yhteisyritysten tukeminen JOP
ohjelman välityksellä ), koulutusohjelmista ( Leonardo ,
Sokrates ), kaupunkisuunnittelun yhteistyöohjelmista
(MED URBS ), kulttuuriohjelmista ( Media , Raphael)
ja maaseudun kehittämisohjelmista ( Leader) saadut
myönteiset kokemukset voitaisiin siirtää uuteen Lomen
yleissopimukseen . AKT-maiden ja Euroopan unionin
toimijoilla olisi mahdollisuus käyttää näitä välineitä
suoraan ja niitä arvioitaisiin vain laadun perusteella .
Suuntaamalla näiden välineiden ja Euroopan unionin
ohjelmien yhteisvaikutus Välimeren alueen maihin ,
Keski-Amerikan ja muihin maailman alueisiin edistettäi
siin hyväksi koettujen käytäntöjen levittämistä ja entistä
suurempaa avoimuutta maailman mitassa .
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eurooppalaisia sijoittajia AKT-maissa : Euroopan kump
panuustapaamisten mallin mukaan järjestetyt yritysta
paamiset, JOP-ohjelman tai ECIP:n tyyppiset helpotuk
set eurooppalaisille yrityksille.

7.5 .
Teollisuuden kehittämiskeskuksen roolin laajen
taminen . Keskuksen tulisi kasvattaa lisätyin varoin
eurooppalaisille ja AKT-maiden toimijoille suunnattua
suoraa teknistä apua toimimalla yhteistyössä erityisesti
rahoitustukivälineiden kanssa . AKT-maiden toimijoille
suunnattuja tukihankkeita voitaisiin laajentaa kauppa
vaihdon ja kaupan kehittämistukeen : laatu- ja terveyss
tandardien noudattaminen , jakeluverkkojen järjestämi
nen ja yhteistyökumppanuus . AKT-maiden teollisuuden
on panostettava yhä enemmän maailmanmarkkinoilla
menestyvien tuotteiden kehittämiseen . Toiminnoiltaan
laajennetulle teollisuuden kehittämiskeskukselle voitai
siin antaa uusi nimi " Yritysten kehittämiskeskus ". Toi
mintansa jämäköittämiseksi sen olisi tukeuduttava en
tistä tiiviimmin EU:n paikallisiin yritysverkkoihin erityi
sesti lisätäkseen tehokkuuttaan tietyissä jäsenvaltioissa .
Keskuksen tulisi tehokkuuden nimissä myös vahvistaa
AKT-maissa harjoitettavaa yhteistyötä sellaisten kan
sainvälisten erityisjärjestöjen kanssa kuin YK:n teollisen
kehityksen järjestö ja YK:n kauppa - ja kehityskonferens
si niiden kanssa yhteistyössä tai täydentävästi toimien .

7.6 .
Stabexin ja Sysminin uudenaikaistaminen . Vaik
ka näillä järjestelmillä on ollut hyvin myönteisiä vaiku
tuksia perustuotteiden vientitulojen vakiinnuttamisessa ,
ne eivät ole auttaneet AKTmaita kehittämään vaihtoeh

toisia vientistrategioita . AKT-maiden valtaosan asema
maailmanmarkkinoilla on heikentynyt eikä tuen auto

maattisuus ole edistänyt kilpailua tai dynaamisuutta .
Stabexin osalta ratkaisuna voisi olla avustusten suuntaa

minen viennin kehittämisohjelmiin vaihtoehtoisilla
aloilla , joilla on merkittävää lisäarvoa ( mm . teollisuus,
palvelut sekä jalostetut maatalous- ja perustuotteet).
Komitea ehdottaa , että kaivosalalla pyritään alan mer
kittävien mahdollisuuksien vuoksi pikemminkin ke
ventämään menettelyitä ja suuntaamaan välineitä entistä
järjestelmällisemmin paikallisen tai eurooppalaisen yksi
tyissektorin kehittämiseen erityisesti rahoittamalla kel
poisuustutkimuksia ja riskipääomapanoksia .

7.7 .

Toimien toteuttamisen hajauttaminen . Monien

ohjelmien toteuttamiseksi tarvitaan ulkopuolista asian
7.4.
Paikallisyrityksille suunnattujen luotto- ja inves
tointivälineiden edistäminen varsinkin sellaisten pk
yritysten osalta , jotka on perustettu Euroopan investoin
tipankin ja edunsaajamaissa toimivien pankkien avus
tuksella . Kyse on pääasiassa kokonaislainoista , joissa
käytetään hyväksi yhteisövälineiden rahoitusosaamista
(takuut, riskipääoma jne .), sekä sellaisten välineiden
asettamisesta , jotka on tarkoitettu kannustamaan

tuntemusta ja taitotiedon siirtoa . Komitean mielestä
tätä asiantuntemusta on Euroopan unionissa talous- ja
yhteiskuntaelämän edustajilla sekä muilla toimijoilla .
Itä-Eurooppaan suunnatuista ohjelmista Pharesta ja
Tacisista saadut kokemukset ovat osoittaneet kalliin

konsulttiavun liiallisen käytön rajat . Konsultit eivät
sopeudu maan oloihin eivätkä huolehdi paikallisten
vastuuhenkilöiden koulutuksesta . Komitea suosittaa
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mään teknisen avun osio kaikkiin ohjelmiin . Näin
voitaisiin varmistaa teknisen avun saanti Euroopan
komission valvonnassa toimivien asiantuntijoiden , ha
jautetun yhteistyön yhteydessä komennukselle lähetetty
jen henkilöiden tai jäsenvaltioiden kokeneen henkilöstön
avulla . Maissa , joissa on tehokas ja hioutunut hallinto
koneisto , on hallinnointia hajautettava mahdollisimman

maiden ja EU:n toimijoiden yhteistyöverkkojen toteutta

paljon tälle tasolle. Muissa maissa olisi sen sijaan
lisättävä Euroopan komission valtuuskuntien paikallisia

minen .

hallintoviranomaisia .

telmälle voitaisiin näin ollen antaa tehtäväksi AKT

7.8 .
Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tekemien
suorien aloitteiden tueksi on otettava käyttöön soveltuva
rahoitusmekanismi . Se on suunniteltava vastaamaan

erityisesti näiden toimijoiden toimintatapoja ja siihen
tulee kuulua esimerkiksi erilliset kohdat toisaalta kansa

laisjärjestöille ja toisaalta työntekijöitä tai työnantajia
edustaville järjestöille. Mekanismin tarjoamat mahdolli
suudet tulee sopeuttaa hakijoiden kapasiteettiin ja vas
tausaikojen tulee olla lyhyet. AKT-maiden järjestöillä
tulee olla mahdollisuus mekanismin suoraan käyttöön
eikä sitä tule varata Euroopan unionin järjestöille, kuten
nyt on tehty .
7.9 .

Toimien hallinnoinnin tehostaminen . Vaakata

son välineiden ja erityisesti investointeihin , koulutuk
seen , ympäristöön , tutkimus- ja kehittämistoimintaan ,
kulttuuriin ja kaupunkisuunnitteluun liittyvien yhteisön
oma-aloitteisten toimintaohjelmien osalta komitea suo
sittaa , että Brysseliin perustetaan asiantuntijaryhmiä ,
joilla olisi yhteyshenkilöitä AKT-maissa ja jonka
tehtävänä olisi ennemminkin viitoittaa suuntaa hankkei

den vetäjille ja neuvoa heitä kuin vain valvoa hallintoa .
Toimintaohjelmien osalta komitea ei usko, että ohjel
mien hallinnon keskittäminen Brysseliin ratkaisisi nykyi
set ongelmat . Komitean mielestä ohjelmien tehostami
nen taataan sen sijaan turvautumalla järjestelmällisesti
hajautettuun yhteistyöhön sekä velvoittamalla lisää

7.10.

Arvioinnin ja seurannan kehittäminen . Ohjel

mien seurannan tehostamiseksi komitea ehdottaa Euroo

pan komission valtuuskuntien vahvistamista muun
muassa yksityissektorin , järjestöalan tai jäsenvaltioiden
hallinnon ammattitaitoisella ja kokeneella henkilöstöllä .
Samalla komitea toivoo , että asetettaisiin ammattilaisis
ta koostuva pysyvä ja riippumaton valvontaväline.
Jokaisen kansallisen tai alueellisen ohjelman toimivuus
tulisi arvioida sen puolivälissä ja arviot olisi toimitettava
poliittisille ja neuvoa-antaville elimille .

7.11 . Kehitysohjelmien yhdensuuntaisuuden järjestä
minen . Talous- ja sosiaalikomitea toivoo , että yhteisön
toimet olisivat yhdensuuntaisia ja täydentäviä suhteessa
jäsenvaltioiden kahdenvälisiin toimiin sekä kansainvä
listen toimielinten , etenkin Maailmanpankin, Kansain
välisen valuuttarahaston , ILOn sekä YK:n erityisjärjest

öjen kuten teollisen kehityksen järjestön, kauppa- ja
kehityskonferenssin , UNESCOn tai FAOn toimiin . Ko

mitea ehdottaa , että ohjelmointivälinettä käytettäisiin
tähän tarkoitukseen . Jokaisessa ohjelmassa tulisi olla
tarkat tiedot täydentävistä kansallisista ja kansainväli
sistä toimista . Yhteistyökumppaneiden , myös jäsenvalt
ioiden kanssa tulisi solmia tavoitesopimuksia . Ne koski
sivat etenkin tiettyjen jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioryh
mittymien lisärahoitusosuutta mutta myös Euroopan
unionin mahdollisuutta antaa tiettyjen toimintaohjel
mien hallinnointi yhteiskumppaneilleen .

Bryssel , 10 . heinäkuuta 1997 .

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) tarkiste
tusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä" 0 )
(97/ C 296/ 12)

Neuvosto päätti 8 . huhtikuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 130 s artiklan
mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta .
Asian valmistelusta vastannut ympäristönsuojelu-, kansanterveys- ja kuluttajajaosto antoi
lausuntonsa 3 . kesäkuuta 1997 . Esittelijänä oli Joop Koopman .

Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 9 .—10. heinäkuuta 1997 pitämässään 347. täysistunnossa
(heinäkuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon . Äänestyksessä annettiin 66 ääntä
puolesta 9:n pidättyessä äänestämästä .

1 . Johdanto

mielisesti hyväksymässään lausunnossa (2) ja on tehnyt
lukuisia ehdotuksia järjestelmän kehittämisestä muissa

1.1 . Joulukuussa 1996 komissio julkaisi kauan odote
tun ehdotuksensa yhteisön ympäristömerkin myöntä
misjärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen 880/92
tarkistamiseksi . Ehdotuksen johdannossa viitataan tiet
tyihin asetuksen soveltamisessa ilmenneihin vaikeuksiin .
Järjestelmän tehokkuuden ja avoimuuden lisäämiseksi
ehdotetaan muutoksia , joiden tarkoituksena on paran
taa ja yksinkertaistaa järjestelmän lähestymistapaa ,
metodologiaa ja työmenetelmiä asetuksen 18 artiklan
mukaisesti .

1.2 .
Analyysissaan komissio mainitsee ne vaikeudet,
jotka sen mielestä ovat osaltaan vaikuttaneet järjes
telmän hitaaseen edistymiseen . Nämä ovat

i)

ii)

valmistajajärjestöjen haluttomuus hyväksyä ym
päristöystävällisempään käyttäytymiseen perustu
vaa kilpailua jäsentensä välillä,
markkinaolosuhteiden erot yhteisön sisällä ,

iii) ympäristömerkin näkyvyys markkinoilla on kulut
tajien kannalta heikko ,
iv)

kansallisten järjestelmien olemassaolo ,

v)

kriteerien määrittelymenetelmien hankaluus ,

vi)

mahdolliset markkinoiden vääristymät sekä

vii ) myöntämisestä aiheutuvat kulut .

Komitea esittää mielipiteensä näistä esteistä käsitel
lessään komission ehdotuksia järjestelmän parantami
seksi .

1.3 .

Tämä ei suinkaan ole uusi asia TSK:lle . Komitea

äskettäin antamissaan lausunnoissa . Nämä ehdotukset

on mainittu kohdassa 2.7 (" Kestävä kulutus ") lausun

nossa kuluttajapolitiikan ensisijaisista toimista
( 1996—1998 ) (3 ) sekä kohdassa 4.4.3 (" Ympäristöpolitii
kan uudet välineet , mukaan lukien ekomerkintäjärjes
telmä ") lausunnossa kansainvälisestä kaupasta ja ym
päristöstä ^). Tässä lausunnossa hyödynnetään näitä
suosituksia .

1.4.
TSK on tämän lisäksi tutustunut perusteellisesti
järjestelmän ja kaikkien siihen osallistuvien tahojen
toimintaan tarjotessaan sihteeristön ympäristömerkin
neuvoa-antavan foorumin käyttöön . Tämän lausunnon
valmistelussa on myös hyödynnetty kansallisten toimi
valtaisten elinten , Euroopan ympäristökeskuksen
(EEA:n ) ja eurooppalaisten eturyhmien tekemää työtä .
2.

Yleistä

2.1 .
Komitean mielestä tuoteryhmittäin määriteltyjen
perusteiden ja myönnettyjen ympäristömerkkien
määrän kehitystä ei tulisi arvioida negatiivisesti : on
otettava huomioon asetuksen varsin lyhyt voimassaolo
aika . Saksalainen ympäristömerkki " der Blaue Engel "
( 1977) ja Pohjoismaiden ympäristömerkki " joutsen "
( 1989) - joiden asema tunnustetaan nykyään sekä
kotimarkkinoilla että jossain määrin myös ulkomailla kohtasivat alkuun samankaltaisia vaikeuksia ja takais
kuja . Niidenkin käyttöönotossa oli alkukankeutta .
2.2 .
TSK pitää yhtenä mahdollisena syynä EU
järjestelmän vaatimattomaan alkumenestykseen sitä ,
että samoihin aikoihin jäsenmaissa aloitettiin useita
kansallisia ympäristömerkkijärjestelmiä . Toinen osate
kijä oli EU-merkin väistämättä monimutkaisemmaksi
rakentunut järjestelmä , joka luotiin sen vuoksi , että
jäsenvaltiot voisivat toiveensa mukaisesti aktiivisesti

ilmaisi mielipiteensä alkuperäisestä ehdotuksesta yksi
0 ) EYVLC 114 , 12.4.1997, s . 9

(2) EYVLC 339,31.12.1991
(3 ) EYVLC 295 , 7.10.1996
(4) EYVL C 56 , 24.2.1997
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osallistua järjestelmän toimintaan . Komission tuoreiden
tietojen mukaan maaliskuun 1997 loppuun mennessä
merkki oli myönnetty neljäntoista tuottajan 27 lisenssille
ja kaikkiaan 108:lle tuotteelle. Nämä tiedot yhdessä
komission asetusehdotuksessa esitettyjen tilastotietojen
kanssa saattavat olla merkki siitä , että järjestelmä on
nyt lähtemässä liikkeelle .

kohtien valinnan ja näiden kriteerien ankaruuden tulisi
heijastaa ympäristöolosuhteita EU:n sisällä. Siksi ei ehkä
aina ole mahdollista soveltaa niitä EU:n ulkopuolisiin
tuottajiin , jotka voivat toimia huomattavan erilaisissa
ympäristö- ja lainsäädäntöoloissa (2).

3.1.4.
2.3 .

Komitea on vakuuttunut siitä , että myös kansal

listen järjestelmien aiheuttamien kaupan esteiden vuoksi
ympäristömerkintöjen tulevaisuus on EU-järjestelmän
vahvistamisessa . Tämän saavuttamiseksi olisi pyrittävä
harmonisoimaan mahdollisimman pitkälle kansallisten
ympäristömerkkijärjestelmien perusteita (1 ).

2.4. EU:n ympäristömerkkijärjestelmän onnistunut
toteutus on hyvin tärkeää myös , koska se on ainoa
tuotekohtainen ja kysynnän ohjaama vapaaehtoisuuteen
perustuva politiikan väline kestävän kulutuksen edistä
miseksi .
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Toiseksi voidaan esittää joitain epäilyksiä sen

suhteen , ovatko kansalliset olosuhteet - mukaan lukien

kuluttajien odotukset korkeista ympäristöstandardeista
- EU:n sisällä niin erilaiset, että ne vaativat kansallisia

lähestymistapoja kriteerien määrittämisessä ja erilaisten
standardien luomisessa , etenkin kun yhtenäismarkkinat
tulevat lisäämään taloudellisten ehtojen ja ympäristöpo
litiikan harmonisointia unionin sisällä .

3.1.5 . Kolmanneksi voidaan asettaa kyseenalaiseksi
komission optimismi sen suhteen , että valmistajien
vastahakoisuus kilpailla ympäristöystävällisyydellä
vähentyisi asteikollisen merkin käyttöönoton myötä .
Eittämättä asteikollinen merkki tarjoaa valmistajille
enemmän joustavuutta kriteereihin mukautumisessa ,

3 . Erityistä

mutta sen vaikutukset kilpailuun eivät ole lainkaan
yksiselitteiset - erityisesti tällaisen merkin väistämät
tömän avoimuuden puutteen vuoksi .

3.1 . Asteikollisen merkin käyttöönotto

3.1.6 .
On erittäin kyseenalaista , tarjoaako asteikolli
nen merkki vastauksia yhteenkään niistä huolenaiheista ,

3.1.1 .

joita valmistajilla on EU:n ympäristömerkkijärjestelmän
suhteen . Tähän mennessä ei ole esitetty todisteita valmis
tajien tai niiden järjestöjen myönteisestä asennoitumises

Komission mukaan teollisuusjärjestöt ovat
yleensä vastahakoisia hyväksymään ympäristömerk

kijärjestelmää , koska se aiheuttaa (pelkästään tuotteen
ympäristövaikutuksista johtuvaa) kilpailua . Kilpailue
tua hakevat yksittäiset yritykset sen sijaan voivat hyvin
kin olla kiinnostuneita ympäristömerkistä . Komissio
viittaa myös tuoteryhmien erilaisiin markkinarakentei
siin eri jäsenvaltioissa ja huomauttaa , että EU:n ulkopuo
lisille tuottajille olosuhteet ovat huomattavan erilaiset
kuin EU:n sisällä toimiville . Nämä huomiot saavat

komission tekemään sen johtopäätöksen , ettei yhdenmu

ta asteikollista merkkiä kohtaan .

3.1.7.
On totta , että tällainen järjestelmä tarjoaisi
standardit määritteleville viranomaisille enemmän jous
tavuutta siinä mielessä , että siinä on enemmän vivahteita

kuin " hyväksy-hylkää"-järjestelmässä . On kuitenkin
epätodennäköistä , että tällainen vapaus tyydyttäisi

kaisten kriteerien luominen useinkaan olisi mahdollista .

enemmän näitä viranomaisia , sillä se johtaisi kiistoihin
haittojen valinnasta tuottajien erilaisten (kansallisten)
etujen vuoksi . Lisäksi on huomioitava asteikollisiin

3.1.2. Jotta nämä ongelmat voitaisiin ratkaista , ko
missio ehdottaa asteikollisen merkin käyttöönottoa .
Merkki perustuisi erilaisille (joustaville) kriteereille tuo
teryhmän kutakin ympäristönäkökohtaa kohti . Näille
eri aspekteille on tarkoitus määrittää riittävän tarkat
mittapuut, joiden avulla turvataan merkin yhtenäisyys
niin , että se täyttää perusvaatimukset .

järjestelmiin " sisäänrakennettu " paine kohti alimpien

3.1.3 . Ennen kaikkea olisi painotettava sitä, että
perimmäinen syy EU:n laajuisten ympäristökriteerien
luomiseen tuoteryhmille on halu vähentää niiden ym
päristövaikutuksia Euroopan unionissa . Tämä merkit
see sitä , että kriteereille määriteltävien ympäristönäkö

kriteerien täyttämistä .

3.1.8 .

Viimein on epävarmaa , arvostaisivatko kulut

tajat sitä, että heille tarjotaan enemmän vaihtoehtoja
erilaisten " kukkakimppujen" muodossa . Tulee olemaan
hyvin vaikeaa selittää heille eri merkkien merkityksiä ja
tärkeyttä . Vastaavasti kuluttajille tulee olemaan vaikeaa
valita sellaisten merkkien välillä , jotka osoittavat eri
pisteytyksiä erilaisten ympäristönäkökohtien mukaan .
Lisäksi kuluttajat eivät yleensä halua käyttää liiaksi

(2) TSK ilmaisi tämän käsityksen EYVL:n numerossa C 56,
(') Ks . myös alaviitteet 3 ja 4 sekä kohdat 2.7.5 ja 4.4.3.4.

24.2.1997 julkaistun lausunnon kohdassa 4.4.3.5 .
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aikaa tietojen arviointiin tavaraa ostaessaan ^ 1 ) vaikka
olisivatkin kiinnostuneita tuotteen erityisistä ympäristö
vaikutuksista ja ympäristön tilasta yleensä .
3.1.9 .
On totta , että kuluttaja käyttää enemmän aikaa
parhaan tuotteen valitsemiseen silloin , kun on kyse
kestohyödykkeistä . Mutta silloin hänellä on tavallisesti
ainakin jonkinlainen käsitys tuotteen hänelle tärkeistä
ominaisuuksista (käyttötarkoituksesta ). Ja silloinkin ,
kuten kaikki kuluttajajärjestöt tietävät, vaatii paljon
ammattitaitoa ja vaivaa tarjota kuluttajille ymmär
rettävää ja oleellista tietoa näiden tuotteiden vertailutes
teistä - mikä on samankaltainen järjestelmä kuin astei
kollinen ympäristömerkki olisi .

3.1.15 .

Mikäli tilanne olisi tämä , komitea ehdottaa

edelleen komissiota testaamaan järjestelmän ennakolta
ennen lopullisten ehdotustensa esittämistä . Tällaisen
testin tulokset saattaisivat hyvinkin osoittaa tiettyjä
eroja jäsenvaltioiden välillä, vaikka lopulta käytettäväk
si valittavan merkin olisi oltava muodoltaan sama

kaikkialla EU:n alueella . Komitea ehdottaa myös , että
kuluttajakomitea otettaisiin mukaan tähän ennakkotes
taukseen ( ks . myös 7 artiklan alaviite).

3.2 . EU-järjestelmän ja
3.1.10.
Viimeksi mainitussa tapauksessa kuluttajan
ongelmaa pahentaa se, että tuotteen ympäristöominai
suudet ovat hänelle yleensä vähemmän tuttuja ja hän on
sitäkin vähemmän kykenevä kertomaan mielipiteitään
niiden tärkeysjärjestyksestä . Niinpä kuluttaja ei tule
käyttämään aikaa sellaista merkkiä koskevien tietojen
sulatteluun , joita hän ei täysin ymmärrä tai edes tarvitse
ostopäätöstä tehdessään . Siksi on ymmärrettävää , että
kuluttajajärjestöt ovat vastustaneet asteikollisen merkin
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kansallisten järjestelmien

suhde

3.2.1 .
TSK on komission kanssa yhtä mieltä siitä ,
että tulevaisuudessa kansallisia merkkejä tulisi käyttää
ainoastaan tuoteryhmissä , joita varten ei ole vahvistettu
erityisiä yhteisön ympäristömerkkikriteereitä . Komitea
ehdottaa kuitenkin ilmaisun " are established " korvaa

käyttöönottoa .

mista ilmaisulla " have been established " ( ei koske
suomenkielistä versiota , suom . huom .) ( 11 artiklan
1 kohta ) (2) . Määräävä tekijä komitealle on , ettei markki

3.1.11 .
Samasta syystä teollisuusyrityksillä on epäi
lyksensä asteikollisen merkin suhteen , sillä siinä on
heikkouksia tiedonvälityksen keinona markkinoilla .

noilla enää viiden vuoden kuluttua uuden asetuksen

voimaantulon jälkeen ole kansallisin merkein merkittyjä
tuotteita , jos niille on vahvistettu EU-merkki . Tämä
muotoilu sallisi kansallisten merkkien olemassaolon

3.1.12.

Näin on ymmärrettävää , ettei asteikollista

ympäristömerkkiä ole otettu käyttöön missään päin
maailmaa .

3.1.13 .
Kaikista näistä syistä johtuen TSK ei usko
asteikollisen merkin käyttöönoton olevan sopiva keino
teollisuus- ja kauppayritysten epäröinnin voittamiseksi
ja niiden taivuttamiseksi järjestelmään osallistumisen

puolelle. Komitea uskoo pikemminkin , että nykyistä
"hyväksy-hylkää " -järjestelmää voidaan riittävästi
muuttaa niin , että nostetaan merkittävästi sen kiinnosta

vuutta näiden yritysten kannalta .
3.1.14.

Kaikista näistä vaaroista johtuen komitea

kehottaa komissiota - ellei se ole halukas seuraamaan

komitean neuvoa ja luopumaan kokonaan tästä uudesta
lähestymistavasta - ainakin selvittämään ensin ,
pitävätkö tuottajat ja vähittäismyyjät (jotka voivat

markkinoilla sen ( joskus pitkänkin ) ajanjakson aikana ,
joka kuluu mandaatin antamisesta tietyn tuoteryhmän
perusteiden kehittämiseksi siihen , kun komissio viimein
julkaisee perusteet (5 artiklan 3 kohta ). Lisäksi on
huomioitava , että tätä määräystä sovelletaan vain niin
kutsuttuihin koordinoituihin järjestelmiin , koska jäsen
valtioiden hallitukset eivät ole vastuussa muista olemas

saolevista , sääntelemättömistä merkeistä . TSK suosit
taa, että komissio selventäisi tämän kohdan tarkan
merkityksen . Poikkeus voitaisiin kuitenkin tehdä ( tiu

kempien) kansallisten kriteerien käyttöönoton suhteen
koordinoiduissa järjestelmissä silloin , kun kyseessä ovat
kansallisesti todella merkitykselliset ympäristöongel
mat . Tällaista poikkeusta pidetään soveliaana siinä
tapauksessa , että myös TBT ja SPS (3 ) - sopimusten ehdot
sallivat kansallisten standardien luomisen . Todistus
taakka tällaisten kansallisten merkkien luomisessa olisi

oltava kansallisella ympäristömerkkiviranomaisella . Ei
ole odotettavissa , että tällaista poikkeuslauseketta käy
tettäisiin paljoakaan .

tuntea velvollisuudekseen auttaa selventämään tietoa

kuluttajille) todella ( jonkinlaista ) asteikollista järjes
telmää parempana kuin nykyistä " hyväksy-hylkää "
-järjestelmää ja olisivatko ne tämän vuoksi halukkaam
pia osallistumaan tämän kaltaiseen järjestelmään .

y ) Alankomaiden kuluttajatutkimusinstituutin (SWOKA )
tutkimuksen mukaan 45 prosentille geneettisesti muunnel
luista ruoka-aineista kiinnostuneista kuluttajista riitti tieto
siitä, että toimivaltainen elin oli " hyväksynyt " tuotteen .
Muuta tietoa ei pidetty tarpeellisena .

3.2.2.
Komissio ehdottaa perusteiden määrittämistä
vain hyvin rajalliselle määrälle tuoteryhmiä , mikä johtuu

(2) Tietyn kielisissä käännöksissä (esimerkiksi hollanniksi ) on
jo käytetty aikamuotona perfektiä .
(3) Technical Barriers to Trade (tekniset kaupan esteet) sekä
Sanitary and Phyto-Sanitary (terveys- ja kasvinsuojelu)
-toimenpiteet.
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siitä , että se on valmis sijoittamaan varsin vaatimatto
man summan varoja tähän tarkoitukseen (1 ). Näin ollen
logon näkyvyys tuskin paranee, mutta mikä vielä pahem

paa, EU-merkin osuus koordinoiduissa ympäristömerk
kijärjestelmissä tulisi todennäköisesti jopa laskemaan .
Yksi keino hillitä tätä valitettavaa suuntausta olisi tukea

useiden jäsenvaltioiden kiitettävää aloitetta harmonisoi
da kriteerinsä tiettyjen tuoteryhmien osalta ja luoda
siten lisää EU-kriteereitä . TSK haluaa korostaa , että
kriteerien harmonisointia on pidettävä parempana toi
mintamallina kuin (ei-harmonisoitujen ) kriteerien mo

lemminpuolisen tunnustamisen järjestelmää .
3.2.3 .
Yksi huolenaihe on koordinoimattomien (yksi
tyisten ) kansallisten järjestelmien olemassaolo . Myös
komissio viittaa tähän ongelmaan . TSK on siksi tyytyväi
nen komission ehdotukseen sallia vähittäismyyjille ym

päristömerkin hakeminen tuotteille, joita myydään
heidän oman tuotemerkkinsä alla ( 6 artiklan 1 kohta ).
Tämä voisi houkutella myyjiä luopumaan omasta logos
taan ja osallistumaan joko viralliseen kansalliseen järjes
telmään tai EU-järjestelmään . Komitea kehottaa komis
siota vahvistamaan , että tukkumyyntimerkit voivat

myös osallistua järjestelmään .
3.2.4.
Yksityisten merkkien ja muiden ympäristö
merkkien lisääntyminen tulisi pyrkiä estämään tehok
kaasti . Nämä säätelemättömät merkit hämmentävät

kuluttajia ja niiden väitteet ovat joskus harhaanjohtavia .
Näin ne haittaavat EU:n ympäristömerkin ja kansallis
ten , toimivaltaisten elinten suojeluksessa myönnettyjen
merkkien kehittämistä .

3.2.5 . Jotta kansalliset viranomaiset voisivat parem
min taistella harhaanjohtavia ympäristömerkkejä vas
taan , TSK suosittaa , että komissio - yhteistyössä
13 artiklassa ehdotetun komitean kanssa - tutkii nykyi
sen
harhaanjohtavaa
mainontaa
koskevan
lainsäädännön ja käyttäytymissäännöt. Olisi tarkkailta
va erityisesti sitä, millaisia muutoksia tarvitaan valtioit
tain eroavien oikeudellisten ja institutionaalisten raken
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elinten (3) muodostaman sellaisen yksityisen kansainväli
sen yhteenliittymän perustamista, jonka tehtävänä on
laatia ja tarkistaa kriteerit sekä niihin liittyvät arviointi
ja todentamisvaatimukset sekä koordinoida toimival
taisten elinten työtä . Komitea on tullut tähän tulokseen
todettuaan , ettei tälle komission ehdotukselle ole ole

massa toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja .

3.3.1.2 .

Tätä lausuntoa valmistellessaan komitea on

tutkinut mahdollisuutta antaa Euroopan ympäristökes
kukselle (EEA:lle) lopullinen vastuu kriteerien luomises
ta . Komitea pyysi EEA:n johtajaa kertomaan mielipi
teensä tästä ajatuksesta . Hän oli vahvasti sitä mieltä ,
että tällainen kriteerien luomiseen liittyvä hallinnollinen
työ haittaisi hänen varsinaista tehtäväänsä , joka on
riippumattoman tiedon kerääminen ja jakaminen ym

päristöasioista . Tästä syystä komitea toteaa , ettei EEA
voi olla toteuttamiskelpoinen vaihtoehto EYJ:lle.

3.3.1.3 .

Komissiolle on annettava kiitosta siitä , että

se vetäytyy järjestelmän täytäntöönpanosta , sillä saadut
kokemukset ovat osoittaneet, että järjestelmä on pulmal
linen ( myös) komission päättävän aseman vuoksi . Vas
tuun siirto EYJ:lle on sitäkin soveliaampaa, kun otetaan
huomioon lisääntyvä tietoisuus kaupan vääristy
mistä ^). Lisäetu EYJ:n perustamisessa on , että se voi
osaltaan edistää kansallisten järjestelmien harmonisoin
tia (ks . myös kohta 3.2.2).

3.3.1.4.
Toimivaltaisten elinten ja hallitusten virka
miesten 29.-30 . toukokuuta 1997 pitämässä epäviralli
sessa kokouksessa , jossa keskusteltiin kyseisestä ase
tusehdotuksesta, monet valtuuskunnat ilmoittivat kui

tenkin kannattavansa ainakin tässä vaiheessa perustei
den hyväksymistä koskevan lopullisen vastuun
säilyttämistä komissiolla .

Näkemystä perusteltiin seuraavasti :

teiden huomioimiseksi .

- komission arvovalta hyväksyttyjen kriteerien puolus
tamiseksi tarpeen niin vaatiessa ,
3.3 . EU-järjestelmän organisatorinen rakenne

3.3.1 . EYJ:n (2) ja komission väliset suh
teet

- komission toimivalta neuvotella eurooppalaisissa ja
kansainvälisissä yhteyksissä ,

- "ownership"-käsite (vastuun ottaminen perusteilla
olevasta elimestä ) ja viimeisinä myös taloudellise
seuraamukset .

3.3.1.1 .

Komitea on samaa mieltä komission ehdo

tuksen kanssa siitä , että olisi edistettävä toimivaltaisten
(3) Tarkoittaa jäsenvaltioiden järjestöjä , joilta valmistajat tai
maahantuojat voivat anoa ympäristömerkin käyttöoikeut
ta ja jotka vastaavat oman maansa järjestelmän toteutuk
(!) Katso luvun " Rahoitusselvitys " kohta 9.1 : siinä suunnitel
laan kriteerien määrittämistä viidelle tuoteryhmälle vuosit
tain neljän vuoden aikana .

(2) Euroopan ympäristömerkkijärjestö .

sesta .

(4) Nämä velvollisuudet ovat tärkeämpiä hallituksille kuin
vapaaehtoisjärjestöille (TBT-sopimuksen 4 artikla sekä
liite 3 ).
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Komitea on sitä mieltä , ettei tällaisia huolenaiheita saisi

varten . On kuitenkin EYJ:n vastuulla päättää, miten

vähätellä, ja kehottaa komissiota etsimään ongelmiin

tämä vaikuttaa kriteerien luomiseen .

asianmukaisia ratkaisuja .
3.3.1.10 .

3.3.1.5 .

Vastuualueiden konkreettisessa rajaamisessa

on vielä paljon toivomisen varaa . Ehdotuksessa ei
esimerkiksi kiinnitetä mitään huomiota kysymykseen
vahingonkorvausvelvollisuuksista, joita tuomioistuimet
voivat EYJ:n päätösten johdosta määrätä . TSK:n mie
lestä komission olisi suojattava EYJ vahingoilta, joita
voi syntyä EYJ:n vain täyttäessä komissiolta saamaansa
tehtävää .

3.3.1.6.
Valitettavasti ehdotuksessa ei myöskään esi
tetä yksiselitteistä vastuunjakoa komission ja EYJ:n
välillä uusien kriteerien käyttöönotossa . On totta , että
EYJ laatii tulevaisuudessa ympäristömerkkiperusteet,

Ottaen

huomioon

EEA:n

asetuksessa

1210/90 määriteltyjen tehtävien luonne ja kompetenssi ,
jonka se on kehittänyt, EEA voi osallistua aktiivisesti
tietojen keräämiseen seikoista, jotka ovat tarpeen tuote
ryhmän valinnassa (menettelytapaohjeiden ensimmäi
nen vaihe) ja ympäristövaikutusten arvioinnissa
(vaihe 3 ). EEA on ilmoittanut olevansa halukas osallistu
maan näihin tehtäviin . Komitea pyytää siksi komissiota
tutkimaan perusteellisemmin EEA:n virallista osallistu
mistapaa järjestelmän toimintaan ( ] ). Tulee olemaan
tarpeen luoda suorat kommunikaatioyhteydet EEA:n ja
EYJ:n välille.

3.3.2. EYJ:n ja toimivaltaisten elinten
väliset suhteet

mutta ne eivät astu voimaan ennen kuin komissio

toteaa EYJ:n toimineen mandaatin ehtojen mukaisesti .
Tehtäväksiannossa määritellään ympäristömerkkipe
rusteiden laatimisen menettelyvaatimukset liitteen IV

periaatteiden mukaisesti . Ehdotuksen mukaan (ks.
5 artiklan 2 kohta) komission velvollisuus on valita
tuoteryhmä ja varmistaa , että liitteessä IV mainittuja

menettelyperiaatteita on noudatettu .

3.3.2.1 . Ehdotuksessa ei juurikaan puhuta näistä
suhteista . Tämä on ymmärrettävää , koska EYJ tulee
olemaan toimivaltaisten elinten yhteenliittymä, eivätkä
neuvottelut komission ja toimivaltaisten elinten välillä

vielä ole juuri päässeet alkuunkaan . Kuten ehdotuksessa
aivan oikein todetaan , asetus astuu voimaan vasta, " kun

komissio on todentanut (korostus lisätty) EYJ:n voivan
alkaa hoitaa tehtäviään ". On vahinko , ettei komissio

vielä ole esittänyt mitään näkemyksiä näistä suhteista .
Osviitan antaminen nopeuttaisi EYJ:n luomista .
3.3.1.7.
Ehdotuksen kohdassa 32 sanotaan kuitenkin ,
että komission on varmistettava , että EYJ:n tehtävät

suoritetaan valtuuksien ja asetuksen mukaisesti . Lisäksi
siinä nähdään rinnakkaisuus " uuden lähestymistavan "
menettelyn kanssa (kohta 33 ).

3.3.2.2 .

TSK on iloinen mahdollisuudesta esittää

joitain ajatuksia tästä suhteesta . Komitea on vahvasti

sitä mieltä , että EYJ:n perustamissopimuksessa tuli
määrätä , että se on vastuussa vain toimivaltaisille
elimille, huolimatta komission todentamisvelvollisuu
desta (ks . edellinen kohta ). Toimivaltaisten elinten tulisi

toimia EYJ:n valvontaneuvostona . Samaan aikaan ne

3.3.1.8 .
TSK on erityisen tyytymätön tähän viittauk
seen "uudesta lähestymistavasta ". Ensinnäkin " uusi
lähestymistapa " suosii tavoitteitaan ja pyrkimyksiään
myöten vahvasti kansallista lähestymistapaa . Toiseksi
standardointi ( CEN) ja ympäristömerkit (EYJ) ovat

rusteiden määrittämistä varten on annettu valtuudet .

perustaltaan täysin eri asioita : ensimmäinen on teknistä,
jälkimmäinen luonteeltaan valikoivaa ja yksi politiikan
väline . Siten CEN-malli ja - menettelytavat eivät sovellu

kaan toiminnan takaamiseksi rutiinipäätökset tulisi
tehdä yksinkertaisella enemmistöllä . Muut päätökset

EYJ:n toimintaan .

3.3.1.9 .

Komitea on vahvasti sitä mieltä , että komis

sion tehtävänä tulisi olla asianmukaisten pelisääntöjen
tarjoaminen ja määrääminen ja "pelikentän tasoittami
nen ", ei enempää eikä vähempää . Komitea on siksi sitä
mieltä , että komission edut takaa riittävässä määrin sen

rooli EYJ:n perustamissopimuksen luomisessa ja sen
todentamisessa , onko EYJ toiminut liitteen IV vaatimus
ten mukaisesti . Jotta varmistettaisiin riittävä yhteensopi
vuus muiden ympäristöpolitiikan tavoitteiden ja huole
naiheiden kanssa , komissio voi kuitenkin mihin tahansa

EU-politiikan relevanttiin asiakirjaan vedoten kehottaa
EYJ:tä valmistelemaan kriteerit tiettyä tuoteryhmää

olisivat mahdollisuuksien mukaan vastuussa kriteeri

luonnosten laatimisesta niille tuoteryhmille, joiden pe
Tällä tavoin EYJ:n henkilökunnan määrä voidaan pitää
mahdollisimman alhaisena . Sen mahdollisimman tehok

hyväksyttäisiin määräenemmistöllä .
3.3.2.3 . EYJ:n päätoiminnat olisivat 1 ) valtuutuksen
saaminen komissiolta perusteiden luomiseksi tai tarkis
tamiseksi ; 2) antaa vastaava valtuutus yhdelle tai useam
malle toimivaltaiselle elimelle kriteeriluonnoksen laati

miseksi (johtajamaa-lähestymistapaa käyttäen, mikä
toimi hyvin nykyisen asetuksen alkuvuosina); 3) perus
teiden (kriteeriluonnoksen) hyväksyminen ; 4) neuvottelu

(') Arvioidakseen järjestelmän vaikutuksia komissio voi myös
pyytää EEA:ta tekemään tällaisia arvioita säännöllisin
väliajoin .
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foorumin kanssa kriteeriluonnoksen laatimisesta sekä

muutoksista, joita halutaan suuntaviivoihin, menettelyi
hin tai työskentelytapoihin ; 5) laadittujen perusteiden
esittäminen komissiolle; 6) komission avustaminen sen

valmistellessa toimenpiteitä asetukseen liittyen . EYJ:n
valvontaneuvoston tulisi myös perustaa toimivaltaisten
elinten jäsenistä koostuvia työryhmiä valmistelemaan
päätöksentekoa mahdollisimman pitkälle. Toimivaltais
ten elinten perustamissopimukset voivat antaa suunta
viivoja EYJ:n perustamissopimuksen laatimiseen.
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osallistumiseen ja niiden asemaan perusteiden määrit
telyprosessissa . Nykyisen asetuksen 6 artiklan mukaan
näitä eturyhmiä ovat teollisuus ja kauppa (ammatilliset
järjestöt mukaan lukien, soveltuvin tavoin) kuluttajajär
jestöt ja ympäristöjärjestöt. Komitea haluaa jo nyt tehdä
selväksi , että ammattiyhdistysten , joilla on ainutlaatuis
ta käytännön kokemusta työpaikkoja koskevista seikois
ta , olisi osallistuttava samoin ehdoin kuin muutkin
mainitut eturyhmät . Lisäksi komitea tukee komission
ehdotusta ottaa mukaan käsiteollisuusalan ja pk
yritysten edustajat tärkeimpien järjestöjensä välityk
sellä .

3.3.2.4.
Asetuksen astuttua voimaan EYJ tulee ole
maan vapaa hyväksymään tarvittavia muutoksia toimin
tatavassaan , edellyttäen etteivät nämä ole ristiriidassa
asetuksen kanssa . Sen tulisi esimerkiksi olla vapaa
muuttamaan työtapojaan , jos se katsoo sen tarpeellisek
si . Mitä tulee EYJ:n ( alkuperäisiin) toimintatapoihin ,
olisi ehkä viisasta pitää mahdollisimman pitkälle kiinni
jo sovituista " menettelytapaohjeista '^ 1 ). Voi olla hyö
dyllistä tutkia , voitaisiinko byrokratiaa ja muita nopeaa
menettelyä estäviä ja kustannuksia lisääviä määräyksiä
välttää alentamatta kriteerien laatua (2). (Koordinoi
duissa ) kansallisissa järjestelmissä käytettävien menetel
mien vertaileva analyysi voisi antaa lupaavia tuloksia .
On paikallaan mainita , että Tanskan ympäristöministe
riö on tehnyt tällaisen tutkimuksen .

3.4.2 .

TSK toistaa olevansa vahvasti vakuuttunut

siitä , että näiden eturyhmien on oltava tärkeässä ase

massa ympäristömerkkiprosessissa , jotta järjestelmästä
luotaisiin ja se myös säilyisi toimintakelpoisena. Komi
tea vaatii siksi ehdottomasti , että nykyisen asetuksen 6
artikla pidetään voimassa , (3 ) muuttaen sitä kuitenkin
niin , että foorumi olisi vastuussa EYJ:lle eikä komis
siolle .

3.4.3 .
Jotta TSK osallistuisi edelleen ja sitoutuisi
järjestelmän onnistuneeseen toteuttamiseen , asetuksessa
voitaisiin antaa komitean tehtäväksi nimittää virallisesti

3.3.2.5 .
Mikäli katsotaan hyödylliseksi , komissio ja
toimivaltaiset elimet voivat sopia antaa EYJ:n perusta

missopimuksen laatiminen riippumattoman elimen
tehtäväksi asetusluonnoksessa annettujen asiaan liitty
vien ehtojen ja TSK:n lausuntoluonnoksen pohjalta .

Tällainen sopimusluonnos voisi helpottaa neuvotteluita
komission ja toimivaltaisten elinten välillä EYJ:n no
peasta perustamisesta . Tällä hetkellä neuvottelut vielä
valitettavasti hakevat suuntaansa . EYJ:n perustaminen
on , kuten kohdassa 3.3.2.1 mainittiin , edellytys nykyisen
asetuksen kumoamiselle ja uuden , kaivatun järjestelmän

sekä foorumin jäsenet - eturyhmien ehdotusten pohjalta
— että foorumin puheenjohtaja (4). Koska komitea edus
taa talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmiä EU:ssa , sillä
on hyvät mahdollisuudet valvoa foorumin toimintaa
ja näin tehdessään varmistaa sen , että avoimuus ja
tasapainoinen edustavuus otetaan huomioon ja että
tietoa välitetään sekä EU:lle että muille intressipiireille .
Tähän saakka foorumi on tilapäisesti toiminut TSK:n
tiloissa ja komitea on antanut sen käyttöön sihteeristön .
Foorumin toiminnan jatkuvan tehokkuuden takaami
seksi sen nykyinen sihteeristöjärjestely tulisi viral
listaa (5).

voimaantulolle .

3.4.4. Kuten asianlaita tälläkin hetkellä on , EYJ:n
työjärjestykseen kuuluu määräys yhteiskuntaelämän
eturyhmien osallistumisesta tuoteryhmiä koskevia kri
teeriluonnoksia laativiin työryhmiin (ks . myös
kohta 3.3.2.3). Näiden eturyhmien olisi osallistuttava
3.4. Yhteiskunnallisten ja taloudellisten etujärjestöjen
osallistuminen

ekomerkin myöntämismenettelyn kaikkiin vaiheisiin ,
koska ne ovat hyvin läheisessä yhteydessä vähittäismyy
jiin , tuottajiin ja kuluttajiin .

3.4.1 . Komitea on kovin pahoillaan siitä , ettei ehdo
tuksessa juurikaan kiinnitetä huomiota eri eturyhmien
(3 ) Ottaen huomioon komitean kohdassa 3.4.1 esittämät

mielipiteet ammatillisten järjestöjen tasavertaisesta ase
masta ja pk-yritysten mukaan ottamisesta .
(4) Tässä yhteydessä voidaan viitata komission päätökseen
(') Ks . myös komission tiedote ympäristömerkistä, N:o 6,
6.6.1994. On selvää , että menettelytapoja on tarkistettava
komission ( määräävän ) roolin suhteen useimmissa vai
heissa , erityisesti vaiheissa 1 , 2 ja 6.
(2) EYVL C 295, 7.10.1996 , kohta 2.7.6

97/ 150/EC (EYVL L 58 , 24.2.1997) Euroopan ympäristön
ja kestävän kehityksen neuvoa-antavan foorumin perusta
misesta , sillä erotuksella , että jäsenet tähän foorumiin
nimittää komissio .

(5) EYVL C 295 , 7.10.1996 , kohta 2.7.7

3.5 .
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ohjeet puuttuvat nykyisestä asetuksesta . Komitea on
samaa mieltä siitä , että tuoteryhmän huomattava asema

Taloudelliset näkökohdat

markkinoilla on tärkeä kriteeri . Olisi kuitenkin viisasta

3.5.1 .
Rahoitusselvityksessään komissio toteaa lopet
tavansa taloudellisen osallistumisensa neljä vuotta sen
jälkeen , kun uusi asetus on astunut voimaan . Komission
mielestä järjestelmän olisi tämän jälkeen oltava omava
rainen . TSK haluaa huomauttaa , että kansallisista järjes
telmistä saadut kokemukset ovat osoittaneet päivän
seivästi , että tämä käsitys on kestämätön . EEA:n ottami
nen mukaan kalliiden ympäristövaikutusarviontien te
kemiseen voisi kuitenkin alentaa järjestelmän

olla soveltamatta näitä kriteereitä liian ankarasti ja
jättää tarpeeksi tilaa EYJrlle kyseisten tuoteryhmien
tarkkaan määrittelyyn . Lisäksi asetukseen olisi lisättävä
lauseke, jossa todetaan EU:ssa valmistetuilla tuotteilla
olevan merkittävä osuus kokonaismyynnistä Euroopan
unionissa . Tämä peruste on aiheellinen , koska ympäris
tömerkki on luotu ratkaisemaan EU:n ympäristöongel
mia . Merkin avulla vältettäisiin myös epätoivottujen
markkinahäiriöiden syntymistä ( ] ).

kokonaiskustannuksia . Komitea suosittaa kuitenkin ,

että kolmen vuoden päästä tehtäisiin tarkistus , jossa
arvioitaisiin , missä määrin järjestelmä voi olla taloudelli
sesti omavarainen .

3.5.2 .

3.6.2 . 5 artikla : Ympäristömerkin myön
tämisperusteiden m ä ä r i 1 1 ä m i s m e ne11e1yt

Komitea on kuitenkin komission kanssa samaa

mieltä siitä , että komissio voi lopettaa järjestelmälle
annettavan taloudellisen tuen sillä edellytyksellä , että
toimivaltaiset elimet ovat halukkaita ja kykeneviä tuke
maan EYJ:n toimintaa kokonaisuudessaan . Koska toi
mivaltaisilla

elimillä

on

vain

rajoitetusti

varoja

käytössään , kansallisten hallitusten olisi täydennettävä
tarvittavaa rahoitusta . Komitean mielestä komission

suunnitelmalle on elintärkeää , että jäsenvaltiot hyväk
syvät EU-varojen lakkauttamisen ja hyväksyvät seurauk
set tästä . Kysymystä on myös käsiteltävä kohdassa 3.3.2
mainituissa neuvotteluissa . Komitea on kuitenkin va

kuuttunut siitä , ettei liitteessä V mainittuja maksuja tule
nostaa , sillä tämä vähentäisi teollisuuden halua hakea
merkkiä .

3.5.3 .
Koska kriteerien laatimisesta ja tuotteiden
merkinnästä koituvat yhteiskunnalliset edut (pienenty

neiden ympäristövaikutuksien kautta, joista ei koidu
lisäkuluja) ovat suuremmat kuin kerätyt maksut, TSK
on sitä mieltä , että kansallisista ( hallitusten ) lähteistä

toimivaltaisille elimille maksetut tuet ovat paikallaan ja
tarpeellisia , mikäli komission taloudellinen panos jää
pois .

3.5.4.
TSK ei voi täysin arvioida liitteessä V esitettyjä
taloudellisia ehdotuksia . Vaikkakin se pitää hyvänä
ajatusta erityistuen tarjoamisesta pk-yrityksille ja kehi

tysmaista oleville valmistajille (ks . kohta 3.5), ei ole
varmaa , olisiko tällainen suosituimmuuskohtelu yhden
mukaista reilun kilpailun periaatteen kanssa . TSK suo
sittaa , että toimivaltaiset elimet tutkisivat ja arvioisivat
liitteen V sisällön , koska ne ovat sekä todella päteviä
tekemään tällaisen arvion että pitkällä tähtäimellä ne
tulevat olemaan taloudellisessa vastuussa järjestelmästä .

3.6.2.1 .

5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakoh

dassa komissio määrää , että ympäristömerkin perusteet
on tarkistettava enintään kolmen vuoden määräajoin .
3 artiklan 5 kohdan mukaan perusteiden voimassaolo
aika määritellään kuitenkin jokaista tuoteryhmää koske
vien ympäristömerkin perusteiden yhteydessä . Jälkim
mäistä määritelmää olisi siten sovellettava ratkaistaessa
tarkistuksen määräaika .
3.6.2.2 .
5 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakoh
dassa komissio suunnittelee aloittavansa kaikkien asian

omaisten osapuolten avoimet kuulemiset ennen tuote
ryhmän valitsemista . Komitean mielestä riittäisi , että
ennen tuoteryhmän valitsemista komissio pelkästään
kysyisi EYJ:n mielipidettä .
3.6.2.3 .
3 kohdassa sanotaan , että julkaisu virallisessa
lehdessä (2) tapahtuu sen jälkeen , kun komissio on
varmistanut, että tehtävien ehtoja on noudatettu . Koh
dassa 3.3.1.7 ilmoitetun näkökannan mukaisesti komi

tea ehdottaa , että komissio tutkisi tämän noudattamisen

toteutumista EYJ:n raportin pohjalta . Tämän raportin
tulisi osoittaa , että liitteen IV ehtoja on noudatettu .
Asetukseen olisi kirjattava lisämääräys , jonka mukaan
julkaisu virallisessa lehdessä tapahtuu korkeintaan kuu
kausi sen jälkeen , kun mainittu raportti on saatu , ellei
komissio sitä ennen ilmoita EYJ:lle , ettei tämä ole
täyttänyt liitteen IV määräyksiä .

3.6.3 . 6 artiklan 4 kohta : todentaminen

3.6.3.1 .
Komitea on samaa mieltä siitä , että elinten ,
jotka on valtuutettu suorittamaan testejä ja todentamisia
sen arvioimiseksi , täyttääkö hakemus vaatimukset, olisi

3.6 . Huomautuksia asetusluonnoksen artikloista

(') EYVL C 56 , 24.2.1997, kohdan 4.4.3.4 viimeiset yhdeksän
riviä .

3.6.1 . 4 artikla : soveltamisala

3.6.1.1 .

Komissiolleon annettava kiitosta siitä , että se

on määritellyt tuoteryhmien valintaedellytykset . Nämä

(2) Tarkemmin sanottuna kohdassa lausutaan , että komissio

julkaisee " tiedot kyseisistä perusteista ja vaatimuksista
sekä ajantasaistetut viitetiedot niistä ". TSK tulkitsee tämän
muotoilun tarkoittavan sitä , että kaikki oleelliset tiedot

julkaistaan , kuten myös nykyisen asetuksen mukaan
tehdään .
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toimittava EN 45000-sarjan standardien tai vastaavien
kansainvälisten standardien vaatimusten mukaisesti .

Järjestelmän vapaaehtoisen luonteen vuoksi olisi kuiten
kin kilpailusääntöjen vastaista vaatia virallista hyväk
syntää. Tapa, jolla nämä testejä suorittavat elimet
todistavat toimivaltaiselle elimelle täyttävänsä standar
dit, tulisi jättää avoimeksi ( 1 ). 4 kohdan viimeisen virk
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keen tulisi siksi kuulua seuraavasti : '— jotka täyttävät
EN 45000-sarjan standardit —".
3.6.4.

13

artikla :

neuvoa-antava

ko

mitea

3.6.4.1 .
Komitea on tyytyväinen jäsenvaltioiden edus
tajista koostuvan neuvoa-antavan komitean perustami
seen, myös 5, 11 ja 12 artikloissa oleviin määräyksiin

liittyen . Tämän komitean perustamista on pidettävä
(*) Huolimatta siitä , että useimmat, elleivät kaikki , laborato
riot jne. tulevat hakemaan tätä hyväksyntää .

myönteisenä , koska se sitoo myös jäsenvaltioiden halli
tukset järjestelmän onnistuneeseen läpivientiin .

Bryssel, 10 . heinäkuuta 1997 .
Talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja
Tom JENKINS

