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II
(Valmistavat säädökset)

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan
parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Tietoturvan ja luottamuksen varmistaminen sähköisessä viestinnässä – Digitaalisia allekirjoituksia ja viestien salausta
koskeva eurooppalainen malli”
(98/C 157/01)
Komissio päätti 10. lokakuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 artiklan
nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi
lausuntonsa 4. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Umberto Burani.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 101 ääntä
puolesta ja yksi vastaan yhden pidättyessä äänestämästä.
1. Yleistä
1.1.
Komission tiedonanto kuvailee onnistuneesti
sähköistä viestintää, joka on hyvin tekninen ja erikoistunut ala. Teknisten näkökohtien ymmärtäminen on
kuitenkin välttämätöntä käyttäjille sekä ennen kaikkea
viranomaisille ja lainsäätäjille.
1.2.
Sähköinen viestintä avoimien verkkojen kuten
Internetin kautta on saamassa mittasuhteet, joita ei
voitu kuvitellakaan kymmenen vuotta sitten. Sähköisen
viestinnän kehitys lienee yksi tämän vuosituhannen
lopun ja seuraavan vuosituhannen alun yhteiskunnan
peruspiirteistä. Sähköisen viestinnän odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti lähitulevaisuudessa. Eri toimialojen ja erityisesti elektronisen kaupankäynnin (1)
käytännön sovellukset ovat kuitenkin riippuvaisia
sähköisen viestinnän tasaisen kehityksen tiellä olevien
esteiden poistamisesta.
1.3.
Komission mielestä nämä esteet johtuvat avoimien tietoverkkojen käyttöön liittyvistä epävarmuuste-

(1) EYVL C 19, 21.1.1998, s. 72.

kijöistä: viestejä voidaan siepata ja muuttaa luvattomasti, sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen pätevyys
voidaan kieltää, henkilötietoja voidaan kerätä laittomasti ja viestinvälitystä voidaan käyttää laittomiin tarkoituksiin. Onkin luotava turvalliset perusrakenteet, joiden
avulla voidaan vakiinnuttaa tietoyhteiskunta, joka suojelee kansalaisia väärinkäytöksiltä, sekä kehittää elektronista kaupankäyntiä, joka perustuu samanlaisiin
varmuustekijöihin kuin liike-elämän paperimuotoisten
asiakirjojen vaihto.

1.4.
Komission asiakirjassa käsitellään kahta turvallisuutta lisäävää perusvälinettä eli digitaalista allekirjoitusta ja viestien salausta. Digitaalisella allekirjoituksella
voidaan varmistaa osapuolten henkilöllisyys ja viestien
alkuperä (todentaminen). Viestien salaus antaa suojan
laitonta häirintää vastaan (tiedon koskemattomuus) ja
takaa viestien luottamuksellisuuden. Komissio pyrkii
selvittämään kaikkien osapuolten avustuksella, mikä on
nykyinen tilanne ja miten se voi kehittyä. TSK on tästä
ilahtunut ja toivoo voivansa antaa lausunnon asiaa
koskevista komission aloitteista.

1.5.
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat pyytäneet, että komissio ryhtyy tarvittaviin toimiin sähköisten
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asiakirjojen koskemattomuuden ja todentamisen varmistamiseksi. TSK toteaa, että huomioon tulisi ottaa
myös EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten
järjestöjen (OECD, UNCITRAL jne.) aloitteet, joita
ollaan suunnittelemassa tai jotka on jo hyväksytty.
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lyyn liittyvien perusrakenteiden erosta johtuvia ongelmia. Jälkeenpäin tapahtuva yhdenmukaistaminen olisi
erittäin vaikeaa.

2. Johdanto: turvallisen sähköisen viestinnän tarve (1)

1.6.
TSK:n mukaan alan sääntelyssä tulisi soveltaa
kokonaisvaltaista näkemystä. Yhtäältä tulee edetä joustavasti, jottei teknologian kehitykselle ja sen soveltamiselle aseteta esteitä, ja toisaalta tulee säilyttää koskemattomina EU:n perusperiaatteet: kuluttajansuoja, kilpailuehtojen yhdenvertaisuus, palveluiden vapaa liikkuvuus
ja vastavuoroinen tunnustaminen. Sähköisen viestinnän
vallankumous on vähintään yhtä merkittävä kuin viime
vuosisadan teollinen vallankumous. Oikeudellisissa ja
sääntelypuitteissa on otettava vaikutteita innovatiivisista käsitteistä, jotka perustuvat jo saavutettuun kehitykseen ja järjellisiin tulevaisuuden ennusteisiin.

1.7.
Roomalaisesta oikeudesta kahden vuosituhannen aikana kehittynyt nykyinen lainsäädäntö perustuu
paperimuotoisiin asiakirjoihin, jotka on tarkoitus korvata lähitulevaisuudessa toistaiseksi arvaamattomassa
mutta varmasti suuressa määrin sähköisillä ”asiakirjoilla”. Kyseessä on radikaali muutos, joka edellyttää
erilaista lähestymistapaa sopimusten lainvoimaisuuden
ongelmaan sekä yksityishenkilöiden kesken ja yksityishenkilöiden ja julkishallinnon välillä lähetettävien
sähköisten asiakirjojen pätevyyteen (verot, sosiaaliturva,
asiakirjarekisterit, oikeusasiakirjat jne.).

1.8.
Monien maiden julkishallinnossa on jo otettu
käyttöön sähköinen viestintä tiedon ja asiakirjojen
vaihdossa sekä sisäisesti että yhteydenpidossa kansalaisiin. Sähköistä viestintää voidaan soveltaa oikeudellisesti
ja hallinnollisesti tärkeisiin asiakirjoihin, kunhan ensin
saadaan luoduksi luotettavat oikeudelliset ja sääntelypuitteet. Tämä merkitsee luultavasti yksityisoikeuden
alan kehitystäkin huomattavampaa mullistusta.

1.9.
Näin ollen on luotava uudet lainsäädännölliset
ja sääntelypuitteet, jotka perustuvat asiakirjojen aineettomuuteen. Yksityis- ja hallinto-oikeus kuuluu suurelta
osin yksittäisten jäsenvaltioiden toimivaltaan. Monia
aloitteita on hyväksytty tai ollaan tutkimassa. Ensimmäisen summittaisen analyysin pohjalta voidaan todeta, että
suuntaukset ja ratkaisut poikkeavat usein huomattavasti
toisistaan. TSK muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita
siitä, että on ehdottoman välttämätöntä pikaisesti yhdenmukaistaa taustalla olevat käsitteet Euroopan tasolla. Yhtenäismarkkinoiden toimintavaatimukset saattavat pian paljastaa eri valtioiden oikeudellisten ja säänte-

2.1.
TSK on tutustunut sähköisen viestinnän, digitaalisen allekirjoituksen ja viestien salauksen teknisiin
näkökohtiin. Komitea on tyytyväinen siihen, että komissio on käsitellyt tätä monimutkaista ja erikoistunutta
alaa myös maallikoille ymmärrettävällä tavalla. Komitea
ei puutu tiedonannon yksityiskohtiin vaan rajoittaa
kommenttinsa sellaisiin toiminnallisiin seikkoihin, jotka
saattavat edellyttää yhteisön toimielimiltä sääntelyyn
tai lainsäädäntöön liittyviä toimia.
2.2.
Kun otetaan huomioon, ettei sähköisen viestinnän alalla voida päästä ehdottomaan ja täydelliseen
turvallisuuteen, komitea muistuttaa, että alan suurimpana vaarana ovat petokset eri muodoissaan ja eri sovelluksineen. On selvää, että tältä kannalta (Internetin tyyppiset) avoimet verkot ovat haavoittuvia ainakin kunnes
ryhdytään laaja-alaisesti tehokkaisiin turvallisuustoimiin. Komissio muistuttaa tässä yhteydessä, että tärkeät
asiakirjat kulkevat suljetuissa verkoissa, joiden käyttäjät
tuntevat toisensa ja luottavat toisiinsa.
2.3.
Täysin lailliset suljetut verkot ovat kehittyneet
avoimista verkoista riippumatta joko oman viestintäjärjestelmänsä tai Internetin varassa. Käytön kannalta
suljetut verkot ovat luultavasti kalliimpia kuin avoimet
verkot, mutta valinnassa ratkaisevana tekijänä on ilman
muuta niiden suurempi suhteellinen turvallisuus avoimiin verkkoihin verrattuna. Niiden käytön lisääntyminen riippuu siis avoimien verkkojen luotettavuudesta:
mitä luotettavammiksi avoimet verkot tulevat, sitä
vähemmän uusien suljettujen verkkojen luominen houkuttelee. Sopimusvapauden nimissä TSK on sitä mieltä,
ettei alalla tarvita säännöstelyä. Mahdollisia ongelmia
saattaa kuitenkin syntyä epäilyksistä, jotka liittyvät
aitouden osoittamiseen kolmansien osapuolien kanssa
tehtävissä toimissa silloin, kun varmennusviranomaiset
eivät ole tunnustaneet ja hyväksyneet niitä (ks.
jäljempänä kohta 5).
2.4.
Tiedonannon yleistavoitteena ei ole kuitenkaan
käsitellä turvallisuuskysymystä sellaisenaan. Tavoite on
paljon laajempi ja kunnianhimoisempi. Tiedonannossa
pyritään :
– luomaan digitaalisia allekirjoituksia koskeva eurooppalainen toimintamalli;
– takaamaan salauspalveluiden ja -tuotteiden sisämarkkinoiden toiminta;

(1) Ks. tiedonannon I luku, s. 6–7.
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– ratkaisemaan Internetin maailmanlaajuiseen luonteeseen liittyvät kansainväliset ongelmat;
– liittämään salausmenetelmät unionin muihin toimintalinjoihin;
– auttamaan käyttäjiä hyödyntämään komission ”maailmanlaajuiseksi” määrittämän tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia.
2.5.
TSK on samaa mieltä tästä toimintamallista.
Komitea kiinnittää kuitenkin huomiota näkökohtaan,
joka saattaa vaikuttaa itsestään selvältä, mutta joka
joskus unohdetaan: jokaisessa eurooppalaisessa aloitteessa tulee ottaa huomioon sähköisen viestinnän ”maailmanlaajuinen” luonne. Halu tehdä enemmän ja paremmin kuin muut saattaa johtaa kriteerien haitallisiin
eroavaisuuksiin. Komissio näyttää pohjaavan tähän
periaatteeseen. Komitea puolestaan korostaa, että unionin tulisi ottaa johtoasema aloitteissa aina kun mahdollista, mutta samalla tulisi ottaa huomioon mitä muut
tekevät tai ovat tehneet. Nykyinen ja suunnitteilla oleva
kansainvälinen yhteistyö (1) on antanut hyviä tuloksia,
mutta päätöksenteko edellyttää pitkäjänteisyyttä, kun
taas Euroopassa tarvittaisiin sääntelyä mahdollisimman
pian. Sääntelyn tulisi siten olla riittävän joustavaa, jotta
se voisi olla sopeutettavissa kansainvälisten suhteiden
vaatimuksiin.

3. Todentaminen ja koskemattomuus: digitaalinen allekirjoitus (2)
3.1.
Digitaalinen allekirjoitus on takeena siitä, että
viesti tulee tunnistettavalta ja valtuutetulta henkilöltä
(todentaminen) ja ettei kolmas osapuoli ole muuttanut
sen sisältöä lähetyksen aikana tai ettei sisältö ole
muuttunut vahingossa (koskemattomuus) (3). Digitaalinen allekirjoitus perustuu salausjärjestelmään ja siinä
käytetään julkista avainta (jonka tietyn järjestelmän
kaikki käyttäjät tuntevat) ja salaista avainta (joka on
vain lähettäjän tiedossa).
3.2.
Luotettava digitaalinen allekirjoitus (sekä muut
kokeiltavana olevat vaihtoehtoiset järjestelmät) on ehdoton perusedellytys sille, että sopimuksia, joita tehdään
paperittomien asiakirjojen järjestelmissä, voidaan pitää
pätevinä. Digitaalinen allekirjoitus on siten perusta
sähköisen viestinnän avulla tehtävien liiketoimien uusille
oikeudellisille puitteille.
3.3.
Suljetuissa järjestelmissä osapuolten välillä solmittujen sopimusten lainvoimaisuus ei aiheuta ongelmia,
sillä näiden järjestelmien syntymisen lähtökohtana on
vastavuoroinen luottamus, joka perustuu tiukkoihin

(1) Ks. tiedonannon IV luku, kohta 1.2 (iii), s. 23.
(2) Ks. tiedonannon II luku, s. 8–9.
(3) Monimutkaisten teknisten näkökohtien osalta ks. tiedonanto ja erityisesti sen liitteet I ja II.
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käyttöehtoihin, turvallisuuskriteerien avoimuuteen ja
sopimuksiin liittyvään vapauteen. Käyttöön otettujen
tekniikkojen osalta on hyvä muistaa, että sähköiseen
kaupankäyntiin sovellettavia rahoituspalveluja varten
on luotu erityinen SET-protokolla (Secure Electronic
Transaction) (4). Sitä voivat käyttää sähköisen tunnisteen (digital certificate) avulla ne maksukortin tai
elektronisen rahan haltijat, jotka haluavat hankkia
hyödykkeitä tai palveluita järjestelmään kuuluvilta toimijoilta. On kuitenkin muistettava, ettei SETjärjestelmää voida pitää tiukasti ottaen suljettuna järjestelmänä, vaan se on ”avoin maksujärjestelmä”.

3.4.
Avoimissa verkoissa solmittujen sopimusten
lainvoima on tunnustettava sekä sopimusosapuolten
välisissä suhteissa että suhteessa kolmansiin osapuoliin.
Eräissä kansallisissa oikeusjärjestelmissä tunnustetaan
jo digitaalinen allekirjoitus, mutta vain yhdenmukaistettu ylikansallinen lainsäädäntö voi taata sähköisen kaupankäynnin kehittymisen maailmanlaajuisella tasolla.

4. Luottamuksellinen sähköinen viestintä: viestien salaus (5)

4.1.
Viestin todentamisen ja koskemattomuuden (ks.
kohdat 1.4 ja 3.1) lisäksi sähköisessä viestinnässä,
samoin kuin kirjallisessa viestinnässä, tarvitaan luottamuksellisuutta. Tämä vaatimus on tärkeä suljetuissa
verkoissa, mutta avoimissa verkoissa se on elintärkeä.
Viestien salaus takaa sen, että viestin ymmärtävät vain
lähettäjä ja vastaanottaja.

4.2.
Salausjärjestelmä pohjautuu periaatteeseen,
jonka mukaan vain lähettäjä voi salata viestin ja vain
vastaanottoja voi purkaa salauksen. Markkinoilla on
useita ”käyttövalmiita” salaustuotteita, komission asiakirjan mukaan 1 400 erilaista versiota. Salattujen viestien
vaihtamiseksi ja purkamiseksi lähettäjällä ja vastaanottajalla on luonnollisesti oltava yhteensopivat ohjelmistot.

4.3.
Salausjärjestelmien nopea lisääntyminen vaikeuttaa yksilön mahdollisuutta hallita ohjelmisto hänen
ollessaan yhteydessä muihin käyttäjiin. Tämän lisäksi
itse salaus tuo esiin erittäin tärkeitä perusongelmia.
Ensinnäkin yksityisyyden suojan (sekä tekijänoikeuden
ja liikesalaisuuden suojan) periaatteet sekä talousmaailman suojelu laittomuuksilta edellyttävät, että käyttäjät
voivat käyttää sellaista salausjärjestelmää, joka takaa
tehokkaasti viestien salaisuuden ja luottamuksellisuu-

(4) SET-järjestelmään kuuluu viestin koskemattomuuden ja
allekirjoituksen todentamisen lisäksi myös viestin salaus
(ks. kohta 5.2).
(5) Ks. tiedonannon III luku, s. 16–18.
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den. Toiseksi käyttäjiä on suojeltava sellaisilta toimilta
kuin vakoilu, terrorismi sekä rikollinen tai muuten
laiton toiminta.
4.4.
Edellä mainitusta johtuu, että alalla tarvitaan
yhteisin periaattein yhdenmukaistettua sääntelyä jäsenvaltioiden välillä. Sääntelyssä tulisi mahdollisuuksien
mukaan sovittaa yhteen vastakkaisilta tuntuvat vaatimukset. Komitea painottaa, että kaikilla kansalaisilla
olisi oltava oikeus käyttää salausjärjestelmiä. Komitea
myöntää kuitenkin, että tätä oikeutta tulee rajoittaa sen
mukaan, millainen tarve yhteiskunnalla on suojella
itseään kaikenlaista rikollista tai laitonta toimintaa
vastaan. Vaikeutena on määrittää nämä rajat, jotka
saattavat vaihdella maittain, mutta myös ajassa maan
poliittisen ja yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. On
selvää, että ongelman voi ratkaista vain kukin jäsenvaltio
omalta osaltaan oikeudenmukaisuuden ja suhteellisuuden periaatteiden mukaisesti. Yhtenä ratkaistavana ongelmana on vielä, miten määritellä tapaukset, joissa
tämä kansalaisoikeus puuttuu, sekä viranomaisten toimintamenettelyt. Tämä kaikki tulee tehdä sellaisissa
oikeudellisen varmuuden puitteissa, joissa kansalaisille
annetaan takeet kerättyjen tietojen käytöstä.

5. Varmennusviranomaiset ja luotetut kolmannet osapuolet (1)
5.1.
Edellä esitetyt ongelmat edellyttävät sellaisia
järjestelmiä, joilla voidaan taata digitaalisten allekirjoitusten ja salausjärjestelmien mahdollisimman suuri luotettavuus sekä avainten vaihto ja varmentaminen, viestien luottamuksellisuus ja samalla niiden vaatimusten
noudattaminen, joiden mukaan yhteiskuntaa tulee suojella rikollisuudelta.
5.2.
Yhteisön tasolla ei ole vielä täysin ratkaistu
ongelmaa sellaisten oikeudellisten puitteiden luomisesta,
jotka koskevat sähköisellä allekirjoituksella varustettujen (ja mahdollisesti salattujen), avoimissa verkoissa
lähetettyjen asiakirjojen tunnustamista kolmannen osapuolen kannalta. Komissio on sitä mieltä, että jokaiseen
EU-maahan tulee perustaa oikeudellisesti tunnustettava
varmentava viranomaistaho tai usempia tahoja, jotka
toimisivat julkisia avaimia hallussaan pitävinä ”notaareina”.
5.3.
Oikeudellisesti tunnustettujen varmennusviranomaisten tehtävät olisivat siis julkisoikeudellisia. Nämä
viranomaiset eivät voisi – tai niiden ei tulisi – hoitaa
muita tehtäviä eikä tarjota palveluita, jotka kuuluvat
tyypillisesti luotetuille kolmansille osapuolille, joiden
tehtävät ovat luonteeltaan yksityisiä. Nämä kaksi tahoa
tulee komission mukaan pitää toisistaan erossa. TSK on
asiasta samaa mieltä. On kuitenkin päätettävä tuleeko
varmennusviranomaiset muodostaa julkisten elinten vai

(1) Ks. tiedonannon II luvun 2 kohta, s. 9–12.
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julkisen valtuutuksen saaneiden yksityisten elinten tavoin. Koska tärkeintä on, että kyseiset toimet tunnustetaan ja niitä säännellään, TSK on sitä mieltä, että
jokainen jäsenvaltio voi tehdä oman päätöksensä.

5.4.
Lisäksi TSK pohtii, onko varmennusviranomaisten muodostaminen tai ainakaan niiden toimivallan
laajentaminen kaikkiin järjestelmiin aina edes tarpeen.
Tietyissä tapauksissa järjestelmään (esim. SETjärjestelmään) osallistuvia on satoja tuhansia ja heidän
määränsä kasvaa kohta miljoonaan. Yksittäisten avainten hallussapito ja hallinta tulisi erittäin monimutkaiseksi ja kalliiksi. Yksinkertaisempaa ja halvempaa olisi
myöntää ”yksityisen” varmennusviranomaisen oikeudellinen asema niille luotetuille kolmansille osapuolille,
jotka tarjoavat takeet koskemattomuudesta ja kokemuksesta.

6. Lopuksi

6.1.
TSK kannattaa pääpiirteissään komission monimutkaista mutta hyvin suunniteltua ohjelmaa. Komitea
ei välitä toistaa kannattamiaan näkökohtia vaan antaa
muutaman lisäkommentin, jotka saattavat olla avuksi
meneillään olevissa pohdinnoissa.

6.2.
Yhteentoimivuuden (2) osalta komissio kannustaa teollisuutta ja kansainvälisiä standardointielimiä
kehittämään teknisiä ja infrastruktuuristandardeja varmistaakseen verkkojen turvallisen käytön. Komissio
pohtii mahdollisuutta hyväksyä toimia, jotka tukevat
eurooppalaisten yritysten alalla tekemää työtä. TSK
muistuttaa, että standardien määrittely vaikuttaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyyn suhteessa
EU:n ulkopuolisiin maihin ja ehdottaa, että komission
toiminta liitetään niiden toimien yhteyteen, joista komissio on määrännyt tiedonannossaan ”Euroopan tietotekniikka- ja viestintäteollisuuden kilpailukyky” (3).

6.3.
Tulisi myös kehittää strategia, jolla voitaisiin
edistää sähköisen viestinnän käyttöä pk-yrityksissä.
Elektronista kaupankäyntiä koskevassa komitean lausunnossa (4) ehdotettujen toimien lisäksi olisi hyödyllistä
tarjota pk-yrityksille TEDIS-ohjelmassa kokeiltujen kaltaisia ”avaimet käteen”-ratkaisuja. Kauppakamarit ja
muut alakohtaiset järjestöt voisivat avustaa merkittävällä tavalla pääsyä uuden teknologian aloille.
Samalla olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että sähköisen viestinnän levittämistä tulee täydentää tiedottamalla
pk-yrityksille uuden teknologian käyttöön liittyvistä

(2) Ks. tiedonannon IV luvun 3 kohta, s. 25–26.
(3) EYVL C 73, 9.3.98, s. 1.
(4) EYVL C 19, 21.1.1998, s. 72.
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riskeistä ja kustannuksista. Tällä kuten kaikilla muillakin innovaatioaloilla on tehtävä vastuullisia päätöksiä
tietoisina niiden myönteisistä ja kielteisistä näkökohdista.

6.4.
Tiedonannon yhtenä näkökohtana on kuluttajien ja yleisemmin kaikkien sähköiseen viestintään osallistuvien suojelu, vaikkei asiaa käsitelläkään erikseen.
Kyseessä on ensisijainen ongelma, joka on jokseenkin
monimutkainen kansainvälisen oikeuden kannalta. Digitaalisen allekirjoituksen antamat suhteelliset takeet
kannustavat etäsopimuksiin. Eurooppalaisia määräyksiä ja muita jäsenvaltioiden lakeja voidaan soveltaa
ilman tulkintaongelmia samasta maasta olevien ostajien
ja myyjien välisiin sopimuksiin. Ongelmia saattaa
syntyä, kun kyseessä on EU:n eri maiden asukkaiden
väliset sopimukset, mikäli suojelun taso on erilainen.
Tilanne monimutkaistuu, kun ostaja tai myyjä asuu EU:n
ulkopuolisessa maassa. Komitean mielestä sähköisesti
tehtyjen sopimusten lainvoimaisuuteen liittyvät säännöt
tulisi liittää eurooppalaisiin lainsäädäntöpuitteisiin. Komitea suosittaa, ettei EU:n ulkopuolista lainsäädäntöä
sovelleta. Se vastustaa EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisten lukuisia tämänsuuntaisia yrityksiä.

6.5.
Kuluttajansuojan eroavuudet maailmanlaajuisella tasolla (mutta myös EU:n jäsenmaiden välillä) ei
ole pikaisesti ratkaistava ongelma. Kuluttajille kuten
muillekin käyttäjille on kerrottava, ettei ”eurooppalainen” tai ”jäsenvaltioiden sisäinen” suoja päde sopimuksiin, jotka on solmittu EU:n ulkopuolisten maiden tai
muiden EU-maiden toimijoiden kanssa. Sama toteamus
voidaan esittää määräyksistä, jotka koskevat tekijänoikeutta, kansalaisvapauksia, mielipiteen vapautta ja moraalia (esim. pornografia).

6.6.
Yhtenä pulmallisena ongelmana on verolainsäädäntö etenkin alv:n osalta. Periaatteessa on odotettavissa, että kaikki hallitukset vastustavat ponnekkaasti sellaisia sopimuksia tai sellaista lainsäädäntöä,
joka johtaisi tulojen menetykseen ja järjestelmiin, jotka
mahdollistaisivat helpon veronkierron. TSK pohtii, voidaanko elektroniseen kaupankäyntiin, etenkin suhteessa
EU:n ulkopuolisiin maihin, soveltaa Euroopassa suunnitteilla olevaa yhdenmukaistamista (1), jonka mukaan
alv peritään ostajan asuinpaikan perusteella.
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tällaista lainsäädäntöä ei ole lainkaan. Jo suunnitteluvaiheessa olevan EU:n toiminnan (2) lisäksi Euroopassa
tulisi edistää yhdenmukaistamiseen ja kansainväliseen
yhteistyöhön tähtäävää määrätietoista toimintaa, joka
ei rajoitu vain tärkeimpiin valtioihin. EU:ssa tulisi
myös tarjota koulutusapua rikollisuuden torjuntaan
keskittyville laitoksille – erityisesti Europolille.

6.8.
Kirjallisen viestinnän korvaaminen sähköisellä
viestinnällä edellyttää äärimmäisen monimutkaisia lainsäädäntö- ja sääntelypuitteita, jotka kattavat monia
toiminnan aloja. Aloiteohjelman lisäksi komissio on
tehnyt aikataulun toteutettavia toimia varten. Komitea
kiittää hyvää pyrkimystä, mutta epäilee voidaanko
kaikkia – etenkään kansainvälisten sopimusten toteutumisesta riippuvia – määräaikoja noudattaa.

6.9.
Olisi myös määriteltävä alustavasti, mitkä ovat
Euroopan unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännöllisen
toiminnan rajat. TSK:n mielestä tulisi jättää tilaa itsesääntelylle (”pelisäännöt”) kuitenkin niin, että määrätään tarvittavat standardit, joilla annetaan sopimuksille
oikeudelliset takeet sekä poistetaan yhteentoimivuutta
haittaavat jäsenvaltioiden säännöt. Itsesääntelyn tulisi
kohdistua erityisesti uusien järjestelmien yhteensopivuuteen aiempien järjestelmien kanssa, takeisiin suljetuissa
ja avoimissa järjestelmissä noudatettavista samoista
turvallisuussäännöistä ja -standardeista sekä siihen, että
erimaalaisilla samaan järjestelmään osallistuvilla on
samanlaiset ehdot. Julkishallinnon osallistuminen tulisi
rajoittaa järjestelmien toiminnan ja niiden yhtenäismarkkinoiden yleisperiaatteiden mukaisuuden valvontaan.

6.10. Komitea tekee käytännön tasolla seuraavat
ehdotukset toimintalinjaukseksi uusille – ja eräissä
tapauksissa kiireellisille – komission aloitteille:
– Nykyiseen lainsäädäntöön, asetuksiin ja menettelyihin sisältyvän ”allekirjoituksen” määritelmää tulisi
laajentaa siten, että siihen sisällytetään digitaalisen
allekirjoituksen käsite.
– Digitaalisen allekirjoituksen tulisi olla spontaani,
selkeä ja tarkistettavissa oleva toimenpide, joka on
allekirjoittajan nähtävissä ja toiminnallisesti valvottavissa. Tämä edellyttää selkeää ja yhtenäistä mutta
riittävän joustavaa määrittelyä, jolloin mukaan voidaan liittää nykyisen ja tulevan teknologian avulla
tehtävät allekirjoitukset.

6.7.
Internetin maailmanlaajuinen luonne lisää uuden
ulottuvuuden petosten ja järjestäytyneen rikollisuuden
torjuntaan liittyviin ongelmiin. Alan rikoslainsäädännössä on merkittäviä eroja ja eräissä tapauksissa

– Kaikkien kansalaisten tulisi saada suhteellisen pian
käyttöönsä väline (pankkikortti, sosiaaliturvakortti
jne.), jonka avulla heidän on mahdollista antaa

(1) EYVL C 296, 29.9.1997.

(2) EYVL C 251, 15.8.1997.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

digitaalinen allekirjoitus. Tämä edellyttää rekisteröidyn henkilötunnuksen ja tietysti myös keskitetyn
tietokannan olemassaoloa.
– Julkishallinnon tulisi pystyä mahdollisimman pian
tarjoamaan ja hyväksymään sähköisiä asiakirjoja.
Niitä tulisi ainakin aluksi voida käyttää valtion
laitoksiin sijoitettujen päätteiden välityksellä.

25.5.98

– Varmennusviranomaiset on tunnustettava vastavuoroisesti kansainvälisellä tasolla.
– Lähes kaikkien sivistysvaltioiden perustuslaissa taataan kirjeenvaihdon luottamuksellisuus. Laissa määritellään poikkeukset tähän sääntöön. Sähköistä viestintää tulisi suojella samalla tavoin ja samoin kriteerein.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivien 73/239/ETY ja
92/49/ETY muuttamisesta (Neljäs liikennevakuutusdirektiivi)” (1)
(98/C 157/02)
Neuvosto päätti 4. marraskuuta 1997 yhteisön perustamissopimuksen 100 a artiklan mukaisesti
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi
lausuntonsa 4. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Robert Pelletier.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 94 ääntä
puolesta ja kaksi pidättyi äänestämästä.
1. Johdanto
1.1.
Korvausten maksaminen Euroopan unionissa
liikennevahinkojen yhteydessä vahingonkärsineille on
ollut yksi yhteisölainsäädännön hankalimmista kysymyksistä vakuutusalan yhtenäismarkkinoiden perustamisesta lähtien.
1.2.
Huoli on oikeutettu etenkin siksi, että korvausten
maksaminen edesauttaa perustamissopimuksen mukaista ihmisten vapaata liikkuvuutta ja yhtenäismarkkinoiden toteuttamista.
1.3.
Tämä neljäs liikennevakuutusdirektiivi liittyy
Euroopan unionin kansalaisten liikkuvuuden lisääntymiseen, mikä aiheutuu siitä, että unionin kansalaiset
oleskelevat säännöllisesti lyhyehköjä aikoja muissa
jäsenvaltioissa kuin omassa asuinvaltiossaan. Tyypil-

(1) EYVL C 343, 13.11.1997, s. 11.

listä tälle usein lomakausien mukaan rytmittyvälle
väestövirralle on sen määrän jatkuva kasvu ja hyvin
epätasainen jakautuminen eri jäsenmaiden välille. On
nimittäin varsin selvästi erotettavissa matkailijoiden
”vienti-”, ”tuonti-” ja kauttakulkumaat.

1.4.
Vahingonkärsijäksi joutumisen tilastollinen riski
muussa jäsenvaltiossa kuin omassa asuinvaltiossaan
matkustavalle henkilölle on siis todellinen, mistä todistavat Euroopan parlamentille toimitetut valituskirjelmät,
vaikka niiden lukumäärä onkin vielä pienehkö.

2. Taustaa

2.1.
YK:n liikennekomitean aloitteesta luotiin 40luvun lopulla ns. vihreän kortin järjestelmä. Sen perusteella toteutettiin vakuutuksenantajien kansallisten toimistojen välisen sopimuksen mukaan vahingonkorvaus-
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menettelyt niissä tapauksissa, joissa Euroopan maissa
vakuutetut ajoneuvot aiheuttavat vahingon rekisteröintimaansa ulkopuolella.
2.2.
Komissio on pyrkinyt parantamaan korvausten
maksua Euroopan unionissa liikennevahinkojen yhteydessä vahingon kärsineille ensimmäisestä, vuoden 1972
liikennevakuutusdirektiivistä (72/166/ETY) lähtien. Direktiivissä säädettiin vastuun varalta otettava vakuutus
pakolliseksi koko senaikaisessa Euroopan talousyhteisössä. Vahingonkärsineiden turvaa on edelleen parannettu toisella (84/5/ETY) ja kolmannella (90/232/ETY)
direktiivillä.
2.3.
Vihreän kortin järjestelmästä vaikutteita saaneessa, syyskuun 30. päivä 1983 annetussa toisessa
direktiivissä säädetään liikennevahingoista, jotka sattuvat vahingonkärsijän asuinvaltiossa ja jotka aiheuttaa
kyseisessä valtiossa tai jossain toisessa jäsenvaltiossa
rekisteröity ja vakuutettu ajoneuvo.
2.4.
Toukokuun 14. päivänä 1990 annettu kolmas
direktiivi, joka koskee autovakuutusalan palvelujen
vapaata tarjontaa, kattaa puolestaan tilanteet, joissa
onnettomuus tapahtuu vahingonkärsijän asuinvaltiossa
ja joissa vahingon aiheuttanut ajoneuvo on rekisteröity
samassa valtiossa, mutta vakuutettu palvelujen vapaan
tarjonnan mukaisesti jossakin toisessa jäsenvaltiossa
toimivassa vakuutusyhtiössä.
2.4.1. Direktiivi tekee pakolliseksi kaikkien vakiintuneiden ja vakiintumattomien, alalla toimivien vakuutuksenantajien liittymisen vihreän kortin järjestelmään ja
kansalliseen takuurahastoon.
2.5.
Ajoneuvodirektiivit eivät siis käytännössä kata
tyydyttävällä tavalla tapauksia, joissa vahingonkärsijä
on joutunut liikenneonnettomuuteen asuinvaltionsa ulkopuolella.
2.6.
Huomattuaan tämän puutteen Euroopan unionin komissio antoi 1990-luvun alussa asian käsiteltäväksi
kahdelle vakuutusalan ammatilliselle järjestölle, Euroopan vakuutuskomitealle ja kansallisten toimistojen neuvostolle, joiden katsottiin parhaiten kykenevän löytämään tilanteeseen ratkaisun.
2.7.
Vihreän kortin järjestelmän hallinnosta vastaava
kansallisten toimistojen neuvosto laati sopimuksen ulkomaisten matkailijoiden aseman turvaamiseksi. Asiaa ei
kuitenkaan pystytty ratkaisemaan sovintoteitse. Ensinnäkään sille ei saatu kaikkien vakuutusyhtiöiden
hyväksyntää, ja toisaalta suoralle korvausvaatimusoikeudelle ei voitu taata riittävän laajaa oikeusturvaa,
mikä puolestaan oli korvausedustajalle esitettävään
korvausvaatimukseen perustuvan järjestelmän avainkohta.
2.8.
Todettuaan tilanteen ja aiheen luonteen vaikeuden, Euroopan vakuutuskomitea ilmaisi selvän mielipiteensä direktiiviehdotuksen puolesta pitäen tätä ainoana
keinona taata koko Euroopan unionissa yhtenäinen
vakuutusturvan taso ja ennen kaikkea perustaa kaikissa
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jäsenvaltioissa suoran korvausvaatimuksen järjestelmä,
jonka mukaan vahingonkärsijä voi esittää korvausvaatimuksensa suoraan vahingon aiheuttajan vastuuvakuutusyhtiölle.
2.9.
Euroopan parlamentti ryhtyi jatkamaan työtä
asian eteenpäin viemiseksi seurauksena valituskirjelmistä, joita oli tullut asuinvaltionsa ulkopuolella liikenteessä vahingonkärsineiltä ja joissa esitettiin moitteita
korvausten viivästymisestä ja korvausmenettelyjen hitaudesta. Parlamentin oikeusasioita käsittelevä valiokunta nimitti esittelijäksi Willy Rothleyn ja antoi 26. lokakuuta 1995 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
138 b artiklan nojalla asiasta päätöslauselman.
2.10. Euroopan unionin komissio laati parlamentin
suositukset huomioiden ehdotuksen direktiiviksi, jonka
perusteella:
– luodaan järjestelmä, jonka mukaan vahingonkärsijällä on oikeus esittää vaatimus suoraan onnettomuuden aiheuttajan vastuuvakuutusyhtiölle;
– jokaisen vakuutusyhtiön tulee nimetä kuhunkin Euroopan unionin jäsenvaltioon korvausedustaja;
– perustetaan informaatiokeskuksia, joista vahingonkärsijä saa tietoa vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiöstä ja sen korvausasiamiehestä vahingonkärsijän
asuinvaltiossa;
– vakuutuksenantaja on pakotteiden uhalla velvollinen
esittämään korvaustarjouksen määräajassa;
– vahingonkärsijän asuinvaltiossa toimiva tilapäinen
korvaustoimielin korvaa vahingot sellaisissa tapauksissa, joissa korvausedustajaa ei ole tai jos vakuutuksenantaja ei vastaa korvausvaatimukseen tyydyttävällä
tavalla määräajassa. Kyseinen korvaustoimielin saa
oikeuden periä maksun takaisin sen jäsenvaltion
vastaavasti toimivalta korvaustoimielimeltä, jossa
vahinko on tapahtunut.

3. Yleistä
3.1.
Komitea puoltaa direktiiviehdotusta, jota se
pitää välttämättömänä osana yhtenäismarkkinoiden rakentamista. Yhtenäismarkkinoiden tulisi auttaa kuluttajia, jotka ulkomailla tapahtuneiden vahinkojen yhteydessä saattavat hyvinkin kohdata vaikeuksia kuten esim:
– kieli- ja kommunikointivaikeudet;
– vaikeus tunnistaa vahingonaiheuttaja ja tämän vakuutuksenantaja;
– vahingonaiheuttajiin kohdistuvien vastuuvelvoitteiden kirjavuus;
– korvausmenettelyjä ja korvauksia koskevan lainsäädännön erilaisuus eri maissa.
3.2.
Komitea toivoo, että direktiivi hyväksyttäisiin
mahdollisimman nopeasti ja että siitä tiedottaisivat niin
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komissio kuin myös jäsenvaltioissa toimivat, kyseisen
järjestelmän kehittämiseen osallistuvat kaikki tahot
(viranomaiset, vakuutuksenantajien ammattijärjestöt,
kuluttajajärjestöt, matkailualan ammattilaiset jne.).
3.3.
Sen lisäksi, että komitea katsoo joidenkin tekstinkohtien kaipaavan selkeyttämistä, se toteaa joidenkin
kysymysten vielä askarruttavan alan ammattilaispiirejä.
Kysymykset liittyvät tiettyjen direktiiviehdotuksessa
asetettujen velvoitteiden täytäntöönpanoon, etenkin velvoitteeseen perustaa tiedostoja autorekistereistä, vastuuvakuutuksen antajista ja korvausedustajista.
3.4.
Komitea katsoo aiheelliseksi pohtia vielä erityisen määräajan asettamista kyseisen säännöksen täytäntöönpanolle. Monissa jäsenvaltioissa ei vielä tällä hetkellä ole tällaisia tiedostoja direktiivissä määritellyssä
muodossa. Niiden laatimiselle on varattava kohtuullinen
aika, jotta voidaan koota yhteen niiden toimivuudelle
välttämättömät tekniset välineet ja rahoituskeinot.
3.5.
Asianomaiset piirit ovat yleensä ottaneet esille
kysymyksen kyseisen direktiivikohdan toteuttamiseen
liittyvistä kustannuksista. Komitea tiedustelee, onko
komissio yrittänyt arvioida tämän lakialoitteen kustannuksia perinteisesti vaikutusten arviointilomakkeiden
avulla.
3.6.
Komitean mielestä on myös selvää, että direktiiviehdotuksen tultua hyväksytyksi asiassa olisi edettävä
seuraaviin vaiheisiin.
3.6.1. Vaikka ongelma onkin yleisempää lajia, komitean mielestä olisi suotavaa, että komissio miettisi
keinoja nopeuttaa ja helpottaa vahingonkärsijöiden
mahdollisuutta tutustua näyttöä koskevaan aineistoon,
erityisesti poliisiraporttien luovuttamisen ja niistä ilmoittamisen osalta.
3.6.2. Tavoite lähentää Euroopan tasolla korvauksenvaatimusoikeuksia ja hyvityksiä koskevaa säädöstöä
on pitkällä tähtäimellä myös toivottava, vaikkakaan
edellytykset todelliselle säädösten yhdistämiselle eivät
vielä tällä hetkellä näytä olevan olemassa.
3.6.3. Euroopan vakuutuskomitea on osaltaan konkreettisesti helpottanut vahingonkorvausten suorittamista ulkomailla laatimalla ”eurooppalaisen raporttimallin”, jota käytetään useissa jäsenvaltioissa.

Suora korvauksenvaatimisoikeus
3.7.
Tämän oikeuden kirjaaminen kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöön on kiistatta välttämätöntä hyvitystä hakevien vahingonkärsijöiden aseman parantamiseksi. Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja Irlannille asia
on täysin uusi.
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3.8.
Komitea toteaa, että suora korvauksenvaatimisoikeus pätee vain vahingonkärsineisiin, jotka täyttävät
1 artiklan kriteerit. Ne täyttävän henkilön on pitänyt
joutua vahingonkärsijäksi jossain muussa jäsenvaltiossa
kuin hänen omassa asuinvaltiossaan sattuneessa liikennevahingossa, ja sen aiheuttanut ajoneuvo on oltava
rekisteröity jossain toisessa jäsenvaltiossa ja vakuutettu
jossain toisessa jäsenvaltiossa toimivassa yrityksessä.

3.9.
Komitea tiedustelee syitä rajoitukseen ja on sitä
mieltä, että tämän direktiiviehdotuksen yhteydessä olisi
ollut hyvä tilaisuus laajentaa kyseinen oikeus kattamaan
yleisesti kaikki Euroopan unionin alueella liikennevahingossa vahingonkärsijöiksi joutuneet.

Korvausedustajan nimeäminen

3.10. Jäsenvaltioiden tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta vakuutusluokkaan 10 kuuluvaa vakuutustoimintaa harjoittavat toimiluvan saaneet vakuutusyhtiöt nimeävät jokaiseen jäsenvaltioon korvausedustajan.
Tämän uuden yrityksille asetetun velvoitteen on tarkoitus helpottaa vahingonkärsijän asemaa. Se on jatkoa
muille toimiluvan myöntämisen edellytyksille.

3.10.1. Kyseisen edustajan nimeämisestä tulee siis
yksi eurooppalaisen passin saamisen ehto.

3.11. Komitea pitää menetelmän valintaa onnistuneena, mutta se epäilee valvontaviranomaisten edellytyksiä
toteuttaa sitä. Ne joutuvat ryhtymään järjestelyihin
vaatiakseen jo toimiluvan saaneita yrityksiä nimittämään korvausedustajan ja valvoakseen, että vahinkoilmoitukset ovat täydellisiä. Eurooppalaisten vakuutuksenantajien tulisi saada omien maidensa asianomaiset valvontaviranomaiset ymmärtämään tämän uuden
tehtävän tärkeys. Olisi myös aiheellista, että asiaa
koskeva täydentävä määräys kirjattaisiin lokakuussa
1997 muutettuun sopimuskohtaan, jossa käsitellään
Euroopan talousalueen vakuutusvalvontaviranomaisten
yhteistyötä.

3.12. Tämä uusi muodollisuus ei vaikuttaisi liian
suurelta taakalta yrityksille, mikäli tehtävän täyttämiseen pätevien fyysisten tai oikeushenkilöiden lista on
avoin. Komissio ilmaiseekin 3 artiklaa koskevissa perusteluissaan, että sillä ”– – on tarkoitus jättää yrityksille
hyvin suuri vapaus”. Yhtiöt voivat siis helposti käyttää
nykyisiä rakenteita kuten tytäryhtiöitä, haarakonttoreita, asiamiehiä, korvaustoimistoja tai luonnollisia henkilöitä, jotka jo toimivat asianajajina, asiamiehinä, veroasiantuntijoina tai direktiivin 90/618/ETY 6 artiklan
mukaisina palveluedustajina.
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3.13. Korvausedustajan nimeäminen ei luonnollisestikaan estä yhtiötä ottamasta suoraan yhteyttä vahingonkärsijään. Joustavuus, jonka ansiosta korvausedustajan käyttö on yksi toimintatapa muiden joukossa, on
erityisen tärkeää, sillä näin voidaan ottaa huomioon
tilanteiden moninaisuus ja erityisesti ne tilanteet, joissa
vahingonkärsijällä on ns. oikeusturvavakuutus.

3.14. Korvausedustajan ja edustajan nimittäneen
yhtiön välisen toimeksiannon määritelmään tulee sisällyttää sama joustavuus (kuten 3.5 artiklassa todetaan),
jotta toimijat eivät joutuisi muuttamaan sopimussuhteitaan kolmansien osapuolien kanssa taikka järjestäytymistapaansa ulkomaisilla markkinoilla.

3.15. Korvausedustajalta vaadittavan pätevyyden
osalta, tulisi nimenomaisesti täsmentää, että korvausedustajan ja vahingonkärsijän väliset yhteydet on hoidettava sen jäsenvaltion virallisella kielellä (tai virallisilla
kielillä), joka on vahingonkärsijän asuinvaltio. Kielivaikeudet ovat yksi korvausmenettelyiden joustavan toiminnan suurimmista esteistä.

Korvaustarjouksen esittämisvelvollisuus

3.16. Direktiiviehdotuksen 3 artiklan 6 kohdassa
säädetään velvollisuus pakotteiden uhalla esittää kolmen
kuukauden kuluessa korvaustarjous tapauksissa,
”– – joissa vastuuvelvollisuus on vahvistettu ja joissa
korvaussumma on määritetty”. Tämä on hyvin tärkeä
säännös, joka yksinään on suurelta osin ehtona direktiivin tehokkuudelle ja jonka ansiosta 5 artiklan mukaisen
korvaustoimielimen väliintulon pitäisi olla poikkeuksellista.

3.17. Tällainen korvaustarjouksen esittämisvelvollisuus on ollut olemassa Ranskassa jo 5. heinäkuuta
1985 annetun lain astuttua voimaan. Järjestelmä, jonka
mukaan määrätään sakkorangaistuksia korvaustarjouksen puuttuessa tai sen ollessa epätyydyttävä, on toiminut
yli kymmenen vuoden ajan vakuutuksenantajia ja vakuutettuja tyydyttävällä tavalla.

3.18. On myös huomattava – edelleen Ranskasta
saadun kokemuksen valossa – että onnettomuuden
aiheuttajan vastuuvakuutusyhtiölle asetettavan korvaustarjouksen esittämisvelvollisuuden toimivuus perustuu ruumiinvammojen ja aineellisten vahinkojen
arviointimenetelmien realistiseen arviointiin. Sen vuoksi
myös vakuutuslainsäädännössä viitataan käsitteeseen
vahingonkärsineen tilan vahvistaminen.

3.19. Tämä viittaus, joka muuten vastaa eräillä muilla
Euroopan unionin markkinoilla (Belgia, Espanja, Portugali, Italia) noudatetaan käytäntöä, on lähemmän tar-
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kastelun arvoinen sikäli kuin sen avulla pystytään
takaamaan niin vakuutuksenantajien kuin vahingonkärsineenkin kannalta tehokkaampi järjestelmä.
3.20. Komitea pohtii, olisiko mahdollista sopia seuraavan viittauksen lisäämisestä 3 artiklan 6 kohdan
ensimmäisen luetelmakohdan loppuun seuraavassa
muodossa: ”– – ja joissa nimenomaan on vahvistettu
vahingonkärsineen tila.” Tällä lisäyksellä on kuitenkin
merkitystä vain silloin kun viittausta käytetään yleisesti
kaikissa jäsenvaltioissa.
3.21. Realistisuuteen pyrittäessä olisi myös tarpeen
täsmentää, että vahingonkärsijän itsensä tai tämän
edustajan esittämän korvausvaatimuksen tulee olla perusteltu ja että siinä tulee esittää kaikki aineellisten
vahinkojen ja ruumiinvammojen arvioimiseen tarpeellinen tieto.

Rekisterin perustaminen
3.22. Direktiiviehdotuksen 4 artiklan ensimmäisessä
kohdassa kuvatun informaatiokeskuksen tärkein
tehtävä on pitää ”– – rekisteriä alueellaan rekisteröidyistä moottoriajoneuvoista, vakuutusyhtiöistä, jotka
myöntävät liikennevakuutuksia tällaisille ajoneuvoille,
ja korvausedustajista – –”, jotta voitaisiin helpottaa
vahingonkorvausmenettelyn aloittamiselle tarpeellista
vastuullisen vakuutuksenantajan tunnistamista.
3.23. Komitea tukee tietenkin tällaista liikennevahinkojen vahingonkärsineen auttamiseksi tarkoitettua keskusta, jonka sitä paitsi pitäisi tarjota lisäkeinoja vakuutusten laiminlyömisen estämiseksi, mutta se epäilee
kuitenkin hankkeen toteutettavuutta direktiiviehdotuksessa suunniteltujen määräaikojen kuluessa.
3.24.

Vaikeuksia on kuitenkin useita:

– Monissa jäsenvaltioissa vakuutusyhtiöillä, jotka tarjoavat moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksia, ei ole
järjestelmällisiä tietoja kaikkien ajoneuvojen rekisterinumeroista.
– Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole vielä mahdollista tunnistaa vakuutuksenantajaa rekisterinumeron perusteella.
Järjestelmä on olemassa Saksassa ja Itävallassa, kun
taas esimerkiksi Ranskassa tai Italiassa rekisteritunnus on sidoksissa vakuutuksenottajaan.
– Suunnilleen 4 artiklan sisältöä vastaavia nykyisiä
tiedostoja ylläpitää yksi tai useampi taho (viranomaiset, ammatilliset järjestöt, itsenäiset elimet). Niille
tulee antaa aikaa kartoittaa yhteistyökumppaninsa
yhteisen tiedoston luomiseksi.
3.25. Komitea korostaa, että joka tapauksessa on
tarpeellista myöntää lisämääräaika, esimerkiksi 30 kuukautta 24 kuukauden sijaan. Tällaisen määräajan puit-
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teissa kaikilla jäsenvaltioilla näyttäisi olevan realistiset
mahdollisuudet perustaa yksityistietojen tietosuojaa
koskevia jäsenvaltioiden ja yhteisönsääntöjä noudattaen
yhteinen tiedosto, johon on luotettavalla tavalla, ja
jos mahdollista, yhteisten normien mukaisesti koottu
kyseiset tiedot. Kuitenkin on kiinnitettävä huomiota
siihen, että kyseinen tiedosto luodaan tilanteen mukaan
joko tyhjästä tai nykyisistä hajanaisista rekistereistä.
3.26. Lisäksi tällaisen määräajan puitteissa voidaan
hyödyntää mahdollisimman paljon eri maiden kiinnostavimpia tiedostoihin liittyviä kokemuksia. Tässä yhteydessä mainittakoon vastaavanlainen rekisteri, joka on
maaliskuusta 1996 lähtien toiminut hyvin Espanjan
markkinoilla. Mainitusta ajankohdasta lähtien vakuutuksenantajat ovat ilmeisesti suhteellisen kitkattomasti
tiedottaneet takuurahastolle vakuuttamiensa ajoneuvojen rekisterinumerot, oman nimensä ja osoitteensa,
sopimuksen luonteen (vuosittainen, väliaikainen) ja
voimassaoloajan sekä tiedot kunkin ajoneuvon merkistä
ja yrityksen rekisteröintinumerosta tarkastusviranomaisten rekisterissä.

Ehdot korvaustoimielimen väliintulolle
3.27. Direktiiviehdotuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti, millä ehdoilla korvaustoimielin suorittaa korvauksia vahingonkärsijälle yritysten jättäessä huomioimatta 3 artiklan säännökset.
3.27.1. Direktiiviehdotuksen 5 artikla on turvaverkko, jota ”– – tullaan soveltamaan ainoastaan hyvin
harvoissa tapauksissa”, kuten komissio itse perusteluissaan myöntää.
3.28. Korvaustoimielimenä tulee jäsenvaltiosta riippuen todennäköisesti toimimaan joko takuurahasto
tai ”vihreistä korteista” vastaava toimisto. Olisi joka
tapauksessa syytä valvoa, että jäsenvaltiot ryhtyvät
muutoksen tullessa ajankohtaiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka ovat:
– aineellisten ja rahoitusvälineiden takaaminen nykyisille rakenteille vahingonkärsijöiden toisinaan varsin
huomattavien vahinkojen korvaamiseksi;
– korvausjärjestelmän toimivuuden takaaminen korvaustoimielinten välillä. Vaikka direktiiviehdotuksen
perusteluissa puhutaan ”vastaavasti toimivista korvaustoimielimistä”, on hyvinkin mahdollista, että
kyseisillä toimielimillä ei ole samanlaista rakennetta
esimerkiksi tapauksissa, joissa vahingonkärsineen
asuinvaltion takuurahasto saa korvauksen liikennevahingon tapahtumamaan ”vihreistä korteista” vastaavalta toimistolta.
3.29. Sikäli kuin kaksi elintä saattaisi toimia korvaustoimielimenä, olisi hyödyllistä lisätä direktiivin liitteeksi
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lista kunkin jäsenvaltion 5 artiklan mukaisista korvaustoimielimistä. Kyseisellä listalla, jotka tulisi päivittää
säännöllisesti, olisi merkitystä oikeusturvan kannalta.
3.30. Jotta pystyttäisiin takaamaan korvaustoimielimen väliintulolle säädetyn kahden kuukauden määräajan kunnioittaminen, tulisi tutkia mahdollisuus täydentää ”vihreistä korteista” vastaavien toimistojen ja
takuurahastojen välisiä nykyisiä sopimuksia.
3.30.1. Tällainen ratkaisu mahdollistaisi lisäksi kahdenvälisen tiedonvaihdon vahingon suuruutta koskevien
harkitsemattomien arviointien välttämiseksi.
3.31. Direktiiviehdotuksen 6 artikla kattaa tapaukset,
joissa vakuutuksenantaja jää tuntemattomaksi, ja
määrää vahingonkärsijän asuinvaltion takuurahaston
suorittamaan tälle vahingonkorvaukset. Komission olisi
aiheellista täsmentää asiaa, jotta tiedettäisiin varmuudella, minkälaisia tilanteita artikla koskee.
3.31.1.
laisia:

Tilanteet voivat nimittäin olla seuraavan-

– Direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu informaatiokeskus
ei ole toiminut hyvin eikä se ole syystä tai toisesta
pystynyt toimittamaan vastuuvakuutusyhtiön ja sen
korvausedustajan yhteystietoja.
– Vakuutuksenantajan tunnistaminen ei ole ollut mahdollista asiallisista syistä (syyllisen pakeneminen onnettomuuspaikalta ennen kuin rekisterinumero on
merkitty muistiin, voimassaolevan sopimuksen puuttuminen jne.).

4. Erityishuomautuksia
1 artikla
4.1.
Tämän artiklan mukainen maantieteellinen alue
käsittää ainoastaan Euroopan unionin alueen. Komitea
tiedustelee, olisiko mahdollista ja aiheellista ulottaa alue
muihinkin maihin.
4.2.
Seuraaviin seikkoihin on syytä kiinnittää huomiota:
– Yhteisön direktiivin tulee kattaa Euroopan talousalueen jäsenvaltiot (Islanti, Norja, Liechtenstein) sen
jälkeen, kun se on hyväksytty Euroopan unionin ja
ETAn välillä solmittujen sopimusten perusteella.
– Sveitsi, jolla on yhteinen raja useampien jäsenvaltioiden kanssa, on erityisen ongelmallinen, koska se
ei ole ETAn jäsen. Euroopan unionin ja Sveitsin
kantonien liiton viranomaiset ovat käyneet kahdenvälisiä neuvotteluja, jotka kaatuivat hiljattain tieliikenteen kauttakulun ehtoihin. Komitea haluaisi tietää,
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onko vahingonkärsineiden suojelemisen nimissä mahdollista oikeusteitse laajentaa direktiivissä säädetyistä
menetelmistä saatava hyöty kattamaan yhteisön asukkaat, jotka joutuvat liikenneonnettomuuteen Sveitsin
alueella. Monenvälisen takuusopimuksen kaltaisen
sopimuskaavan mukaan laadittua ratkaisua voitaisiin
harkita lyhyellä aikavälillä.
– Myös Keski- ja Itä-Euroopan mailla on yhteisiä
rajoja useiden jäsenvaltioiden kanssa, ja näissä maissa
autoliikenteen määrä kasvaa jatkuvasti. Maiden on
määrä liittyä jäseniksi Euroopan unioniin, ja joidenkin
osalta laajenemisneuvottelut alkavat 31. maaliskuuta
1998. Ne ovat liittyneet ”vihreän kortin” järjestelmään
ja ovat osapuolina monenvälisessä takuusopimuksessa. Niiden jäsenyyttä odoteltaessa olisi siis hyvä
tutkia mahdollisuudet käyttää sopimusvaihtoehtoa.
– Muiden EU:n ulkopuolisten maiden tilanne on oikeusperiaatteiden kannalta pulmallisempi. On kuitenkin
mainittava tapaus, jota 1 artiklassa ei käsitellä.
Onnettomuuden aiheuttaa esimerkiksi amerikkalaisen omistajan kuljettama, muualla kuin Euroopan
unionin alueella rekisteröity ajoneuvo, jonka takaa
EU:n alueella toimivan vakuutuksenantajan rajavakuutus.
4.2.1. Direktiiviehdotuksen 1 artiklassa rekisteröintiä
ei itse asiassa voi erottaa vakuuttamisesta. Tilanteet,
joissa nämä kaksi yhdessä vaikuttavaa ehtoa eivät täyty,
ovat kuitenkin mahdollisia.

4.3.
Komitea toteaa lisäksi Euroopan unionin alueella
voimassa olevien rekisteröintijärjestelmien välillä esiintyvän suuria eroja rekisterikilvet toimittavien viranomaisten, vaadittavien tietojen, rekisterikilpien vaihtamiseen liittyvien määräaikojen jne. osalta, sillä autodirektiiveissä asiaa ei ole käsitelty.
4.3.1. Kysymys olisi syytä ottaa esityslistalle sellaisessa yhteydessä, jossa käsitellään joidenkin hämäräperäisten autoalan palveluyritysten toimintaa.

2 artikla

4.4.
Komitea suosittaa suoran korvausvaatimusoikeuden laajentamista kattamaan kaikki henkilöt, jotka
ovat
joutuneet
vahingonkärsijöiksi
direktiivin
72/166/ETY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Se siis ehdottaa nykyisen sanamuodon muuttamista
seuraavasti:
”Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että jokaisella direktiivin 72/166/ETY 1 artiklan 2 kohdan
mukaisesti määritellyllä henkilöllä on oikeus vaatia
korvausta suoraan vahingosta vastuussa olevan
osapuolen vakuutuksenantajalta.”
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3 artikla
4.5.
Vaikuttaisi asianmukaiselta lisätä maininta korvausedustajan velvollisuudesta hoitaa yhteydet vahingonkärsineeseen tämän omalla kielellä. Tämä täsmennys
voitaisiin lisätä 4 kohdan loppuun seuraavassa muodossa:
”Yhteydet vahingonkärsineeseen on hoidettava
hänen asuinvaltionsa virallisella kielellä tai virallisilla kielillä.”
4.6.
Ehdotuksen 6 kohtaa, joka on olennainen korvaustarjouksen esittämisvelvollisuuden toimivuuden
kannalta, on syytä täydentää kolmessa kohdin.
4.7.
Ensinnäkin olisi varauduttava tilanteisiin, joissa
vakuutuksenantaja hylkää vahingonkärsijän korvausvaatimuksen sen kohtuuttomuuden vuoksi. Vakuutuksenantajan on tällöin perusteltava kieltävä vastaus kolmessa kuukaudessa.
4.7.1. Ilmaisu ”korvaustarjouksen esittäminen” kattaa varmaankin myös tilanteet, joissa tarjousta ei tehdä,
mutta komitean mielestä olisi viisaampaa käyttää selvempää sanamuotoa 5 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan tapaisesti, jossa käytetään ilmaisua perusteltu
vastaus.
4.7.2. Sanojen ”esitettävä korvaustarjouksensa” jatkoksi olisi siis syytä tehdä seuraava lisäys: ”– – tai
perusteltava tarkasti korvausvaatimuksen hylkäämisen
syyt – –”.
4.8.
Samankaltainen täsmennys tulisi tehdä korvausvaatimuksen muotoon. Kun otetaan huomioon pakotteet, jotka seuraavat vastaamatta jättämisestä tai epätyydyttävästä vastauksesta, on pidettävä huolta siitä, että
vastaus on mahdollisimman täydellinen ja perusteltu.
4.8.1. On siis hyödyllistä liittää ensimmäisessä alakohdassa esiintyvän sanan ”korvausvaatimus” yhteyteen adjektiivi perusteltu.
4.9.
Sanamuoto toisessa luetelmakodassa, jonka mukaan vakuutuksenantajan on annettava ”asianmukainen
vastaus” ”korvaustarjouksen esittämisen” sijaan, vaatii
selkiyttämistä. Mainitut kaksi ehtoa voivat itse asiassa
vaikuttaa sekä yhdessä että vaihtoehtoisesti. Virkkeen
loppuosa olisi siis syytä muotoilla seuraavasti: ”– – vastuuvelvollisuutta ei ole vahvistettu ja/tai vahingonkärsineelle aiheutunutta vahinkoa ei ole täysin määritetty.”
4 artikla
4.10. Direktiiviehdotuksen 4 artiklasta alkaen voisi
olla aiheellista lisätä viittaus takuurahastoon. Näin ollen
3 kohdan viimeisen virkkeen loppuun voitaisiin lisätä
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seuraava ilmaisu: ”– – sekä direktiivin 84/5/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen elimen nimi- ja osoitetiedot.”

4.11. Tässä artiklassa, jossa esitetään yksityiskohtaisesti korvausten maksun helpottamiseksi tarvittavien
tietojen sisältö, säädetään jäsenvaltioiden ja vakuutusyhtiöiden välisistä velvollisuuksista. On vahinko, ettei siinä
lainkaan mainita eri jäsenvaltioiden korvaustoimielinten
velvollisuutta vaihtaa tietoja keskenään. Komissio
myöntää artiklaa koskevissa perusteluissaan, että ”– – informaatiokeskusten välinen yhteistyö on välttämätöntä,
jotta vahingonkärsineen asuinvaltiossa saataisiin selville
ajoneuvon rekisterinumero ja vakuutuksenantajan nimi,
sillä nämä tiedot on usein kirjattu rekisteriin ainoastaan
siinä valtiossa, jossa kyseessä oleva ajoneuvo on rekisteröity”.
4.11.1. Komitean mielestä on hyödyllistä määritellä
kyseinen yhteistyö 4 artiklassa selvästi. Se ehdottaa
lisättäväksi kyseisen artiklan 4 kohdaksi seuraavaa:
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”4. Jäsenvaltioiden tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tiedonvaihdon helpottamiseksi tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettujen informaatiokeskusten välillä.”
6 artikla
4.12. Jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä tapauksissa, joita artikla koskee, voisi olla hyödyllistä muuttaa
ensimmäisen virkkeen alku :
”Jos vakuutuksenantaja jää tuntemattomaksi – –”
seuraavaan täsmällisemmäksi ilmaukseksi: ”Jos
informaatiokeskus ei ole kyennyt tunnistamaan
alueellaan rekisteröidyn ajoneuvon vakuutuksenantajaa – –.”
7 artikla
4.13. Komitea ottaa huomioon 4 artiklassa kuvatun
tiedoston perustamisen käytännön vaikeudet ja suosittelee 1 kohdassa suunnitellun määräajan lisäämistä 24 kuukaudesta 30 kuukauteen.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta – (kodifioitu
toisinto)”
(98/C 157/03)
Komissio päätti 9. maaliskuuta 1998 Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 198 artiklan
mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi
lausuntonsa 4. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Robert Pelletier.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 96 ääntä
puolesta ja 1 vastaan 4:n pidättyessä äänestämästä.
1. Yleistä

1.1.
Komissio on 1. päivänä huhtikuuta 1997 tekemällään päätöksellä antanut yksiköilleen ohjeet toteuttaa säädösten virallinen kodifiointi viimeistään sen
jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenennen kerran.

2. Kodifioinnin sovellusala
2.1.
Käsillä olevan ehdotuksen tarkoituksena on kodifioida seuraavat luonteeltaan perustavaa laatua olevat
direktiivit:
– 73/183/ETY: Itsenäistä toimintaa harjoittavia pankkeja ja muita rahoituslaitoksia koskevien sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden
rajoitusten poistamisesta annettu direktiivi;
– 77/780/ETY: Ensimmäinen pankkidirektiivi;

1.2.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Edinburghin huippukokouksessa joulukuussa 1992 esittämissä päätelmissä korostetaan, kuinka ensiarvoisen
tärkeää kodifioinnin toteutus on. Kodifiointi on toteutettava noudattaen kaikilta osin yhteisön vakiintunutta
lainsäädäntömenettelyä.

– 89/299/ETY: Luottolaitosten omista varoista annettu
direktiivi;
– 89/646/ETY: Toinen pankkidirektiivi;
– 89/647/ETY: Luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta
annettu direktiivi;
– 92/30/ETY: Luottolaitosten konsolidoidusta valvonnasta annettu direktiivi;

1.3.
Koska virallisessa kodifioinnissa ei voida muuttaa kodifioitavien säädösten asiasisältöä, Euroopan
parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet 20. joulukuuta 1994 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella
nopeutetusta menettelystä, jolla pyritään kodifioitujen
säädösten antamiseen nopeasti.

– 92/121/ETY: Luottolaitosten suurten riskikeskittymien valvonnasta ja tarkastamisesta annettu direktiivi.
2.2.
ja se käsittää myös seuraavat muutoksia aiempiin
määräyksiin sisältäneet direktiivit:
2.2.1. D i r e k t i i v i 7 7 / 7 8 0 / E T Y – E n s i m mäinen pankkidirektiivi

1.4.
Talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu hyvin
myönteisesti kodifiointiin, jonka avulla lisätään
säädösten avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. Kyseisiin
direktiiveihin on aiemmin useaan otteeseen tehty huomattavia muutoksia. Käytännön syistä ja selvyyden
vuoksi nyt onkin välttämätöntä koota direktiivit yhtenäiseksi tekstiksi. Lisäksi tekstit toimivat mallina jäsenyyttä hakeneille maille näiden siirtäessä yhteisölainsäädäntöä omaan lainsäädäntöönsä.

1.5.
Kodifiointityö täydentää tiedonantoja, joita
myös TSK on käsitellyt, ja joilla on pyritty selventämään
direktiivien soveltamiskäytäntöä.

– 85/345/ETY:
säännökset;

Kreikkaan

sovellettavat

erityis-

– 86/137/ETY: Joillekin jäsenvaltioille myönnetty mahdollisuus poiketa 1. pankkidirektiivin määräyksistä;
– 89/646/ETY: Toinen pankkidirektiivi;
– 95/26/EY: Pankkien toiminnan vakauden valvonnan
tehostamiseksi annettu direktiivi (BCCI (1):n toiminnan lopettamisen jälkeen);
– 96/13/EY: Direktiivi tiettyihin luottolaitoksiin sovellettavista pysyvistä poikkeuksista.
(1) BCCI – Bank of Credit and Commerce International.
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– 91/633/ETY: Rahastointi pankkitoiminnan yleisten
riskien kattamiseksi;
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2.3.
On toivottavaa, että käsiteltävää asiakokonaisuutta täydennettäisiin lähitulevaisuudessa ottaen huomioon luottolaitoksista annetut direktiivit seuraavassa
tärkeysjärjestyksessä:

– 92/16/ETY: Tanskalaisia kiinnitysluottopankkeja
koskevat erityissäännökset;

– 93/6/ETY: Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten
omien varojen riittävyydestä;

– 92/30/ETY: Luottolaitosten konsolidoitu valvonta.

– 94/19/EY: Talletusten vakuusjärjestelmistä;

2.2.3. D i r e k t i i v i 8 9 / 6 4 6 / E T Y – T o i n e n
pankkidirektiivi

– 91/308/ETY: Rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä;

– 92/30/ETY: Luottolaitosten konsolidoitu valvonta;

– 86/635/ETY: Pankkien ja muiden rahoituslaitosten
tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä;

– 95/26/EY: Pankkien toiminnan vakauden valvonnan
tehostamiseksi annettu direktiivi (BCCI:n toiminnan
lopettamisen jälkeen).
2.2.4. D i r e k t i i v i 8 9 / 6 4 7 / E T Y – V a k a v a raisuusvaatimukset
– 91/31/ETY: ”Monenkeskisten
määritteleminen;

kehityspankkien”

– 92/30/ETY: Luottolaitosten konsolidoitu valvonta;
– 94/7/EY: ”Monenkeskisten kehityspankkien” määritteleminen;
– 95/15/EY: ”A-alueen” tekninen määritteleminen;
– 95/67/EY: ”Monenkeskisten kehityspankkien” määritteleminen;
– 96/10/EY: Sopimusnettoutuksen (contractual netting)
viranomaishyväksyntä.

– 89/117/ETY: Jäsenvaltioon sijoittautuneiden sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuudesta julkistaa tilinpäätösasiakirjat, joiden
kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa.
2.3.1. Ottaen kuitenkin huomioon kodifikaatioon
menettelytapana liittyvät juridiset rajoitteet (sisältöön
ei voida puuttua ja säännökset on huomioitava sellaisenaan) olisi varsin järkevää, että komissio tutkisi mahdollisuuksia säännöstekstien täydelliseksi uudelleenmuotoilemiseksi. Se olisi joustavampi ja tehokkaampi menetelmä.
2.3.2. Siihen nähden, kuinka paljon kodifioiduista
teksteistä on hyötyä jäsenyyttä hakeneille maille, on
välttämätöntä, että kodifiointityö toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi aluksilla
suoritettavia vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä”
(98/C 157/04)
Neuvosto päätti 11. syyskuuta 1997 EY:n perustamissopimuksen 75 artiklan 1 kohdan c
alakohdan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut liikenne- ja tietoliikennejaosto antoi lausuntonsa 11. maaliskuuta
1998. Esittelijä oli Helmut Giesecke.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 105 ääntä
puolesta ja yksi pidättyi äänestämästä.
1. Johdanto
1.1.
Euroopan toisiinsa liittyvillä sisävesireiteillä tapahtuvaa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien
määräysten harmonisointi on tarpeen. Tämä koskee
sekä kansainvälistä että valtioiden sisäistä liikennettä.
1.2.
Rein on maailman liikennöidyin vesiväylä. Reinin liikennettä on sen Keski-Euroopan kannalta huomattavan taloudellisen merkityksen vuoksi säädelty vuodesta 1868 Mannheimin sopimuksen määräyksin.
Reinin navigaation keskuskomission laatimat ADNRmääräykset, jotka koskevat sisävesialuksilla tapahtuvaa
vaarallisten aineiden kuljetusta, pohjautuvat tälle oikeusperustalle. Niihin sisältyy myös tärkeitä miehistön
koulutusta koskevia määräyksiä.
Kaikki Reinin varren valtiot ovat sisällyttäneet ADNRmääräykset omaan lainsäädäntöönsä. Näin ollen ne
koskevat kaikkia Reinin kautta toisiinsa yhteydessä
olevia Keski-Euroopan vesireittejä.
1.3.
Itävalta ryhtyi vuonna 1997 soveltamaan ADNRmääräyksiä olennaisilta osiltaan sellaisenaan Tonavan
liikenteeseen nk. ”ADN-asetuksena”.
1.4.
Hakijamaat soveltavat omia määräyksiään.
Mahdollisen kansainvälisen liikenteen varalta ne ovat
solmineet ADNR:ään perustuvia kahdenvälisiä sopimuksia.
1.5.
Euroopan kolmannet maat soveltavat omia
määräyksiään.
1.6.
Kaikki edellä mainitut maat ovat osallistuneet
YK:n Euroopan talouskomissiossa vuodesta 1996 lähtien
käytyihin neuvotteluihin, joiden tavoitteena on solmia
vaarallisten aineiden kansainvälisiä sisävesikuljetuksia
koskeva sitova sopimus.
1.7.
Talouskomissiossa on tähän mennessä solmittu
vastaavat vaarallisten aineiden rauta- ja maantiekuljetuksia koskevat sopimukset. Euroopan unionissa nämä

kansainväliset sopimukset on sisällytetty direktiiveinä
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön.
1.8.
Jotta vaarallisten aineiden yhdistelmäkuljetusten
korkea turvallisuustaso voidaan varmistaa ja hyödyntää
sisävesiliikenteen vapaa kuljetuskapasiteetti on välttämätöntä antaa myös kansainvälistä ja maiden sisäistä
sisävesiliikennettä koskevia määräyksiä.
1.9.
Jotta tavoite luoda mahdollisimman pian myös
vaarallisten aineiden sisävesikuljetuksia koskevat yhtenäiset määräykset saavutettaisiin, on välttämätöntä,
että YK:n Euroopan talouskomissio saa työnsä mahdollisimman nopeasti päätökseen. ADNR-turvallisuusmääräysten tasoa ei kuitenkaan pitäisi miltään osin
alittaa.

2. Komission direktiiviehdotus
2.1.
Komission direktiiviehdotuksen tarkoituksena
on parantaa vaarallisten aineiden sisävesikuljetusten
turvallisuutta koko Euroopassa. Yhdenmukaistamalla
tekniset vaatimukset se luo tasavertaiset kilpailuolot ja
edistää liikenteen sujuvuutta sekä liikennealan että
rahdinantajan kannalta.
2.2.
Varmistaakseen hakijamaiden ja Euroopan kolmansien maiden osallistumisen Euroopan sisävesillä
tapahtuvaa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaan
päätöksentekoon komissio on käyttänyt direktiivin oikeusperustana ADNR:n sijasta yleiseurooppalaista
ADN-suositusta.
2.3.
Tähän liittyen komissio korostaa, että se haluaa
yhdenmukaistaa ADN-turvastandardit ADNR-määräysten kanssa.

3. Yleistä
3.1.
Komitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen. Euroopan sisävesiliikenteessä – niin kansainvälisessä kuin maiden sisäisessä – tulisi noudattaa
tiukimpia voimassa olevia turvallisuusstandardeja, eli
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ADNR-standardeja luonteeltaan täydentävän ADNsuosituksen sijasta.

odotettaessa 5 artiklan 3 kohdan mukaisen menettelyn
loppuun saattamista.

3.2.
Olennaisimmat tekniset ADNR-määräykset
otettiin käyttöön ja julkaistiin jo vuonna 1997 ”European
Provisions Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Inland Waterway (ADN)”
-sääntöjen yhteydessä. Nyt kyseessä on yleissopimuksen
mahdollisimman pikainen solmiminen.

4. Erityistä

3.3.
Vaikka sopimuksen lopullista muotoilua kaikkine yksityiskohtineen ei vielä tiedetä ja vaikka kyseiseen
sopimukseen viittaaminen direktiivissä sisältääkin riskejä, komitea on tyytyväinen, että komissio on ryhtynyt
toimiin ajoissa.
3.3.1.

Edellä mainitut riskit liittyvät etenkin:

– ADN-suosituksen siirtymämääräyksiin, jotka hakijaja kolmansien maiden liikennetilanteen vuoksi voivat
helposti jäädä jälkeen ADNR-siirtymämääräyksistä,
– luokittelulaitoksiin tai lupaviranomaisiin kohdistuvista vaatimuksista joustamiseen.
3.4.
Komitea on huolissaan, että ellei ADNsuosituksia ja ADNR:ää saada yhdenmukaistettua, siitä
voi seurata, että maan sisäisiä kuljetuksia koskevat
samanaikaisesti kahdet erilaiset määräykset. Muualla
kuin Reinillä liikennöiviä sisävesialuksia koskee direktiiviä vastaava ADN ja Reinin kautta kulkevilla valtioiden
sisäisillä sisävesireiteillä liikennöiviä aluksia koskee
ADNR.
3.5.
Direktiiviehdotuksen 5 artiklan 3 kohdassa
säädetään, että onnettomuuden sattuessa jäsenvaltion
tulee ennen mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä
ilmoittaa aikeistaan komissiolle ja odottaa komission
päätöstä.
Komitean mielestä jäsenvaltion on onnettomuustilanteessa asian kiireellisyyden vuoksi ryhdyttävä välittömästi väliaikaisiin ja kestoltaan rajattuihin toimiin

4.1.
Komitea pyytää komissiota jatkossakin vaikuttamaan jäsenvaltioihin, jotta vuonna 1995 asetetun YK:n
Euroopan talouskomission ja Reinin navigaation yhteistyökomission yhteisen työryhmän ADN-neuvottelut
saatettaisiin päätökseen mahdollisimman nopeasti ja
jotta puitesopimus saataisiin valmiiksi mahdollisesti
vielä vuoden 1998 aikana.
4.2.
Jotta ADN-määräyksiä saataisiin tiukennettua
mahdollisimman nopeasti komitea tukee komission
pyrkimystä liittyä ADN:ään. Tavoitteena ei kuitenkaan
saa olla jäsenvaltioiden ohittaminen.
4.3.
Jotta myös Keski- ja Itä-Euroopan maat ryhtyisivät mahdollisimman pian noudattamaan ko. määräyksiä komitea suosittelee, että EU:n elimet pyrkivät hakijamaiden kanssa käytävissä kahdenvälisissä neuvotteluissa siihen, että ko. maat ratifioivat ADN-sopimuksen
ennen liittymistään.
4.4.
Tässä yhteydessä komitea haluaa kiinnittää huomiota ADNR-määräysten ja EY:n haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä koskevan direktiivin (VOC-direktiivin) (1) ristiriitaisuuksiin. Koska VOC-direktiivi poikkeaa ADNRmääräyksistä sen soveltaminen aiheuttaa sisävesiliikenteelle edelleen huomattavia ongelmia.
4.4.1. Tankeissa kuljetettujen aineiden jäämien poistaminen matkan aikana on jo eräissä jäsenvaltioissa
kielletty, mutta se ei vielä ole mahdollista puhdistusasemillakaan. Tästä aiheutuu sisävesiliikenteelle ylimääräisiä puhdistuskuluja.
4.4.2. Komitea pelkää, että tämänkaltaiset määräysten toteuttamiseen liittyvät vaikeudet voivat aiheuttaa
kuljetusten siirtymisen turvallisilta ja ympäristöystävällisiltä sisävesireiteiltä yhä enemmän maanteille ja kiskoille.
(1) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24–33.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi sisävesialusten
teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetun direktiivin 82/714/ETY muuttamisesta”
(98/C 157/05)
Neuvosto päätti 2. helmikuuta 1998 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 75 artiklan
nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut liikenne- ja tietoliikennejaosto antoi lausuntonsa 11. maaliskuuta
1998. Esittelijä oli Dethmer H. Kielman.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 101 puolesta, 1 vastaan 2:n
pidättyessä äänestämästä.
1. Komission ehdotus
1.1.
Ehdotuksen päätavoitteena on mukauttaa 4. lokakuuta 1982 annettu direktiivi 82/714/ETY tekniikan
kehitykseen, jotta voidaan parantaa turvallisuutta ja
edistää liikennemuotona erittäin ympäristöystävällistä
sisävesiliikennettä.

ja Tonavan kautta kulkevan kanavan rakentamisesta
(vuonna 1992) lähtien kyseistä vesiliikenneverkkoa
käyttäville aluksille ei ole ollut yhteisiä standardeja.

1.2.
Tällä hetkellä sisävesialusten teknisiä vaatimuksia koskevat monet määräykset, joista mainittakoon
seuraavat.

1.4.
Direktiivissä 82/714/ETY esitetyt tekniset vaatimukset on pikaisesti saatettava ajan tasalle noudattaen
viimeisimpiä Reinin sääntöjä. Säännöt sisältävät nykyaikaisimmat turvallisuusnormit, ja ne ovat osoittaneet
arvonsa käytännössä. Siksi myös YK:n Euroopan talouskomissio on valinnut kyseisen lähestymistavan. Yhdessä
yhteisten teknisten standardien hyväksymisen kanssa
voidaan luoda sisävesiliikennepalvelujen sisämarkkinat.

1.2.1. Laivaliikenteen tarkastuksesta Reinillä 1. tammikuuta 1995 annettu tarkistettu asetus eli ns. ”Reinin
säännöt”, jotka Reinin kuljetuskomissio (Central Commission for Navigation on the Rhine eli CCNR) on
hyväksynyt. Asetusta sovelletaan tarkistettuun Mannheimin yleissopimukseen (1868) kuuluvilla alueilla, ja
se on sitova sopimuksen allekirjoittajamaissa (Belgia,
Ranska, Saksa, Alankomaat ja Sveitsi).

1.5.
Liitteenä olevasta taulukosta 1 käy ilmi, milloin
sisävesiliikenteen alusten tekniset vaatimukset tulevat
ehdotetun tarkistamisen mukaan voimaan sekä millaisia
tarkastukset ovat luonteeltaan. Siirtymäsäännöksissä
esitetään, milloin kaikkien alusten on täytettävä normit.
Lisäksi kullakin määrätyillä sisävesiliikenteen väylillä
liikennöivällä aluksella tulee olla yhteisön todistus, ja
samalla sisämarkkinat toteutuvat.

1.2.2. Lokakuun 4. päivänä 1982 annettu neuvoston
direktiivi 82/714/ETY. Direktiivi sitoo tietenkin EU:n
jäsenvaltioita, joissa se on saatettava osaksi omaa
lainsäädäntöä. Sellaiset jäsenvaltiot, joiden sisävesiväylät eivät ole yhteydessä kansainvälisten vesiväylien
verkkoon, voivat kuitenkin vapauttaa alukset direktiivin
säännöksistä. Kansainvälisten vesiväylien verkko ulottuu ainoastaan kuuteen jäsenvaltioon: Itävaltaan, Belgiaan, Ranskaan, Luxemburgiin, Saksaan ja Alankomaihin.
1.2.3. Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission suositukset (yhdenmukaisista) sisävesialusten
teknisistä vaatimuksista. EU:n ulkopuolisia alueita koskevat ja päätöslauselman nro 17 liitteessä (14. lokakuuta
1981) eritellyt sisävesiliikenne-työryhmän suositukset
eivät ole sitovia mutta ne voidaan hyväksyä.
1.3.
Kohdassa 2.2 mainittujen määräysten teknisten
vaatimusten välillä on kuitenkin eroja. Kansainvälisestä
vesiväyläverkosta huolimatta seurauksena on, että Mustanmeren Pohjanmereen yhdistävän Reinin, Mainin

2. Yleistä
2.1.
Mainittujen toimenpiteiden toteuttaminen parantaa sisävesiliikenteen turvallisuutta, määrittelee yhtenäiset sisävesialusten tekniset vaatimukset EU:n alueelle
sekä edistää yhdenmukaistamista yleiseurooppalaisella
tasolla.
2.2.
Yleiseurooppalaisen yhdenmukaistamisen osalta
tulee yhteisön vesiliikenneverkkoon yhteydessä olevien,
assosiaatiosopimuksen yhteisön kanssa solmineiden
maiden (Bulgaria, Tšekki, Unkari, Puola, Romania ja
Slovakia) täyttää tarkistetun direktiivin vaatimukset.
2.3.
Näin sisävesiliikenne helpottuu, kuljetuksissa
siirrytään käyttämään yhä enemmän vesiliikenneverkkoa ja ympäristöongelmia voidaan hallita entistä paremmin liikennemuodon ympäristöystävällisen luonteen
takia.
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3. Erityistä
3.1.
Merkittävää on, että myös yli 12 matkustajan
kuljettamiseen rakennetut matkustaja-alukset sekä uiva
kalusto ja uivat laitokset kuuluvat tarkistetun direktiivin
soveltamisalaan sen 8 artiklan 4 kohdan ehtojen mukaisesti.
3.2.
Merialukset eivät kuulu tarkistetun direktiivin
soveltamisalaan, mikäli niillä on asianmukaiset meriliikennetodistukset.
3.3.
Teknisten eritelmien yhdenmukaistamisen merkittävä etu on, että varustajat ja alan muut kuljetuspalvelujen toimittajat voivat toimia entistä suuremmilla
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sisämarkkinoilla ja että sisävesiliikenteen kilpailuehtoja
voidaan yhdenmukaistaa entistä enemmän.
4. Päätelmät
4.1.
Talous- ja sosiaalikomitea kannattaa ehdotusta
4. lokakuuta 1982 annetun direktiivin 82/714/ETY
muuttamisesta yllä mainituista lähtökohdista. Se
myöntää, että sisävesiliikenteen yhdenmukaistaminen
on merkittävää kuljetusalan markkinoiden kannalta.
4.2.
Komitea kehottaa komissiota tekemään sisävesiliikenteen markkinoiden yhdenmukaistamisen vaikutuksista kartoituksen, johon voivat osallistua kaikki
asianosaiset, mm. talous- ja yhteiskuntaelämän etupiirit.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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LIITE
talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon
TAULUKKO I
Sisävesialusten tekniset vaatimukset direktiiviin 82/714/ETY ehdotetun tarkistamisen jälkeen
Alusluokka

Ajankohta

Tarkastuksen luonne

Uudet alukset

1.7.1998 alkaen

Alusten on täytettävä Reinin sääntöjä
vastaavan uuden liitteen II kaikki
tekniset vaatimukset.

Käytössä olevat alukset, joilla on yhteisön todistus

1.7.1998 alkaen

Alusten on täytettävä uudessa liitteessä II olevan 24 luvun siirtymävaiheen määräykset.

Yksinomaan jäsenvaltion kansallisessa väyläverkossa liikennöivät alukset, joiden köli on laskettu ennen
1.1.1970 ja joille ei ole myönnetty
yhteisön todistusta (8 artiklan 2 kohdan toinen alakohta)

1.7.1998–1.1.2005 välisenä aikana

On myönnettävä todistukset, joissa
täsmennetään, miltä osin alus ei täytä
(uuden) liitteen II vaatimuksia. Alusten on oltava kyseisiltä osin liitteen II
mukaiset, jos kyseiset osat korvataan
tai niitä muutetaan.

Käytössä olevat alukset, jotka tulevat
ensimmäistä kertaa direktiivin soveltamisalaan, eli:
vähintään 12 henkeä kuljettavat matkustaja-alukset,
uiva kalusto,
uivat laitokset ja laitteistot

1.7.1998–31.7.2003
välisenä aikana matkustaja-aluksille
ja
1.7.1998–31.7.2008
muille aluksille

Kuten edellä.
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan
parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Yhteisön strategia yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon edistämiseksi ja sen kehittämisen esteiden poistamiseksi”
(98/C 157/06)
Komissio päätti 23. lokakuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 artiklan
mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut energia-, ydinvoima- ja tutkimusjaosto antoi lausuntonsa
3. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Giannino Bernabei.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 104 ääntä
puolesta ja kaksi vastaan neljän pidättyessä äänestämästä.
1. Johdanto
1.1.
Komissio on toimittanut talous- ja sosiaalikomitealle – kuten myös neuvostolle, Euroopan parlamentille
ja alueiden komitealle – tiedonannon aiheesta ”Yhteisön
strategia yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon edistämiseksi ja sen kehittämisen esteiden poistamiseksi”.
Komissio sitoutui antamaan kyseisen tiedonannon valkoisessa kirjassaan (1). Komitea pahoittelee jälleen, ettei
siltä pyydetty lausuntoa kyseisestä valkoisesta kirjasta.
1.2.
Komission asiakirja on lisäksi vastaus Euroopan
parlamentin vaatimukseen edistää yhdistettyä lämpö- ja
sähköenergian tuotantoa eli yhteistuotantoa jäsenvaltioissa sekä poistaa nykyisiä esteitä. Se on myös vastaus
energia-asioita käsittelevien ministerien 27. toukokuuta
1997 pitämässä kokouksessa esitettyyn kehotukseen
laatia ”yhteisöstrategia uudistuvien energialähteiden
sekä yhdistetyn lämpö- ja sähköenergian tuotannon
edistämiseksi, jotta energia-alan suorituskykyä parannetaan” (2). Komitea on käsitellyt useaan otteeseen hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisstrategioita (3), uudistuvien energialähteiden edistämistä (4) sekä energiatehokkuutta ja energian järkevää
käyttöä (5). Joulukuun 8. päivänä 1997 kokoontunut
energia-asioiden neuvosto hyväksyi lisäksi päätöslauselman yhdistetyn lämpö- ja sähköenergian tuotannon
yhteisöstrategian edistämiseksi.

2. Komission ehdotus
2.1.
Komission tavoitteena on ”ehdottaa EU:n energiapolitiikan yhteydessä strategiaa, jolla helpotetaan
(1) ”Komission tiedonanto – Tulevaisuuden energia: uusiutuvat energialähteet – Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja”.
(2) Neuvoston päätöslauselma ilmastonmuutoksesta – energia-asioita käsittelevä neuvosto, 27. toukokuuta 1997.
(3) ”Ilmastonmuutos ja energiapolitiikka”, EYVL C 19,
21.1.1998.
(4) ”Tulevaisuuden energia: uusiutuvat energialähteet – yhteisön strategiaa koskeva vihreä kirja”, EYVL C 206,
7.7.1997, sekä Altener II, EYVL C 19, 21.1.1998.
(5) Save II, EYVL C 82, 19.3.1996.

yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon kehittämistä
Euroopassa ja sen osuuden kasvattamista Euroopan
energiamarkkinoilla energiaa ja ympäristöä säästävänä
lämmön ja sähkön tuotantojärjestelmänä”. Komission
strategia perustuu yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla
toisiaan vahvistaviin toimiin, jotka ovat yhtenäisiä ja
yhteensopivia yhteisön muiden toimintalinjojen kanssa.

2.2.
Komissio esittelee lainsäädännöllisiä (6) ja teknologisia, erityisesti Joule- ja Thermie-ohjelmien yhteydessä toteutettuja toimia, sekä muita kuin teknologisia,
erityisesti Save- ja Synergy-ohjelmien sekä Phare-, Tacisja Meda-ohjelmien ja Euroopan investointipankin rahoitukseen liittyviä toimenpiteitä. Komissio mainitsee myös
tiettyjä yhteistuotannon kehityksen esteitä, jotka esiintyvät eri asteisina jäsenvaltioissa ja rajoittavat yhteistuotantolaitosten asianmukaista kehitystä.

2.2.1. Taloudelliset esteet: ensisijaisten energialähteiden huono saatavuus kilpailukykyiseen hintaan, yleisja erityisluontoiset rahoitusvaikeudet, ulkoisten ympäristökustannusten puutteellinen sisällyttäminen hintoihin kilpailevissa energiamuodoissa, riippumattomien
yhteistuotantoyritysten ja sähkölaitosten ongelmalliset
suhteet kantaverkkoon pääsyn osalta, riittämätön korvaus ylituotannon myynnistä kantaverkkoon ja varasähkön korkea hinta.

2.2.2. Lainsäädännölliset esteet: vaikeudet ja viivytykset toimiluvan saamisessa, verkon käyttöoikeuksien
tunnustamatta jättäminen.

(6) Neuvoston suositus 77/714/ETY, 25. lokakuuta 1997.
Neuvoston suositus 88/611/ETY, marraskuu 1988. Energiaperuskirjasta tehty sopimus. Sähkön sisämarkkinoiden
vapauttamista koskeva direktiivi 96/92/EY, EYVL L 27,
30.1.1997. Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön
kehyksen uudistaminen, EYVL C 139, 6.5.1997.
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2.2.3. Institutionaaliset esteet: yksityisten yhteistuotantoyritysten ja hallitsevassa markkina-asemassa olevien julkisen sektorin huoltoyhtiöiden epäsuhta ja avoimuuden puute niiden välisissä suhteissa.

otettu käyttöön vero- ja muita helpotuksia, helpotettu
rahoitusta ja laajennettu tutkimus- ja esittelyohjelmia
yhteistuotannon alalla.

2.2.4. Erityisesteet: etenkään kaukolämpö- ja kaukojäähdytystekniikka ei ole riittävän kehittynyttä ja
edullista Euroopassa.

3.5.
Jotkut näistä säännöksistä voivat olla hyödyllisiä
lähtökohtia kehitettäessä yhteistuotantoa tukevaa tehokasta politiikkaa unionissa.

2.3.
Eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn lisäämiseen maailmanmarkkinoilla, ympäristönsuojelun parantamiseen ja huoltovarmuuden vahvistamiseen tähtäävän
yhteisön energiapolitiikan – jonka komitea on äskettäin
varauksetta hyväksynyt (1) – toteuttamista varten luotavan yhtenäisen kehyksen yhteydessä komissio kaavailee
uutta yhteisöstrategiaa yhteistuotantoa varten. Strategia
perustuu tavoitteelle kaksinkertaistaa yhteistuotantolaitosten energiantuotantokapasiteetti nykyiset sähkö- ja
lämpövoimalaitokset korvaamalla ja lisätä yhteistuotantolaitosten vuotuista kuormitusastetta 30 % vuoteen
2010 mennessä. Näin yhteistuotannon nykyinen osuus
yhteisön bruttosähköntuotannosta nousisi 9 %:sta
18 %:iin, ja hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöt
laskisivat 4 %.

3. Yhteistuotanto kansainvälisissä puitteissa

3.1.
Maailmanlaajuista ilmastomuutosta käsitelleessä Kioton konferenssissa vuoden 1997 joulukuussa
määriteltiin kaikkia Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen allekirjoittajavaltioita koskevat erityiset
tavoitteet kasvihuoneilmiöstä johtuvien päästöjen
vähentämiseksi (vuoteen 1990 verrattuna). Vuoteen 2010
mennessä EU-maiden on vähennettävä päästöjään 8 %,
Yhdysvaltojen 7 % ja Japanin 6 %.

3.2.
Sitovat ympäristönsuojelulliset velvoitteet liitettiin näin ennen kaikkea teollisuusmaissa esitettyihin
yleisiin vaatimuksiin vähentää energiankulutusta, nostaa toimitusvarmuutta ja tehostaa polttoaineiden hyödyntämistä.

3.3.
Nykyisin on yleisesti tunnettua, että yhteistuotanto on yksi harvoista teknologioista, jotka voivat
osaltaan vaikuttaa merkittävästi tehokkaaseen energiankäyttöön ja samanaikaisesti suojella ympäristöä.

3.4.
Myös Yhdysvalloissa ja Japanissa on jo pitkään
tunnustettu, että yhteistuotannon kehitystä on edistettävä, ja kyseisissä maissa on yleis- ja erityissäännöksin

(1) EYVL C 19, 21.1.1998.

4. Unionin strategia yhteistuotantoa varten

4.1.
Komitea kannattaa yleisesti ottaen komission
aloitetta ehdottaa yhteisöstrategiaa yhteistuotannon
edistämiseksi.

4.2.
Komitea muistuttaa kuitenkin, että ehdotettu
tavoite, yhteistuotannon nykyisen osuuden kaksinkertaistaminen yhteisön koko bruttosähköntuotannossa
9 %:sta 18 %:iin vuoteen 2010 mennessä on hyvin
kunnianhimoinen ja vain vaikeasti toteutettavissa. Komitea korostaakin, että tavoite voidaan saavuttaa vain,
jos jäsenvaltiot noudattavat tulevaisuudessa täysin yhteisön kehotuksia ja ottavat täysin huomioon erilaiset
lähtötilanteet ja markkinoiden tarpeet.

4.3.
Komitea korostaa, että neuvoston hyväksymien
yleisten suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden konkreettisten
tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien vastaavuus riippuu yhteistyösuhteesta, joka voidaan luoda jäsenvaltioiden ohjelmien sekä sellaisten yhteisön energiapolitiikan
yleisten suuntaviivojen välille, joissa otetaan huomioon
resurssien ja energiatekniikoiden kokonaisuus, jotka
perustuvat yksimielisyyteen ja joita ei sanella ylhäältä
käsin.

4.4.
Komitean mukaan on hyödynnettävä jäsenvaltioiden energiajärjestelmien kaikkia mahdollisuuksia
järjestelmien merkittävistä eroista huolimatta, jotta
yhteistuotantotekniikoita voidaan laajentaa oleellisesti
sekä sähköntuotantoon että kaukolämpöön ja kaukojäähdytykseen.
4.4.1. Monissa yhteisön jäsenvaltioissa on vielä
käytössä lämpövoimalaitoksia, joiden energiatehokkuus
on matala ja joissa käytetyt polttoaineet aiheuttavat
suuria haitta-ainepäästöjä. Komitean mielestä kombivoimalaitoksissa sovellettava yhteistuotantotekniikka
voi olla näissä tapauksissa paras ratkaisu, mikäli sähkön
kysynnän ohella tarvitaan myös lämpöenergiaa merkittävässä määrin ja pitkäaikaisesti. Uusien laitosten
sijaintia suunniteltaessa olisi otettava huomioon lämpöja jäähdytysenergian sekä merivedestä valmistetun makean veden menekkimahdollisuudet.
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4.4.2. Tehokkainta lienee rakentaa uusia ja entistä
tehokkaampia yhteistuotantolaitoksia ja samanaikaisesti poistaa käytöstä tai ajanmukaistaa vanhoja laitoksia,
joiden lämmöntuotanto on pieni ja jotka aiheuttavat
suuria haitta-ainepäästöjä. Tämä voidaan toteuttaa
soveltamalla jäsenvaltioissa yhteistuotantoa koskevaa
direktiiviä. Komitean mielestä komission olisi tarkasteltava tätä ongelmaa ja huolehdittava siitä, että asia
otetaan riittävästi huomioon jäsenvaltioiden ohjelmissa
myös sähkön sisämarkkinoita koskevaa direktiiviä 96/92/EY (1) sovellettaessa sekä tarkistettaessa tulevaisuudessa suurista polttolaitoksista annettua direktiiviä.
4.4.2.1. Sähköenergian kysyntä kasvaa jatkuvasti Euroopassa. Mikäli uusia tuotantolaitoksia perustetaan
tyydyttämään kasvanutta kysyntää, etusijalle olisi asetettava yhteistuotantotekniikka aina kun se mahdollista
ja taloudellisesti järkevää myös loppukuluttajalle aiheutuvien kustannusten kannalta.
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sesti Välimeren alueen ja tiettyjen saaristoalueiden
kannalta kiinnostavaa. Kaikki edellä esitetyt huomiot
voidaan laajentaa koskemaan myös sitä tällaista tuotantoa.

5.5.
Komitean mukaan erityistä huomiota on kiinnitettävä etenkin unionin jäsenyyttä hakeviin Keskija
Itä-Euroopan maihin, joissa kaukolämpö on otettu
laajalti käyttöön, ja sitä käytetään vielä nykyisinkin
kymmenien miljoonien ihmisten asuntojen lämmitykseen. Komitean mielestä Phare-, Tacis- ja Synergyohjelmissa on edellytyksiä ja välineitä toteuttaa radikaaleja ajanmukaistamis- ja innovaatiotoimia. Näin
säästetään huomattavasti energiaa, tervehdytetään ympäristöä ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

6. Yhteistuotanto teollisuudessa ja palvelualalla
5. Kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja merivedestä
tapahtuvan suolanpoiston kehitysnäkymiä
5.1.
Komitea on samaa mieltä komission kanssa siitä,
että lämpö- ja sähköenergian yhteistuotannolla on suuria
mahdollisuuksia kaukolämmityksessä, vaikka EU:n
jäsenvaltioiden tilanteet ovatkin luonnollisesti hyvin
erilaisia ilmastollisista syistä, mutta myös hallitusten
aktiivisen kannustus- ja tukipolitiikan sekä sellaisten
paikallisviranomaisten tekemien aloitteiden vuoksi,
jotka perustuvat yhteistuotannon ja perinteisen tuotannon yhteiskunnallisen kustannus–hyötysuhteen erittelyyn.
5.2.
Komitea on sitä mieltä, että ns. kaukojäähdytysjärjestelmiä (district cooling systems, DCS) – vaikka
ne eivät olekaan laajalle levinneitä (noin 1 500 kaikkiaan
yli 7 000 laitoksesta) – voitaisiin edistää erityisissä
ilmasto- ja ympäristöoloissa pienten ja hyvin joustavien
kokeiluhankkeiden avulla. Lissabonin maailmannäyttelyssä 1998 esillä olevat kaukojäähdytysjärjestelmät olisi
otettava erityisesti huomioon.
5.3.
Tällaisia myönteisiä kokemuksia voitaisiin laajentaa, mikäli tiettyjä sääntelypoliittisia esteitä voidaan
ylittää ja investointeihin liittyvä rahoitusongelma pitää
kurissa. Investoinnit alkavat nimittäin tuottaa vasta
pitkän ajan kuluttua, ja tuotto on matala. Sääntelemättömässä taloudessa päätös sijoittaa yhteistuotantoon riippuu odotettavissa olevasta sijoituspääoman
tuotosta vaihtoehtoisiin investointeihin verrattuna.
5.4.
Tämä pätee myös yhdistettyyn sähköntuotantoon ja suolan poistamiseen merivedestä, joka on erityi-

(1) EYVL L 27, 30.1.1997.

6.1.
Komission tiedonannossa todetaan, että yhteistuotannolla on huomattavia laajentumismahdollisuuksia myös teollisuudessa ja palvelualalla. Aiheesta on
äskettäin tehty esitutkimuksia, jotka olisi kuitenkin
ajantasaistettava luotettavien määrällisten arviointien
saamiseksi.

6.2.
Komitea kehottaa komissiota toteuttamaan
mahdollisimman pian tällaisia tutkimuksia tarkkojen
arviointimenetelmien pohjalta, sillä ne saattavat olla
jäsenvaltioille hyvin tärkeitä niiden valmistellessa kehityssuunnitelmiaan kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmien käytöstä teollisuudessa ja palvelualalla.

6.3. Yhteistuotannon yleistymistä haittaavien esteiden
poistaminen
6.3.1. Edellä mainituissa esitutkimuksissa käsitellään
myös sellaisten sääntelypoliittisten ja institutionaalisten
esteiden ongelmaa, jotka ovat eri maissa hidastaneet
sijoitusten kehitystä teollisuudessa ja palvelualalla.
6.3.2. Kyse on vaikeuksista, jotka ovat suurelta osin
ilmenneet yhteistuotantolaitoksia rakentaneiden tai niiden rakentamista suunnittelevien yritysten sekä julkisia
verkkoja hallinnoivien yritysten välisissä suhteissa (toimitetun sähköenergian kannattamattomat hinnat, joissain tapauksissa kieltäytyminen ostamasta energiaa,
hätätilanteissa tapahtuvan syötön ja varasähkön korkeat
kustannukset, vaikeudet päästä verkkoon, jne.).
6.3.3. Näitä kysymyksiä on lopullisesti säänneltävä
sähkön
sisämarkkinoita
koskevalla
direktiivillä 96/92/EY.
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6.3.4. Komitea tukee komission aikomusta valvoa
tiukasti sähkön sisämarkkinoita koskevan direktiivin
soveltamista jäsenvaltioissa, jotta myös esteet, jotka
eivät sinänsä ole yhteydessä yhteistuotannon toteuttamiseen, poistetaan mahdollisimman pian.

6.3.5. Tärkeimpänä perusteena olisi kuitenkin oltava
yhteistuotantolaitoksia käyttävien yritysten sekä sähköenergian tuottamisesta ja kantaverkkoon välityksestä
vastuussa olevien julkisten laitosten välisen operatiivisen
yhteistyön edistäminen.
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ten rahoitusvälineiden käyttöä, jotta parannetaan teollisuudessa ja palvelualalla käytettävään yhteistuotantoon
tehtyjen sijoitusten tuottoa.
6.4.5. Ympäristökustannusten sisällyttämistä hintoihin on ehdotettu viidennessä ympäristöä koskevassa
toimintaohjelmassa, jonka neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät vuoden 1995 lopulla. Väline mainittiin hiljattain tehdyssä direktiiviehdotuksessa ”energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta”. Ehdotus on vielä neuvoston tarkasteltavana
ongelmallisuutensa ja perustamissopimuksessa aiheesta
vaaditun yksimielisyyden vuoksi.

6.3.6. Tässä mielessä komitea kannattaa tiedonannossa valittua lähestymistapaa, jossa rohkaistaan uusia
sopimusmuotoja tehokkuuden ja teknisen innovaation
erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

6.4.6. Ehdotuksen sisältönä on määritellä yhteisön
laajuinen verotuksen vähimmäistaso kaikkia energiatuotteita varten ja samalla vapauttaa yhteistuotantolaitoksissa tapahtuva sähkö- ja lämpöenergian tuotanto
tästä verotuksesta.

6.3.7. Yhteistuotantolaitoksissa käytettävien energialähteiden suhteen komitea on yhtä mieltä komission
kanssa maakaasun merkityksestä tulevaisuudessa. Komitea suosittaa kuitenkin, että tiettyjen uudistuvien
energialähteiden, erityisesti biomassan, käyttöön kiinnitetään asianmukaista huomiota.

6.4.7. Tällä tavoin on määrä nostaa yhteistuotantoon
tehtävien sijoitusten tuottoa ja kannustaa yrityksiä
tekemään sijoituspäätöksiä.

6.4. Ympäristökustannusten sisällyttäminen hintoihin

6.4.1. Päätös käyttää yhteistuotantoa teollisuudessa
ja palvelualalla sekä erityisesti eri maiden sähkönjakeluyhtiöissä on törmännyt taloudellisiin esteisiin, kun
investointipäätös on tehty pelkästään yksittäisten yritysten ja jakeluyhtiöiden edut ja tulomahdollisuudet huomioon ottaen.

6.4.2. Monissa tapauksissa päätös huomattavien varojen sijoittamisesta yhteistuotantoon on jätetty tekemättä, koska yrittäjien mielestä on yksinkertaisempaa
ja helpompaa jatkaa höyryn tuottamista vanhoissa ja
tehottomissa laitoksissa, joita varten otetut lainat on
kuoletettu, ja ostaa sähköä verkosta tai tuottaa sitä
hyödyntämättä sivutuotteena syntyvää lämpöenergiaa.

6.4.3. Komissio on ilmaissut selvästi, että tätä kielteistä asiantilaa vastaan on toimittava. Se onkin vahvistanut periaatteen, jonka mukaan yhteistuotanto on yksi
harvoista välineistä, joilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta huomattavasti.

6.4.4. Yhteistuotantoaloitteita puolustaakseen ja
kannustaakseen komissio ehdottaa tiedonannossaan
kahta erilaista toimintatapaa: ulkoisten ympäristökustannusten ja -etujen sisällyttämistä energian hintaan
verohelpotusten avulla sekä perinteisten ja innovatiivis-

6.4.8. Komitea antoi 29. lokakuuta 1997 aihetta
koskevan lausunnon (1), jossa tarkasteltiin energiankulutuksen valikoivan ja yhdenmukaistetun verotuksen periaatteen soveltamisesta aiheutuvia mahdollisia myönteisiä vaikutuksia sekä ongelmia. Periaatetta on tarkoitus
hyödyntää välineenä integroitaessa hyvin tehokkaiden
energiantuotantolaitosten tuotantotavan synnyttämiä
ympäristöetuja.
6.4.9. Komitea huomauttaa kuitenkin, että komission
olisi viipymättä tarkasteltava edelleen, ”miten se voisi
parhaiten yhdentää sähkön ja lämmön yhteistuotannosta saatavat energiaan ja ympäristöön liittyvät edut
verotuspolitiikkaansa” (kuten tiedonannon kohdassa 4.7 mainitaan) energian järkevää käyttöä edistettäessä. Tässä yhteydessä olisi myös suunniteltava ja
kehitettävä lämmönottoa ja lämpimän veden ottoa,
jotta tuotannon ja lämmönoton välinen suhde olisi
mahdollisimman tasapainoinen ja tehokas.
6.4.10. Eräissä jäsenvaltiossa sekä Yhdysvalloissa ja
Japanissa on esimerkkejä erityisistä verohoukuttimista,
jotka voitaisiin ottaa tässä yhteydessä huomioon jäsenvaltioissa (sijoituksen osan vähennyskelpoisuus kokonaisverotuksesta, normaalia korkeammat poistot ensimmäisinä vuosina, jne.).

6.5. Rahoitusvälineet
6.5.1. Komission teettämät esitutkimukset yhteistuotannon tilasta ja tulevaisuudennäkymistä Euroopassa
ovat osoittaneet, että alan entistä tiiviimpää kehitystä

(1) EYVL C 19, 21.1.1998.
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jarruttavana kielteisenä tekijänä on se, ettei käytössä
ole tarpeeksi rahoitusvälineitä, jotta voitaisiin investoida
keskinkertaisesti tai huonosti kannattaviin hankkeisiin,
jotka alkavat tuottaa vasta liian pitkän ajan kuluttua.
6.5.2. Jos esimerkiksi yksityisellä opiskelijaasuntolalla on käytössään pääomaa, yhteistuotantolaitoksesta saatavan vuosituoton voidaan arvioida olevan
9 %. Se on enemmän kuin ne 7 %, joita voitaisiin odottaa
arvopapereista. Tässä tapauksessa yhdistetty lämpö- ja
sähkötuotanto olisi varma sijoitus. Tuotantoteollisuudessa, johon liittyy erilaisia riskejä kuin koulutusalaan,
voidaan vaatia 15–25 %:n tuottoa. Yhdistetty lämmön
ja sähkön tuotanto olisi perusteltua vain jatkuvakäyttöisissä laitoksissa, joilla on suuri lämmön ja sähkön
tarve, esimerkiksi kemian- ja teräsalan tehdaslaitoksissa.
Valtion yrityksissä, kuten suurissa sairaaloissa, rajoittavana tekijänä on se, että vaikka yhteistuotantoon investointi voi olla taloudellisesti perusteltua, rajoitukset
pääoman käytössä saattavat estää investoinnin.
6.5.3. Alankomaissa, jossa on saatu parhaimmat
tulokset uuden yhteistuotantokapasiteetin rakentamisesta, on todettu, että ”ilman hallituksen viime vuosien
kannustus- ja tukipolitiikkaa olisi rakennettu huomattavasti vähemmän tämäntyyppisiä laitoksia”. Tämä käy
ilmi Joule II -ohjelmasta helmikuussa 1995 julkaistusta
raportista (1).
6.5.4. Tästä samasta syystä monet maat ovat tarjonneet erilaista taloudellista ja rahoituksellista tukea
sekä palkkioita ja lainoja edullisin ehdoin. Monissa
jäsenvaltioissa yhteistuotantoa on IEA:n raportin mukaan (2) pidetty ”alkuasteella olevana teollisuutena”,
jota on autettava ja suojeltava käynnistysvaiheessa.
6.5.5. Muutamat esimerkit ovat erityisen merkittäviä.
Tuen prosentuaalinen osuus investointikuluista on ollut
tapauksesta riippuen 25–40 %. Toteutettavuustutkimusten kuluista tämä prosenttiosuus on ollut vielä suurempi (2). Myös Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa tuki
on ollut suunnilleen samalla tasolla.
6.5.6. Komission tiedonannossa ei kuitenkaan
näytetä kiinnitettävän kovin paljon huomiota tähän
näkökohtaan ehkä sen vuoksi, että kyseessä on pääsiallisesti yksittäisten jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva
ala.
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taistaminen vuoteen 2010 mennessä – sekä etenkin EU:n
Kioton konferenssissa allekirjoittamien kansainvälisten
sitoumusten välillä.
6.5.8. Näin ollen komitea pyytää, että komissio
kannustaa jäsenmaita toteuttamaan tarvittavat toimet
yhteistuotantolaitoksiin kohdistuvien investointien tukemiseksi erityisesti matalakorkoisten lainojen osalta,
jotta ne voivat esittää tehokkaita aloitteita, jotka eivät
vääristä kilpailua. Vain tällä tavalla on mahdollista
saavuttaa kunnianhimoinen tavoite kaksinkertaistaa
yhteistuotannon kapasiteetti vuoteen 2010 mennessä
täysin liberalisoiduilla energia-alan sisämarkkinoilla.
6.5.9. Komission tiedonannossa ehdotetaan, että Euroopan investointipankki lisäisi rahoitustukeaan tulevaisuuden yhteistuotantolaitoksille. Samankaltaisia toimia
olisi edistettävä myös muissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa, kuten Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankissa (EBRD) ja Maailmanpankissa. Myös uusien alueellisten rakennerahastojen tulisi edistää merkittävällä tavalla alan kehitystä
epäedullisessa asemassa olevilla alueilla.

7. Yhteisön ohjelmien osuus yhteistuotannon kehityksessä

7.1.
Komitean mielestä yhteisön Phare- ja Tacisohjelmia tulisi hyödyntää tukemalla Synergy-ohjelmaan
ja Latinalaista Amerikkaa koskevaan Alure-ohjelmaan
liittyviä tutkimuksia entistä enemmän, jotta yhteistuotantolaitoksia otettaisiin käyttöön unionin ulkopuolisissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa sekä Latinalaisessa
Amerikassa. Näin päästäisiin nopeisiin tuloksiin energian säästössä ja energian järkiperäisessä käytössä sekä
saastetasojen rajoittamisessa. Meda-ohjelmasta on sanottava, ettei siihen sisälly tällä hetkellä – niin kuin pitäisi
– perusrakenteiden ja siten energia-alan toimintaa.
Ohjelman muotoa tulisi muuttaa.

6.5.7. Komitean mielestä on löydettävä tasapaino
sisämarkkinoiden liberalisointiprosessin, tukijärjestelmiä koskevan yhteisön kilpailupolitiikan periaatteiden,
asetetun strategisen tavoitteen – yhdistetyn lämmön ja
sähkön tuotannon prosentuaalisen osuuden kaksinker-

7.2.
Yhteisön perustamat tutkimus-, kehittämis- ja
esittelyohjelmat, erityisesti Joule-Thermie, ovat jo jonkin aikaa suuntautuneet yhteistuotantoon liittyviin erityisaiheisiin, vaikka yleisesti tunnustetaan, että sähkö- ja
lämpöenergian, jäähdytyksen ja merivedestä tapahtuvan
suolanpoiston yhteistuotantolaitokset kuuluvat suhteellisen ”vakiintuneen” teknologian kategoriaan. On kuitenkin mahdollista tehdä teknisiä ja taloudellisia parannuksia, jotka saattavat parantaa yhteistuotannon asemaa verrattuna perinteisiin ratkaisuihin.

(1) Regulation and energy conservation – Joule II project for
DG XVII, helmikuu 1995, s. 13.
(2) Esim. tutkimus ”Yhdistetty lämpö ja sähkö IEA:n jäsenvaltioissa” – International Energy Agency, lokakuu 1994.

7.2.1. Tutkimuksen ja teknologisen kehityksen tulevan viidennen puiteohjelman yhteydessä on kiinnitettävä
erityistä huomiota energia- ja ympäristöongelmiin sekä
oleellisten avaintoimintojen uuteen ”ongelmanratkaisu”-lähestymistapaan. Etenkin ”tulevaisuuden kaupun-
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gin”, ”kehittyneiden energiajärjestelmien” ja vesiteknologian tulisi edistää yhteistuotantoa ja erityisesti minija mikroyhteistuotannon hankkeita, jotka sijoitetaan
lähelle kulutuskeskuksia ja joiden avulla voidaan toteuttaa kehittyneitä ratkaisuja sekä päästä huomattaviin
säästöihin kustannuksissa ja kulutuksessa. Myös komissio on esittänyt tämän ajatuksen.
7.2.2. Toisaalta myös Save II -ohjelmalla ja hieman
vähäisemmässä määrin Altener II -ohjelmalla tulee olla
erittäin tärkeä asema. Näiden ohjelmien avulla tulisi
voida esittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat teknisiltä standardeiltaan varmoja, joita on helppo markkinoida ja jotka menestyvät markkinoilla, joilla yhteistuotantotekniikan on voitava tulevaisuudessa kilpailla omin
voimin.
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sion ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehokkuudesta.

8.5.
Komitea pyytää, että tavoitteen eteen tehdään
kaikki mahdollinen sekä suosittaa komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle seuraavaa:

8.5.1. Yhteistuotannon kehittämisen ongelmakenttä
ja edistämisaloitteet on sisällytettävä asianmukaisesti
energiapolitiikan monivuotiseen strategiaan, jotta alalla
voidaan taata jatkuvuus ja toiminnan varmuus ja jotta
otetaan huomioon erilaiset lähtökohtatilanteet sekä
läheisyysperiaate.

7.2.3. Komissio ehdottaa, että nämä ohjelmat liitetään monivuotiseen ohjelmointiin ja että näitä yhteisöohjelmia jatketaan. Komitea kannattaa yhteistuotannon
kehittämisen liittämistä tähän strategiaan, josta kuitenkin laaditaan erillinen lausunto.

8.5.2. Sisämarkkinoiden vapauttamisprosessin ja yhteisön kilpailupolitiikassa ympäristöön liittyvien tukijärjestelmien sekä toisaalta strategisen tavoitteen – yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon kaksinkertaistaminen
vuoteen 2010 mennessä – ja EU:n Kioton konferenssissa
antamien kansainvälisten sitoumusten välillä on pyrittävä tasapainoon.

8. Päätelmiä ja suosituksia

8.5.3. On valvottava jatkuvasti sitä, että jäsenvaltiot
siirtävät (pian hyväksyttävät) direktiivit sähkön ja luonnonkaasun yhtenäismarkkinoista asianmukaisesti kansalliseen lainsäädäntöön, jolloin voidaan poistaa suurin
osa yhteistuotannon tiellä olevista sääntely- ja institutionaalisista esteistä.

8.1.
Komitea kannattaa komission aloitetta, jossa
ehdotetaan yhteisön strategiaa sähkö-, lämpö- ja jäähdytysenergian sekä vedenkäsittelyn yhteistuotannon edistämiseksi. Komitean mielestä tämä on yksi Euroopan
unionin harvoista keinoista noudattaa Kiotossa tehtyjä
sitoumuksia kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi.
Se on myös yhdenmukainen energiatehokkuudesta ja
kestävästä kehityksestä hiljattain annettujen kannanottojen kanssa.

8.2.
Komitea suosittaa komissiolle, että kun se on
saanut yhteisön toimielinten lausunnot, sen tulisi
määrittää erityinen toimintasuunnitelma, jolla voidaan
sovittaa yleiset suuntaukset yhteen yksittäisten jäsenvaltioiden tekemien valintojen ja päätösten kanssa, kun
otetaan vielä huomioon rakenteiden väliset suuret erot.
Komitea toivoo, että suunnitelma liitetään tulevaisuudessa äskettäin esitettyyn energia-alan puiteohjelmaan,
jotta energia-alaan liittyvien yhteisön toimien yhtenäisyyttä ja selkeyttä parannetaan.

8.3.
Jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu uudesta
politiikasta. Niiden on määriteltävä mahdollisimman
pian omat vuoteen 2010 mennessä vaiheittain saavutettavat erikoistavoitteensa yhteistuotannon kehittämisessä
valitsemalla myös tähän käytettävät rahoitusvälineet.

8.4.
Yhteistuotannon kehittämiseen tähtäävän eurooppalaisen strategian onnistuminen riippuu komis-

8.5.4. Sähköenergian tuotannon ja jakelun valtakunnallisia rakenneuudistusohjelmia on seurattava ja valvottava.

8.5.5. On edistettävä jäsenvaltioiden välistä jatkuvaa
tiedon- ja kokemusten vaihtoa yhteistuotannon tukemiseksi ja kannustamiseksi teollisuudessa, palvelualalla
sekä kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja merivedestä
tapahtuvan suolanpoiston alalla.

8.5.6. Yhteistuotannon tilasta ja kehityksestä jäsenmaissa sekä unionin jäsenyyttä hakevissa Keski- ja
Itä-Euroopan maissa tulisi laatia, kerätä ja levittää
tilastotietoja.

8.5.7. Ulkoisten ympäristökustannusten sisällyttämiseksi hintoihin tulisi suunnitella konkreettisia toimia,
joihin kuuluu verotuksellisia ja muita määräyksiä. Näin
voitaisiin yhdentää yhteistuotannon energia- ja ympäristöedut.

8.5.8. Tulee laatia sitovia määräyksiä, joilla edistetään sellaisia neuvoteltuja ratkaisuja, joiden perusteella energianjakeluyritykset ostavat yhteistuotantolaitok-
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sissa tuotettua sähköenergiaa ottaen mallia aloitteista,
joita Euroopan parlamentti on tehnyt uusiutuvista energialähteistä tuotetusta sähköstä.
8.5.9. On hyödynnettävä yhteisön ja jäsenvaltioiden
rahoitusvälineitä – erityisesti matalakorkoisia lainoja –
uusiin yhteistuotantolaitoksiin tehtävien investointien
edistämiseksi ja kannustamiseksi tukemalla vanhentuneiden laitosten käytöstä poistamiseen ja uudenaikaistamiseen tähtäävien ohjelmien asteittaista mutta päämäärätietoista toteuttamista.
8.5.10. On hyväksyttävä yhteinen metodi uusien yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotantolaitosten rakennushankkeiden ja/tai mahdollisuuksien mukaan jo käytössä
olevien laitosten uudistamishankkeiden viralliseksi vah-
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vistamiseksi ja niiden laadun varmentamiseksi yhteisten
tehokkuuskriteerien mukaisesti. Tätä pyritään edistämään myös siten, että vahvistetut yritystoimintahankkeet saavat rahoitusta yhteisöltä ja jäsenvaltioilta.
8.5.11. On tutkittava yhteistuotantolaitosten hyväksymistä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvään tulevaan
”tehokkuusluottojärjestelmään”, jota Yhdistyneiden
Kansakuntien yksiköt tutkivat parhaillaan Kioton konferenssissa tehtyjen päätösten pohjalta.
8.5.12. Yhteisön TTK:n viidenteen puiteohjelmaan
sisältyvien avaintoimintojen yhteyteen – erityisesti niiden, jotka koskevat kaupunkisuunnittelua, kehittyneitä
energiajärjestelmiä ja vedenkäsittelyä – on varattava
paikka uudelle yhteistuotantoteknologialle etenkin pienissä, joustavissa ja ”hajautettavissa” laitoksissa.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi Euroopan
unionin alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien
lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta” (1)
(98/C 157/07)
Neuvosto päätti 15. tammikuuta 1998 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 235 artiklan
nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut sosiaali-, perhe-, koulutus- ja kulttuuriasiain jaosto antoi
lausuntonsa 12. helmikuuta 1998. Esittelijä oli Francis J. Whitworth.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 98 ääntä
puolesta ja 4 vastaan 5:n pidättyessä äänestämästä.
1. Johdanto
1.1.
Komissio on Euroopan yhteisön lähes koko
olemassaolon ajan pyrkinyt saamaan aikaan perustamissopimuksen 51 artiklan mukaisia sosiaaliturvaan liittyviä toimenpiteitä työntekijöiden vapaan liikkuvuuden
toteuttamiseksi. Se on pyrkinyt huolehtimaan erityisesti
siitä, etteivät toiseen jäsenvaltioon työskentelemään
siirtyvien henkilöiden sosiaaliturvaetuudet heikkene siirtymisen vuoksi.
1.2.
Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin,
(1) EYVL C 5, 9.1.1998, s. 4.

itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetulla asetuksella (ETY) N:o 1408/71 pyrittiin
muun muassa poistamaan rajanylittävän liikkuvuuden
esteet lakisääteisten eläkkeiden osalta. Monimutkaista
asetusta on muutettu useaan otteeseen; se on kuitenkin
täyttänyt erityistarkoituksensa.

1.3.
Vastaavan tavoitteen saavuttaminen työeläkkeiden osalta on osoittautunut paljon hankalammaksi.
Vaikeudet johtuvat epäilemättä siitä, että työeläkejärjestelyt sekä niihin sovellettavat lait ja asetukset vaihtelevat
huomattavasti eri jäsenvaltioissa. Ongelman ratkaise-
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minen on kuitenkin ehdoton edellytys työvoiman yhteismarkkinoiden luomiselle. Komission tekemä ehdotus
on ajankohtainen, ellei jopa myöhässä.

1.4.
Komissio julkaisi vuonna 1991 tiedonannon ”Sosiaaliturvan lisäjärjestelmät: työeläkejärjestelmien rooli
sosiaalisessa suojelussa ja niiden vaikutukset vapaaseen
liikkuvuuteen” (1). Asiakirjasta antamassaan lausunnossa talous- ja sosiaalikomitea toi esiin useita näkökohtia, jotka liittyvät työeläkejärjestelmien mahdolliseen
koordinointiin ja siihen, että oikeuksien saaminen,
käyttäminen ja siirtomahdollisuudet vastaisivat toisiaan
yhteisön eri puolilla. Komitea kehotti komissiota toimimaan asian hyväksi (2).

2. Komission ehdotus

2.1.
Direktiiviehdotuksen tavoitteeksi mainitaan jo
saavutettujen tai saavutettavien oikeuksien asianmukainen turvaaminen, kun kyse on jäsenvaltiosta toiseen
siirtyvistä, lisäeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä.
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8 artikla: Tiedottaminen. Järjestelmän piiriin kuuluville
henkilöille jaetaan riittävästi tietoa heidän oikeuksistaan
ja vaihtoehdoistaan ulkomaille muuton yhteydessä.

3. Yleistä

3.1.
Talous- ja sosiaalikomitea pitää direktiiviehdotusta tervetulleena, sillä se on ensiaskel täysin vapaan
liikkuvuuden tavoitteen saavuttamiseksi lisäeläkkeiden
yhteydessä. Se myöntää, että asia ei ole yksinkertainen,
sillä eläkejärjestelyt, lainsäädäntö ja verotuskäytännöt
vaihtelevat huomattavasti 15:ssä jäsenvaltiossa. Komitea toteaa, että tiettyjä direktiiviehdotukseen kirjattuja
säännöksiä sovelletaan jo useissa jäsenvaltioissa, muttei
kuitenkaan kaikissa.

3.2.
Esimerkiksi 4 artiklassa edellytetty saavutettujen
eläkeoikeuksien säilyttäminen kuvaa hyvin tilannetta.
Periaatteena on kuitenkin aivan oikein se, että toiseen
jäsenvaltioon siirtyvien henkilöiden ei pitäisi olla heikommassa tai paremmassa asemassa kuin samassa
jäsenvaltiossa pysyvien. Periaate olisikin kirjattava yhteisön lainsäädäntöön.

2.2.
Direktiiviehdotuksessa tavoitteeseen pyritään
seuraavien säännösten avulla:
4 artikla: Saavutettujen eläkeoikeuksien säilyttäminen.
Työntekijän, jonka osalta ei enää suoriteta lisäeläkejärjestelmään liittyviä maksuja sen vuoksi, että hän on
siirtynyt työskentelemään toiseen jäsenvaltioon, ei pitäisi menettää järjestelmän piirissä jo saavuttamiaan eläkeoikeuksia.
5 artikla: Rajanylittävien eläkemaksujen varmistaminen.
Toisessa jäsenvaltiossa oleskeleville, lisäeläkejärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille maksetaan kaikki
ne etuudet, jotka heille kuuluvat.
6 artikla: Lähetetyt työntekijät. Lisäeläkejärjestelmän
piiriin kuuluvat henkilöt, jotka työnantaja lähettää
työskentelemään väliaikaisesti toiseen jäsenvaltioon,
voivat edelleen suorittaa omaan järjestelmäänsä liittyviä
maksuja. Periaate on siis sama kuin lakisääteisten
eläkkeiden yhteydessä asetuksen (ETY) N:o 1408/71
mukaisesti (suoritusoikeus on voimassa esimerkiksi
vuoden ajan, ja ajanjaksoa voidaan pidentää aina
kahteen vuoteen asti).
7 artikla: Verotuskohtelu. Vastaanottava valtio rinnastaa eläkemaksut verotuskäytännössään kansallisten
järjestelmien maksuihin.

(1) SEC(91)1332 lopull.
(2) EYVL C 223, 31.8.1992, s. 13.

3.3.
Myös etuuksien maksamista toisessa jäsenvaltiossa voidaan jo pitää pääsääntönä. Jo asetuksessa
(ETY) N:o 1408/71 edellytetään tätä lakisääteisten
etuuksien osalta. Direktiiviehdotuksen 1 artiklan mukaan samaa periaatetta sovellettaisiin lisäetuuksiin, mitä
voidaan pitää myönteisenä asiana.

3.4.
Komitea pitää direktiiviehdotuksen merkittävimpänä kohtana 6 artiklaa, jonka mukaan väliaikaisesti
lähetetyt työntekijät ja/tai työnantajat voisivat työntekijöidensä puolesta edelleen suorittaa eläkemaksut heidän
alkuperäiseen järjestelmäänsä. Tämä hyödyttäisi merkittävällä tavalla monikansallisten yritysten työntekijöitä, jotka saatetaan työuransa aikana lähettää useaan
otteeseen työskentelemään ulkomaille. Asiasta on myös
aineellista hyötyä työnantajille, jotka voivat huolehtia
työeläkkeistä ilman lisäkuluja ja monimutkaisia hallintojärjestelyjä.
3.4.1. Komitean mielestä asetuksen (ETY) N:o
1408/71 mukainen vuoden ajanjakso on kuitenkin aivan
liian lyhyt. Säännöstä olisi voitava soveltaa koko ajanjaksoon, jona ulkomailla työskennellään. Se toteaa
myös, että 22. joulukuuta 1984 annetussa suosituksessa
N:o 16 ehdotettiin 12 kuukauden ajanjakson pidentämistä työnantajan suostumuksella käsittämään koko
työskentelyaika ulkomailla, kun työntekijä lähetetään
ulkomaille saman yrityksen palvelukseen erityistietämyksensä tai -taitojensa vuoksi taikka tiettyä erityistarkoitusta varten. Komitean mielestä suosituksella olisi
oltava oikeusvaikutuksia sekä asetuksen (ETY) N:o
1408/71 että ehdotetun direktiivin yhteydessä.
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3.4.2. Direktiiviehdotuksen 6 artiklan 2 kohta helpottaa tiettyihin jäsenvaltioihin lähetettyjen työntekijöiden
(ja heidän työnantajiensa) asemaa siinä mielessä, että
heillä ei ole oikeudellisia velvoitteita suorittaa vastaanottavan valtion lisäeläkejärjestelmään liittyviä maksuja,
jos he suorittavat edelleen maksuja kotimaahansa.

3.4.3. Direktiiviehdotuksen 3 artiklan g alakohdassa
käsite ”lähetetty työntekijä” määritellään viittaamalla
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 II osastoon: ”(– –)
jäsenvaltion alueella toimivan yrityksen palveluksessa
tavallisesti olevaan työntekijään, jonka tämä yritys
lähettää toisen jäsenvaltion alueelle suorittamaan siellä
työtä tämän yrityksen palveluksessa (– –)”. Käsitteen
ulkopuolelle jäävät siten työntekijät, jotka työnantaja
on lähettänyt toiseen jäsenvaltioon eri yrityksen palvelukseen. Komitean mielestä näitä kahta ryhmää ei pitäisi
erottaa toisistaan.

3.5.
Direktiiviehdotuksen 7 artikla on looginen jatke
6 artiklalle. Artikla on erityisen merkittävä siinä suhteessa, että sen avulla pyritään ensimmäistä kertaa
selvittämään lisäeläkemaksuihin ja -etuuksiin eri jäsenvaltioissa kohdistuvien erilaisten verotuskohtelujen
vyyhtiä. Järjestelmään jää kuitenkin edelleen epäkohtia.
Esimerkiksi tietyissä tilanteissa Yhdistyneestä kuningaskunnasta Saksaan lähetetty työntekijä ei saisi tehdä
eläkemaksujensa perusteella vastaavia verovähennyksiä
kuin kotimaassaan. Lisäksi kotimaahan palatessaan
hän joutuisi maksamaan veroa Saksassa nauttimistaan
etuuksista, mitä ei olisi tapahtunut, jos hän olisi kuulunut
Saksan järjestelmän piiriin. Vastaavasti Saksasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lähetetylle työntekijälle
saattaisi syntyä vähennyskelpoisia eläkemaksuja ja kotimaahan palatessaan verovapaita etuuksia. Komission
olisi kannustettava jäsenvaltioita joustavuuteen ja asianmukaiseen lähestymistapaan vastavuoroisissa suhteissaan epäkohtien poistamiseksi.

3.5.1. On huomattava, että 7 artiklaa sovelletaan
ainoastaan 3 artiklan b alakohdassa määriteltyihin,
lisäeläkejärjestelmien piiriin kuuluviin henkilöihin. Artiklaa ei siten sovelleta henkilöihin, jotka ovat vakuuttaneet itsensä henkilökohtaisin eläkejärjestelyin. Tällaisiakin järjestelyjä pidetään joissain tilanteissa lisäeläkejärjestelminä, erityisesti jäsenvaltioissa, joissa työnantaja
suorittaa niihin liittyviä maksuja vapaaehtoisesti tai
sopimusperusteisesti.
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lisäeläkejärjestelmien piiriin kuuluville henkilöille, jotka
siirtyvät toiseen jäsenvaltioon. Sekä työnantaja että
eläkejärjestelmän vastuuhenkilö olisi velvoitettava toimittamaan ulkomaille siirtyvälle henkilölle tyhjentävät
tiedot eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista kyseisen
henkilön asemaan.
3.7.
Kuten jo todettiin, direktiiviehdotuksessa ulkomaille saman tai eri yrityksen palvelukseen lähetetyt
työntekijät asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan
(6 artikla), ja veroituksellista eriarvoisuutta esiintyy
myös työeläkejärjestelmien ja henkilökohtaisten vakuutusjärjestelyjen piiriin kuuluvien henkilöiden välillä
(7 artikla). Tällainen erottelu olisikin poistettava mahdollisimman pikaisesti.
4. Erityistä
4.1. Johdanto-osan toinen perustelukappale
Olisi huomattava, että (tämän direktiiviehdotuksen
aiheena olevat) työeläkejärjestelmät ovat hyvin erillään
joissain jäsenvaltioissa voimassa olevista täydentävistä
sosiaaliturvajärjestelmistä ja eroavat niistä selkeästi. Ne
eivät siten ole osa kansallista sosiaaliturvajärjestelmää
kyseisissä maissa. Työeläkejärjestelmät ovat luonteeltaan sopimusperusteisia ja ovat osa työntekijän työsopimusta. Olisikin hyvä lisätä johdanto-osaan uusi perustelukappale, jossa tuotaisiin esiin työeläkejärjestelmien
merkitys tässä yhteydessä.
4.2. Direktiiviehdotuksen 3 artiklan a alakohta
On huomattava, että ilmaisun ”korvata” lisääminen on
tarpeen, jotta alakohta kattaa myös sellaiset tilanteet
joissain jäsenvaltioissa, joissa voidaan sopia lakisääteisten sosiaaliturvajärjestelmien ulkopuolelle jäämisestä.
4.3. Direktiiviehdotuksen 3 artiklan b alakohta
Ensimmäisellä rivillä esiintyvä sana ”tai” olisi korvattava
sanalla ”sekä”, koska ”työeläkejärjestelmät” ja ”tarkoitukseltaan vastaavat kollektiiviset järjestelyt” ovat keskenään vaihtoehtoisia.
4.4. Direktiiviehdotuksen 3 artiklan h alakohta
Käsite ”lähtöjäsenvaltio” on epätäydellinen, jos tarkastellaan ensimmäisen työskentelyjakson jälkeistä työskentelyä ulkomailla. Tällaisissa tilanteissa lähtöjäsenvaltiona olisi pidettävä valtiota, jossa työntekijä työskenteli välittömästi ennen kuin hänet lähetettiin ensimmäisen kerran työskentelemään ulkomaille.
4.5. Direktiiviehdotuksen 4 artikla

3.6.
Komitean mielestä 8 artikla on erityisen merkittävä siltä osin kuin siinä edellytetään tiedon jakamista

On huomattava, että eläkeoikeuksien ”täysi” säilyttäminen edellyttää muun muassa etuuksien sitomista indeksiin niissä järjestelmissä, joissa etuuksien arvo on ennalta
määrätty. Indeksiin sitominen on tosin mahdollista vain,
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jos kunkin järjestelmän säännöt sen sallivat. Näin
todetaan komission direktiiviehdotustaan varten laatiman vaikutusten arviointilomakkeen 3 osan 1 kohdassa.

5. Suositukset

5.1.
Kuten edellä kohdassa 3.1 todettiin, komitea
pitää direktiiviehdotusta rajallisena ensiaskeleena täysin
vapaan liikkuvuuden saavuttamiseksi lisäeläkkeiden yhteydessä. Kohdassa 1.4 viitattiin jo siihen, että komitea
on tuonut esiin useita toiminta-alueita vuonna 1992
antamassaan lausunnossa työeläkejärjestelmien merkityksestä ja niiden vaikutuksista vapaaseen liikkuvuuteen.

5.2.
Komitea antoi 11. joulukuuta 1997 lausunnon
aiheesta ”Komission vihreä kirja: lisäeläkkeet yhtenäismarkkinoilla” (1). Lausunnossaan se esitti useita suosituksia, jotka koskivat komission esiin tuomia mutta
käsillä olevassa direktiiviehdotuksessa tarkastelematta
jääneitä näkökohtia. Näitä ovat :
– oikeuksien saamiselle asetetut edellytykset: erityisesti
joissain jäsenvaltioissa vaaditut pitkät odotusajat;
– vaikeudet siirrettäessä saavutettuja eläkeoikeuksia
jäsenvaltiosta toiseen;
– saavutettujen eläkeoikeuksien verotukseen liittyvät
hankaluudet useissa jäsenvaltioissa; toisessa jäsenvaltiossa väliaikaisesti muuten kuin lähetettynä työntekijänä työskentelevän henkilön asema.

5.3.
Lausunnossa esitettiin myös useita erityissuosituksia, jotka koskivat lisäeläkkeiden verotuksen merkitystä.

5.4.
Komitea tuo uudelleen esiin joulukuussa 1997
antamaansa lausuntoon sisältyneet huomionsa ja suosituksensa. On myös paljon muita näkökohtia, jotka
liittyvät työeläkejärjestelmien toimintaan ja joita olisi
hyödyllistä tarkastella; näitä ovat esimerkiksi jäsenyys
luottamuselimissä, valvontajärjestelyt ja siirrettävän eläkeoikeuden arvon vastaavuuden laskeminen. Komitea
kehottaakin komissiota kehittämään ja ehdottamaan
lisätoimenpiteitä kyseisillä aloilla. Näin saavutetaan
– jos järjestelmien luonteet sen sallivat – lopullinen
tavoite eli työeläkkeiden ja henkilökohtaisten eläkkeiden
täydellinen siirtokelpoisuus. Komitea pitää asiaatärke-

(1) EYVL C 73, 9.3.1998, s. 109.
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änä koko unionin kattavan henkilöiden vapaan liikkuvuuden aikaansaamiseksi. Se viittaa kyseisen lausunnon
kohdassa 5.5 ehdottamaansa etenemistapaan ja katsoo,
että toimenpiteille olisi asetettava tietyt aikarajat.

5.5.
Komitea muistuttaa, että vuonna 1992 antamassaan lausunnossa se ehdotti eurooppalaisten yritysten
työeläkejärjestelmää koskevan mallin luomista; se voitaisiin mahdollisesti liittää eurooppalaisen yhtiön perussääntöön sen jälkeen kun tämä on lopullisesti hyväksytty. Myös teollisuudenalojen ylikansallisia järjestelmiä
kannattaisi selvitellä. Komitea tuo uudelleen esiin ehdotuksensa, joiden avulla voitaisiin edetä ilman eläkkeitä
koskevien kansallisten lakien, asetusten, käytäntöjen ja
verotusjärjestelyjen yhdenmukaistamista (2).

5.6.
Toisena mahdollisuutena voisi olla järjestely,
jossa tietyn jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuva työeläkejärjestelmä jakautuisi alajärjestelmiin, joihin muissa
jäsenvaltioissa työskentelevät voisivat kuulua verotuksen perusteella. Järjestelmän toimintaan, sen toimintatapojen valvontaan ja tarkastamiseen, maksukykyyn liittyviin edellytyksiin sekä investointisäännöksiin sovellettaisiin lähtöjäsenvaltion lainsäädäntöä ja ne olisivat lähtöjäsenvaltiossa noudatettujen käytäntöjen mukaisia. Sen
sijaan eläkemaksujen ja -etuuksien verotus vastaisi
vastaanottavassa valtiossa asuvien henkilöiden maksujen ja etuuksien verotusta.

5.7.
Näin markkinavoimat voisivat toimia vapaasti
lisäeläkejärjestelmien yhteydessä – aivan kuten henkivakuutustenkin yhteydessä. Samalla ei kuitenkaan rajoitettaisi jäsenvaltioiden itsenäisyyttä verotuksen, sosiaaliturvajärjestelyjen ja eläkerahastojen toimintaa koskevan
lainsäädännön osalta.

6. Päätelmät

6.1.
Komitea pitää direktiiviehdotusta tervetulleena
ensiaskeleena kohti henkilöiden vapaan liikkuvuuden
periaatteen soveltamista lisäeläkejärjestelmiin. Sen mielestä direktiiviehdotusta olisi täydennettävä siten, että
lähetettyjä työntekijöitä koskevaa vuoden ajanjaksoa
pidennetään (lausunnon kohta 3.4.1) ja kohdassa 3.7
mainitut epäkohdat poistetaan. Lisäksi direktiiviehdotuksessa olisi otettava huomioon komitean osassa 4
esittämät erityishuomiot.

6.2.
Komitea myöntää, että asiassa on erittäin vaikeaa
edistyä, koska eri jäsenvaltioissa voimassa olevat elä-

(2) Komitea antoi lausunnon eurooppalaisen yhtiön perussäännöstä joulukuussa 1997. Aiheesta tullaan antamaan
myös toinen lausunto.
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kejärjestelmät sekä niihin sovellettavat lait, asetukset ja
verotuskäytännöt ovat hyvin erilaisia.
6.3.
Komitea kehottaa kuitenkin komissiota jatkamaan toimintaa asian hyväksi. Se toivoo, ettäkomis-
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sio toimisi erityisesti niiden näkökohtien edistämiseksi, jotka komitea on tuonut esiin komission vihreästä kirjasta joulukuussa 1997 antamassaan lausunnossa ja joita se on suosittanut tämän lausunnon
osassa 5.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) asetuksen
(ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien
maiden kansalaisia” (1)
(98/C 157/08)
Neuvosto päätti 6. tammikuuta 1998 perustamissopimuksen 198 artiklan mukaisesti pyytää
talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut sosiaali-, perhe-, koulutus- ja kulttuuriasiain jaosto antoi
lausuntonsa 12. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Giorgio Liverani.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 109 ääntä
puolesta, 1 vastaan, ja 4 pidättyi äänestämästä.
1. Johdanto

2. Yleistä

1.1.
Komission ehdotus pohjautuu EY:n perustamissopimuksen 51 ja 235 artiklaan. Ehdotuksen tavoitteena
on laajentaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 mukainen
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen yhteisön
alueella koskemaan niitä jäsenvaltioissa vakuutettuja
palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät ole yhteisön kansalaisia.

2.1.
Komitea kannattaa komission ehdotusta ja on
samaa mieltä asian perusteluista ja varsinaisen asetusehdotuksen perusteluosasta, joissa tähdennetään unionin
ulkopuolisten kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun tavoitetta sosiaalialalla. Tätä näkökohtaa korostettiin myös
valkoisessa kirjassa sosiaalipolitiikasta (1994) sekä keskipitkän aikavälin sosiaalisessa toimintaohjelmassa
(1995–1997).

1.2.
Ehdotuksen tarkoituksena on asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 vahvistaminen, ja se liittyy politiikkaan,
joka tähtää sosiaalisen suojelun lujittamiseen sekä unionissa laillisesti asuvien kolmansien maiden kansalaisten
oikeudellisen aseman parantamiseen.

(1) EYVL C 6, 10.1.1998, s. 15.

2.2.
Komitea muistuttaa suuntauksista, jotka se on
esittänyt lausunnoissaan EU:n ulkopuolisista maista
kotoisin olevien siirtotyöläisten asemasta (2). Komitea
painottaa lisäksi, että sosiaalipolitiikan alalla olisi sovel-

(2) TSK:n 24. huhtikuuta 1991 (EYVL C 159, 17.6.1991) ja
26. syyskuuta 1991 (EYVL N:o C 339, 31.12.1991) antamat
lausunnot.
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lettava syrjimättömyyden periaatetta EU:n ulkopuolelta
tuleviin kansalaisiin myös osana rasismin ja muukalaisvihan vastaista strategiaa. Tämän periaatteen merkitys
käy ilmi myös neuvoston (1) ja Euroopan parlamentin (2)
päätöslauselmista.
2.3.
Komitea mainitsee tässä yhteydessä myös työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan toimintaohjelman (3), jonka komissio esitti samaan aikaan kuin
kyseessä olevan asetusehdotuksen. Komitea on samaa
mieltä siitä, että tultuaan hyväksytyksi asetus muodostaa
välineen, jolla voidaan torjua laitonta ja luvatonta
työntekoa. Kun kyseessä on yksinomaan jäsenvaltioiden
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, komitea
on sitä mieltä, että asetuksen muutoksella päästään
huomattavaan oikeudelliseen ja hallinnolliseen yksin(1) Neuvoston 5. lokakuuta 1995 antama päätöslauselma
rasismin ja muukalaisvihan torjunnasta työllisyyden ja
sosiaaliasioiden alalla, EYVL C 296, 10.11.1995.
(2) Euroopan parlamentin 15. heinäkuuta 1993 antama
päätöslauselma eurooppalaisesta maahanmuuttopolitiikasta ja 30. tammikuuta 1997 antama päätöslauselma
rasismista, antisemitismistä ja muukalaisvihasta sekä Euroopan rotusyrjinnän vastaisesta vuodesta.
(3) Komission tiedonanto, 12. marraskuuta 1997.
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kertaistamiseen, sillä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevan sosiaaliturvan yhteensovittamisesta
jäsenvaltioiden välillä on nykyisellään olemassa useita
kahden- ja monenvälisiä sopimuksia.
2.4.
Komitea ottaa huomioon komission erittelyn,
jonka mukaan asetuksen laajentaminen koskemaan
EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia supistaa huomattavasti hallintokuluja. Sen taloudelliset vaikutukset
jäänevät kuitenkin vähäisiksi, koska kyseiset henkilöt
ovat jo jäseninä jonkin jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmässä.
3. Erityistä
3.1.
Komitea kannattaa ehdotuksia asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 1, 2 ja 22 a artiklan muuttamiseksi. Näin
poistetaan viittaukset asianosaisten kansalaisuuteen
sekä muiden kuin yhteisön kansalaisten erityisryhmiin
(pakolaiset, valtiottomat henkilöt). Komitea kannattaa
myös uuden 95 c artiklan lisäämistä. Kyseinen artikla
sisältää siirtymäsäännökset, joilla säilytetään ennen
uuden asetuksen voimaantuloa saadut oikeudet.
Komitea kehottaa neuvostoa kiirehtimään asetuksen
muutosten hyväksymistä.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten annetun direktiivin 89/662/ETY muuttamisesta tarkastusten tiukentamiseksi” (1)
(98/C 157/09)
Neuvosto päätti 16. joulukuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 43 ja
198 artiklan mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta
ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut maa- ja kalatalousjaosto antoi lausuntonsa 5. maaliskuuta 1998.
Esittelijä oli Sergio Colombo.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 106 ääntä
puolesta, 2 vastaan kahden pidättyessä äänestämästä.
1. Johdanto
1.1.
Eläinlääkärintarkastuksia yhteisön sisäisessä
kaupassa käsittelevää direktiiviä 89/662/ETY halutaan
muuttaa BSE-kriisistä saatujen kielteisten kokemusten
vuoksi. Nykyistä tiukempien tarkastusten katsotaan
olevan entistä varmempi ja edullisempi tapa ehkäistä
ongelmien syntyä.

valtaisten viranomaisten välinen tietojen vaihto on
yhtenevä kansanterveyden suojelun takaamiseen tähtäävien tärkeiden vaatimusten kanssa.

2.2.
Vaikka komitea hyväksyykin yhteydenpitojärjestelmän laajentamisen, se toteaa kuitenkin, ettei sillä
ratkaista kokonaan tarkastusjärjestelmien vahvistamisen takaamisongelmaa.

1.2.
Koska tarkastukset sisärajoilla on poistettu, on
otettu käyttöön järjestelmä, jossa eläintuotteiden
lähtöpaikassa suoritettavia eläinlääkärintarkastuksia
lisätään. Samoin järjestelmä mahdollistaa tarkastuksen
tekemisen lopullisessa määräpaikassa.

2.2.1. Sen vuoksi komitea kehottaa komissiota jatkamaan toimia jäsenvaltioiden elintarvikkeiden tarkastusjärjestelmien todelliseksi yhdenmukaistamiseksi.

1.3.
Käsillä olevan direktiivin perustavoitteena on
parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
välistä tietojen vaihtoa.

3. Oikeusperusta

1.4.
Vaikka direktiivissä jätetäänkin säännösten soveltaminen jäsenvaltioiden tehtäväksi, siinä ehdotetaan,
että eläinlääkintäviranomaisten tietokoneistettu Animoyhteydenpitojärjestelmä ulotettaisiin myös yhteisön sisäiseen elintarvikkeiksi tarkoitettujen eläintuotteiden
kauppaan. Animo-järjestelmä mainitaan jo eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksia käsittelevässä direktiivissä 90/425/ETY.

2. Yleistä
2.1.
Komitea on komission kanssa samaa mieltä
tietokoneistetun Animo-yhteydenpitojärjestelmän ulottamisesta myös direktiivin 89/622/ETY sovellusalaan
kuuluvia, elintarvikkeiksi tarkoitettuja eläintuotteita
koskevien tietojen vaihtoon. Komitea katsoo, että toimi-

(1) EYVL C 13, 17.1.1998, s. 12.

3.1.
Komissio teki ehdotuksensa perustamissopimuksen 100 a artiklan (sisämarkkinat) pohjalta, vaikka
tavanomainen oikeusperusta tämäntyyppisille säännöksille on 43 artikla (maatalous), sillä ne koskevat
liitteessä II mainittujen tuotteiden tuottamista ja myyntiä. Neuvoston oikeudellinen yksikkö on vahvistanut,
että 43 artikla on asianmukainen oikeusperusta (neuvoston oikeudellisen yksikön 10. lokakuuta 1997 antama
lausunto N:o 11180/97).

3.2.
Komitea ymmärtää komission perusteet soveltaa
100 a artiklaa oikeusperustana käsillä olevaan direktiiviin. Se korostaa kuitenkin, että perusteet tukevat myös
43 artiklan valintaa oikeusperustaksi.

3.3.
Näin ollen komitea suosittaa, että kaikissa maatalouteen liittyvissä kysymyksissä oikeusperustana käytettäisiin edelleen 43 artiklaa, jotta vältettäisiin nykyinen
pitkä ja monimutkainen menettelytapa sovellettaessa
100 a artiklaa. Asia on kuitenkin tarkistettava Amsterdamin sopimuksen 129 artiklan astuttua voimaan.
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4. Erityistä
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– 2 kohdassa poistetaan sana ”mahdolliset”.

4.1. 12 artikla
4.1.1. Mahdollisten tulkinnanvaraisuuksien välttämiseksi Animo-järjestelmää jäsenvaltioihin laajennettaessa komitea ehdottaa, että
– 1 kohdassa muutetaan ilmaisu ”voidaan – – tarvittaessa ulottaa” ilmaisuksi ”on – – ulotettava”,

4.2. Viimeinen ”katsovat, että” -kohta
4.2.1.
seksi.

Muutetaan oikeusperusta kohdan 3.3 mukai-

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi koristekasvien
lisäysaineiston pitämisestä kaupan”
(98/C 157/10)
Neuvosto päätti 26. tammikuuta 1998 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 43 artiklan
nojalla ja 198 artiklan mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä
mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut maa- ja kalatalousjaosto antoi lausuntonsa 5. maaliskuuta 1998.
Esittelijä oli Antoon Stokkers.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän istunnossa) seuraavan lausunnon äänin 111 puolesta, 1 vastaan
2:n pidättyessä äänestämästä.
1. Johdanto

1.1.
Koristekasvien viljelyllä on tärkeä asema yhteisön maataloustuotannossa. Koristekasvien viljelyn
tyydyttävät tulokset riippuvat suuressa määrin viljelyyn
käytettävän aineiston laadusta ja terveydestä. Yhdenmukaisten vaatimusten aikaansaaminen yhteisötasolla on
erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa vapaa ja
esteetön liikkuminen yhteisössä ja jotta ostajat voivat
olla varmoja, että he saavat koko yhteisön alueella
kasvien terveyden kannalta moitteetonta ja hyvälaatuista lisäysaineistoa. Komissio käynnisti toukokuussa 1996
SLIM-aloitteen (Simpler Legislation for the Internal
Market eli sisämarkkinoiden lainsäädännön yksinkertaistaminen), jonka avulla pyrittiin löytämään keinoja
sisämarkkinalainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Koristekasviala oli yksi koehankkeeseen valituista neljästä
alasta, koska sitä koskevan lainsäädännön saattamisessa
osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen täytäntöönpanossa oli ollut ongelmia. Ns. SLIM-ryhmä antoi suosituksia koristekasvidirektiivin yksinkertaistamiseksi.
Nyt käsiteltävänä olevassa komission ehdotuksessa otetaan huomioon SLIM-ryhmän suositukset sekä jäsenval-

tioiden ja alan järjestöjen huomautukset. Komission
ehdotus perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 43 artiklaan. Ehdotuksessa esitetään nykyisen
direktiivin 91/682/ETY koko teksti, johon muutokset
on lisätty alleviivauksin.

2. Yleistä

2.1.
Komissio on onnistunut tekemään direktiiviä
yksinkertaistavia ehdotuksia. Komission ehdotuksessa
vastuu laatuvaatimusten täyttämisestä annetaan ensi
sijassa ketjun tärkeimmille lenkeille eli niille, jotka ovat
tekemisissä tuotannon sekä lähtöaineiston lisäyksen ja
tuonnin kanssa. Komitea suhtautuu myönteisesti tähän
käsittelytapaan. Sen mielestä tällä tavoin lähtöaineiston
ostajat saavat riittävän laatutakuun ja samalla vältetään
tarpeetonta byrokratiaa.

2.2.
Ehdotuksessa käsitellään tasapainoisesti myös
lähtöaineiston tuontia, joten ei tarvitse pelätä kilpailun
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vääristymistä eikä toisaalta rinnakkaisen jakelukanavan
syntymistä, mikä voisi haitata EU:n laatutakuujärjestelmää.
2.3.
Komitea kuitenkin kritisoi komission ehdotuksessa niiden tapausten suurta määrää, joita direktiivin
22 artiklan menettely koskee. Tämä vaatii yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä. Asiaan palataan jäljempänä
kohdassa ”Erityistä”.
2.4.
Komitean mielestä ehdotuksessa esitetyt käsitteet
tulee määritellä tarkemmin. Huomiota kiinnitetään
erityisesti siihen, että käsitteen ”koristekasvi” määritelmä puuttuu ja että ”lisäysaineiston” ja ”toimittajien”
määritelmät vaativat tarkennusta. Komitea kiinnittää
tähän huomiota, jotta monitulkintaisilla määritelmillä
ei heikennettäisi ehdotuksen tavoitteita. Asiaa tarkastellaan lähemmin kohdassa 3.

3. Erityistä

3.2.3. 3 a r t i k l a n
määritelmä)

25.5.98
2

kohta

(toimittajien

On suositeltavaa lisätä ”toimittajat”-määritelmään vaatimus, että toimittajan tulee olla rekisteröitynyt vastuullisessa elimessä ja että sen tulee täyttää direktiivin
määräykset. Näin estetään tilanne, jossa kasvidirektiivin
(77/93/ETY) mukainen hyväksyntä antaa mahdollisuuden kiertää direktiiviehdotuksessa asetetut ehdot.

3.2.4. 3 a r t i k l a n 4 k o h t a
virallinen toimielin)

(vastuussa oleva

Komitea ehdottaa käsitteen ”vastuussa oleva virallinen
toimielin” korvaamista käsitteellä ”vastuullinen elin”.
Perusteluna on, että periaatteessa myös muu kuin valtion
viranomainen voi toimia virallisesti vastuussa olevana
elimenä, mikäli viranomainen on antanut tehtävän
kyseiselle elimelle; lopullinen vastuu säilyy tästä huolimatta edelleen viranomaisella. Nykytekstissä esitetään
turhaan vaatimus, että kyseessä on oltava valtion viranomainen.

3.1. I osasto (soveltamisala)
3.2.5. 3 a r t i k l a n 9 k o h t a (laboratoriot)
3.1.1. 1 a r t i k l a
Komitean mielestä komission ehdotuksessa esitetty viittaus asetukseen (EY) N:o 338/97 on epäselvä. Mainittua
lisäystä ei tarvita kasveille, jotka sisältyvät asetukseen
ja joita ei saa myydä. Nyt puheena oleva direktiivi
koskee kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvia
kasveja, joita saa myydä.

3.2. II osasto (määritelmät)

Komitea toteaa, että käsitettä ”koristekasvi” ei ole
määritelty direktiiviehdotuksessa. Se kehottaa lisäämään direktiiviin selvän määritelmän kyseisestä käsitteestä.

1

3.3. III osasto (lisäysaineistoa koskevat määräykset)

3.3.1. 6 a r t i k l a n 1 k o h t a

3.2.1. 3 a r t i k l a

3.2.2. 3 a r t i k l a n
määritelmä)

Komitean mielestä ei ole tarpeen säätää laboratorioiden
hyväksymiselle yksityiskohtaisia määräyksiä 22 artiklan
menettelyn mukaisesti (8 artiklan 3 kohta, 3 artiklan
4 kohdan 9 alakohta sekä 15 artiklan 2 kohta).

kohta

Komitean mielestä kohdasta voidaan poistaa tekstijakso
”ainakaan silmämääräisesti”. Tietyt taudit kuten virustartunnat voidaan todeta vain laboratoriotestein, mutta
kyse ei ole ns. karanteenia vaativista taudeista. Tällaisten
virustartuntojen kohdalla on selvitettävä, missä määrin
lähtömateriaalierä on tartunnan saastuttamaa. Tässä
kohdin poikkeamille on tietyt ylärajat. Komitean mielestä lisäysaineiston elinkelpoisuus on lisäksi selkeästi
otettava mukaan vähimmäislaatuvaatimuksiin.

(lisäysaineiston

Komitea ehdottaa lisäysaineiston määritelmän muuttamista seuraavasti: ”Lisäysaineistolla tarkoitetaan siemeniä, kasvinosia ja kaikkea kasviaineistoa, jotka on
tai voivat olla tarkoitettu koristekasvien lisäykseen ja
viljelyyn.” Muutoksen jälkeen kaikenlainen lisäysaineisto kuuluu direktiivin soveltamisalaan, jolloin asiasta ei
tarvitse keskustella myöhemmin tapahtuvan käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä.

3.3.2. 6 a r t i k l a n 4 k o h t a
Komitean mielestä kukkasipulien laatuvaatimuksia koskeva ehdotus näyttää riittävältä vain joidenkin kasvien
osalta. Siksi se suosittelee, että asianosaisten kanssa
neuvoteltuaan komissio täydentää säännöstä siten, että
se sopii kaikille sipulista, juurimukuloista ja juurista
lisättäville kasveille.
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3.4. IV osasto (vaatimukset, jotka lisäysaineiston toimittajien on täytettävä)
3.4.1. 8 a r t i k l a
Komitean mielestä 8 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa ei tulisi puhua ”hyväksytyistä” vaan mieluummin
”rekisteröidyistä” toimittajista. Viittaus direktiiviin 77/93/ETY on hämmentävä, minkä vuoksi se
olisi parempi jättää tekemättä. Direktiivin mukainen
hyväksyminen ei välttämättä tarkoita käsiteltävänä olevan direktiivin vaatimusten täyttämistä. Sanat ”hyväksytty” ja ”rekisteröity” voidaan muutenkin jättää pois
koko tekstistä, mikäli rekisteröitymisvaatimus esitetään
jo ”toimittajan” määritelmässä.
3.4.2. 9 a r t i k l a n 1 k o h d a n 3 l u e t e l m a kohta
Tekstin muuttaminen koskemaan hyväksyttyä laboratoriota aiheuttaa hämmennystä, koska silloin on määriteltävä ”hyväksytty laboratorio”. Samoin analysointimenetelmiä on selvitettävä tarkemmin.

C 157/35

3.4.3. 9 a r t i k l a n 4 k o h t a
Komitea on sitä mieltä, että artiklan yhteydessä ei tarvita
22 artiklan mukaista menettelyä.
3.5. V osasto (lisäysaineiston kaupan pitäminen ja
päällysmerkinnät)
3.5.1. 1 1 a r t i k l a n 3 k o h t a
Komitean mielestä direktiivin 22 artiklaa ei ole tarpeen
soveltaa osastossa mainittuun lisäysaineiston pakkaamiseen.
3.6. VIII osasto (valvontatoimenpiteet ja yleiset
säännökset)
3.6.1. 2 1 a r t i k l a
Komitea on sitä mieltä, että artiklassa mainitut vapautukset eivät saa vaikuttaa valvontaan tarvittaviin perusrakenteisiin.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhtenäismarkkinoiden uusien esteiden ehkäiseminen (Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä)”
(98/C 157/11)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 10. heinäkuuta 1997 työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan
mukaisesti antaa lausunnon aiheesta ”Yhtenäismarkkinoiden uusien esteiden ehkäiseminen”.
Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi
lausuntonsa 4. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Bruno Vever.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 76 puolesta, seitsemän
vastaan kuuden pidättyessä äänestämästä.
1. Johdanto
1.1.
Euroopan unioni on komission aloitteesta sitoutunut noudattamaan toimintasuunnitelmaa yhtenäismarkkinoiden saattamiseksi valmiiksi vuoden 1998 loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma vastaa luonteeltaan ja aikataulultaan toiveita, joita komitea on esittänyt
vuodesta 1995: komitea kehotti jo silloin vauhdittamaan
paikallaan polkevaa toimintaa ja edistämään päättävästi
yhtenäismarkkinoiden lopullista toteuttamista, mitä
euron käyttöönottokin edellyttää.
1.2.
Komitea tukee painokkaasti toimintasuunnitelmaa. Komitea muistuttaa 5. maaliskuuta 1997 pidetyn
kuulemistilaisuuden johdosta, että vielä puuttuvien yhteisön direktiivien hyväksyminen ei yksinään riitä henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi. Yhtenäismarkkinoiden kestävän ja moitteettoman toiminnan kannalta olennaista on
sellaisten keinojen löytäminen, joilla ehkäistään jo
alkulähteillä esteet, joita jäsenvaltioiden jatkuvasti
lisääntyvä sääntely saa aikaan. Direktiivejä on hyväksytty ja konkreettista edistystä on tapahtunut yhteisön
sisäisen kaupankäynnin vapauttamiseksi, mutta uusien
esteiden luominen yhtenäismarkkinoille on edelleen
paljon helpompaa kuin niiden ennaltaehkäiseminen tai
myöhempi poistaminen yhteisön tasolla.
1.3.
Oma-aloitteisella lausunnollaan yhtenäismarkkinoiden uusien esteiden ehkäisemisestä komitea toivoo
kiinnittävänsä yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden
huomion tähän yhtenäismarkkinoiden toteuttamisen
kannalta tärkeään mutta edelleen laiminlyötyyn näkökohtaan. Toimintasuunnitelman onnistuminen riippuu
paljon siitä, millainen paino annetaan liiallisten uusien
esteiden tehokkaalle ja kestävälle torjunnalle jo niiden
alkulähteillä.

2. Jäsenvaltioiden säännösten ja määräysten oikeudellinen asema
2.1.
Toimivilla yhtenäismarkkinoilla yhdistyvät toisaalta sijoittumis- ja liikkumisvapaus, toisaalta sosiaalinen suojelu, terveydenhuolto, kuluttajansuoja ja ym-

päristönsuojelu. Lisäksi yhtenäismarkkinoiden toimivuuteen liittyy toimivaltajako yhteisön, jäsenvaltioiden
ja mahdollisesti myös alueiden kesken. Toimivuus perustuu neljään tärkeään tekijään. Ensinnäkin jäsenvaltioiden periaatteellisena velvollisuutena on poistaa omat
kaupan esteensä. Jäsenvaltioiden lainsäädäntöä on myös
yhdenmukaistettava aloilla, jotka vaikuttavat yhtenäismarkkinoiden toimintaan. Lisäksi jäsenvaltioiden on
tunnustettava vastavuoroisesti toistensa säännökset vapaan liikkuvuuden mahdollistamiseksi, ja niiden on
ilmoitettava ennakolta valmistelemistaan säännöksistä
ja määräyksistä, joilla voi olla vaikutusta yhtenäismarkkinoihin (myös jälkikäteisvalvonta on mahdollistettava).

2.2.
Perustamissopimuksen 30–36 artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden on poistettava tuonnin
määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet. Tietyt olennaiset vaatimukset voivat
kuitenkin oikeuttaa jäsenvaltion ylläpitämään rajoittavia säännöksiä. Olennaiset vaatimukset, joihin voidaan
vedota erityisesti kuluttajansuojaan tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä, eivät kuitenkaan saa olla keino
mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. Niiden on oltava
perusteltuja ja oikein suhteutettuja, mitä komissio ja
yhteisöjen tuomioistuin valvovat. Cassis de Dijon -tapauksessa tehdyn ennakkopäätöksen mukaisesti
pääsääntönä on pidettävä vapaata liikkuvuutta, ja jäsenvaltioiden asettamat rajoitukset ovat poikkeuksia
pääsäännöstä. Jäsenvaltiot hyväksyvät nykyään kuitenkin erityisen aktiivisesti uusia säännöksiä ja määräyksiä
36 artiklan perusteella.

2.3.
Jotta edistettäisiin jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten edes jonkinlaista yhdenmukaisuutta, Euroopan unionia kehotetaan hyväksymään tarpeen mukaan yhtenäismarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevia erityistoimenpiteitä
(100 a artikla). Suurin osa säännöksistä, jotka koskevat
jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämistä yhtenäismarkkinoilla, perustuu kyseiseen artiklaan. Säännöksistä päättää neuvosto määräenemmistöllä yhdessä
parlamentin kanssa (lukuun ottamatta veroja ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevia säännöksiä ja
määräyksiä). Yhteisön oikeudessa pyritään perustamis-
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sopimuksen sanamuodon mukaisesti ”suojelun korkeaan tasoon” terveyteen, turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa mutta
jätetään jäsenvaltioille usein laaja harkintavalta täydentävien toimenpiteiden hyväksymiseksi, mikä voi riittävän
valvonnan puuttuessa osaltaan rikkoa markkinoiden
yhtenäisyyttä.

2.4.
Euroopan unioni pyrkii luomaan menetelmiä,
joiden avulla huolehditaan jäsenvaltioiden toteuttamien
toimien keskinäisestä vastaavuudesta. Tämä mahdollistaa toimenpiteiden vastavuoroisen tunnustamisen, ja
samalla ylläpidetään vapaata liikkuvuutta yhtenäismarkkinoilla silloinkin, kun yhdenmukaistamistoimenpiteet puuttuvat tai yhdenmukaistaminen on vain osittaista (100 b artikla). Näitä menetelmiä ei vielä sovelleta
läheskään tehokkaalla saati yksinkertaisella tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

2.5.
Avoimuuden lisäämiseksi sekä sellaisten tietyn
jäsenvaltion valmistelemien säännösten ja määräysten
valvomiseksi, joilla voi olla vaikutusta yhtenäismarkkinoiden toimivuuteen, direktiivissä 83/189/ETY otettiin
käyttöön tietojen toimittamisessa noudatettava menettely. Menettelyä on täydennetty 1. tammikuuta 1997
alkaen (päätös N:o 3052/95) velvoituksella ilmoittaa
yksittäisistä toimenpiteistä, jotka voivat olla esteenä
vastavuoroiselle tunnustamiselle, ja sitä sovelletaan tällä
hetkellä kaikkiin maatalousja teollisuustuotteisiin. Menettely velvoittaa jäsenvaltiot ilmoittamaan Euroopan
komissiolle ja tämän välityksellä muille jäsenvaltioille
teknisiä määräyksiä koskevista hankkeistaan, jotka
voivat vaikuttaa yhtenäismarkkinoiden toimivuuteen.
Hankkeiden täytäntöönpanolle asetetaan kolmen kuukauden odotusaika, joka antaa komissiolle mahdollisuuden kuulla muita jäsenvaltioita ja teollisuudenaloja,
joita asia koskee, tutkia ehdotetut toimenpiteet ja tehdä
tarvittaessa niiden vaatimia päätöksiä (mahdollinen
pyyntö odotusajan pidentämiseksi kolmesta kuuteen
kuukauteen, kirjattujen hankkeiden muutospyyntö,
mahdollinen perusteltu lausunto, joka voi aloittaa jäsenvelvoitteiden rikkomisesta aiheutuvan menettelyn).

2.6.
Komissio voi siten selvittää, mitä vaikutuksia
ilmoitetuilla toimenpiteillä on yhtenäismarkkinoiden
toiminnan kannalta, sekä arvioida, ovatko toimenpiteet
perustamissopimusten ja muun yhteisön lainsäädännön
mukaisia. Lisäksi komissio arvioi, ovatko esteitä mahdollisesti aiheuttavat toimenpiteet kuitenkin perusteltuja
ja oikein suhteutettuja. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että yritykset ja yksittäiset henkilöt
voivat ennakkoilmoituksen puuttumiseen vedoten jättää
noudattamatta tietyn jäsenvaltion uuden teknisen
määräyksen. Yleisesti tarkasteltuna ennakkoilmoituksiin ja -valvontaan perustuva menettely toimii. Ilmoitusten määrän kasvu kuitenkin osoittaa, että vielä on paljon
tehtävää, ennen kuin jäsenvaltioiden toiminta saadaan
riittävän kurinalaiseksi. Lisäksi menettely on tällä hetkellä rajattu valmisteilla oleviin määräyksiin, jotka
koskevat tavaroita mutteivät palveluja. Komissio on
tosin tehnyt ehdotuksia menettelyn ulottamiseksi koske-
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maan tietoyhteiskunnan palveluja. TSK on hyväksynyt
ehdotukset ja niitä ollaan muualla juuri hyväksymässä.

2.7.
Perustamissopimuksessa on annettu mahdollisuus myös jälkikäteisvalvontaan, jota voivat komission
lisäksi harjoittaa jäsenvaltiot. Kyse on jäsenvelvoitteiden
täyttämättä jättämistä koskevasta menettelystä, jota ei
kuitenkaan ole juuri lainkaan sovellettu käytäntöön.

2.8.
Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevat
säännökset liittyvät vain osittain yhteisön tason menettelyihin. Kyseiset säännökset koskevat – tiettyjen yleiseen
järjestykseen, turvallisuuteen ja lainkäyttöön sekä yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisiin liittyvien
näkökohtien osalta – myös Maastrichtin sopimuksen
kolmannen pilarin toimia, joihin puolestaan sovelletaan
erityisiä valtioiden välisiä yhteistyömenettelyjä. Uudessa
Amsterdamin sopimuksessa puolestaan pyritään vahvistamaan toisaalta yhteisön, toisaalta valtioiden keskinäistä toimivaltajakoa entistä kehittyneemmällä ja selkeämmällä tavalla. Henkilöiden vapaata liikkuvuutta
käsitellään sen erityisluonteen vuoksi tässä lausunnossa
vain viitteellisesti. Komitea palaa asiaan tarkemmin
laajemmassa yhteydessä.

3. Sääntelyn viimeaikainen kehitys jäsenvaltioissa

3.1.
Uusia esteitä mahdollisesti luovien säännösten
määrä on selvästi kasvanut jäsenvaltioissa. Direktiivillä
83/189/ETY käyttöönotetun menettelyn alkuaikoina
vuosittaisia ilmoituksia tehtiin noin 350. Seuraavina
vuosina määrä kasvoi noin 450 ilmoitukseen ja saavutti
ennätyslukeman 900 vuonna 1997. Vaikka jälkimmäiseen lukuun sisältyy Alankomaiden poikkeuksellisesti
myöhässä tulleet 230 ilmoitusta, jäljelle jäävät 670
ilmoitusta osoittavat, että kasvu on ollut voimakasta:
noin 40 prosenttia vuodessa. Tämä tosin osoittaa,
että menettely toimii ja että jäsenvaltiot noudattavat
ilmoitusvelvollisuuttaan. Mutta tämä kertoo myös
jäsenvaltioiden valmistelemien säännösten määrän voimakkaasta kasvusta, mikä merkitsee Euroopan komissiolle raskasta valvontataakkaa ja velvoittaa PO XV:n
ja PO III:n lisäksi muita pääosastoja, joiden vastuualueeseen tekniset näkökohdat kuuluvat.

3.2.
Raskauttava tekijä on, että jäsenvaltioiden uudet
hankkeet ovat viime vuosina keskittyneet 90-prosenttisesti aloille, jotka on periaatteessa jo yhdenmukaistettu. Kyse on pääasiassa televiestinnästä, maatalousja elintarviketuotannosta, rakentamisesta ja julkisista
töistä, koneenrakennuksesta ja liikenteestä. Tekniset
määräykset koskevat erityisesti työsuojeluun, kuluttajansuojaan ja ympäristöön liittyviä näkökohtia. Tilanteeseen ovat johtaneet monet syyt. Ensinnäkin
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kyseisillä aloilla julkisen vallan suorittama sääntely on
tavallista laajempaa sekä yhteisön että jäsenvaltioiden
tasolla. Yhteisön lainsäädännössä keskitytään kuitenkin
”olennaisiin vaatimuksiin”, ja jätetään jäsenvaltioille
sääntelyä koskevaa harkintavaltaa. Vaikka komissio
huolehtii siitä, että työsuojeluun liittyvät olennaiset
vaatimukset ovat samalla vähimmäis- ja enimmäissäännöksiä, jäsenvaltioilla on joskus taipumus
uskoa voivansa hyväksyä näilläkin aloilla täydentäviä
säännöksiä. Jäsenvaltioillahan on kuluttajansuojan ja
ympäristönsuojelun alalla todellinen harkintavalta
säätää yhteisön säännöksiä tiukempia säännöksiä.

3.3.
Jäsenvaltioiden tekniset määräykset ovat siis
edelleen epäyhtenäisiä. Lisäksi huomioon on otettava
kansallisten ja jopa alueellisten merkintöjen kehittäminen. Tällaiset merkinnät eivät ole oikeudellisesti sitovia,
mutta ne voivat haitata vapaata kaupankäyntiä yhtenäismarkkinoilla. Jäsenvaltioiden myöntämien vaatimustenmukaisuustodistusten vastavuoroista tunnustamista
jarruttavat myös tietyt ostajat, jotka edellyttävät
käytännössä kotimaista todistusta.

3.4.
Komission tutkimista ilmoituksista kolmannes
selvisi huomautuksitta. Toiseen kolmannekseen komissio kohdisti vähäisiä ja kolmanteen vakavahkoja huomautuksia. Tästä johtuen komissio joutui pyytämään
ilmoitetun hankkeen täytäntöönpanolle asetetun kolmen kuukauden määräajan pidentämistä kuuteen kuukauteen. Kaiken kaikkiaan voidaan arvioida, että joka
toinen ilmoitus oli käytännössä enemmän tai vähemmän
ongelmallinen yhteisön oikeuden kannalta. Hyvin suuressa osassa tapauksia jäsenvaltiot mukautuivat komission huomautuksiin, joissa pyydettiin jäsenvaltiota
muuttamaan hanketta tai ainakin varmistamaan, että
toisista jäsenvaltioista tuotuihin tuotteisiin sovellettaisiin vastavuoroista tunnustamista koskevaa lauseketta.

3.5.
Myös jäsenvaltiot saivat ilmoitusmenettelyn
kautta mahdollisuuden valvoa toisiaan vastavuoroisesti.
Ne voivat toimittaa komissiolle yksityiskohtaisia lausuntoja ongelmallisina pitämistään hankkeista. Jäsenvaltioilla on menettelyn ansiosta tietynlainen yhteinen ja
jaettu valvontavalta, jota ne myös näyttävät tosiasiallisesti harjoittavan: jäsenvaltiot valvovat toistensa hankkeita lähes yhtä paljon kuin Euroopan komissio, mikä
osoittaa menettelyn hyödyllisyyden.

3.6.
On korostettava, että jäsenvaltioiden hyväksymien säännösten määrä on kasvanut samaan aikaan kun
yhteisön lainsäädäntö on kehittynyt päinvastaiseen
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suuntaan. Yhteisön hyväksymien uusien säännösten
määrä on vähentynyt selvästi viime vuosien aikana,
mikä selittyy kahdella tavalla. Ensinnäkin suurin osa
yhtenäismarkkinoiden toiminnan kannalta tärkeistä direktiiveistä on hyväksytty jo aikaisemmin, vuoden 1992
ohjelman yhteydessä. Lisäksi viime vuosina on keskitytty
yhteisön lainsäädännön keventämiseen. Erityisesti Molitorin kertomuksessa esitetyt suositukset ovat kannustaneet Euroopan komissiota keskittämään ehdotuksensa
uudella tavalla (lähestymistapana ”aiempaa onnistuneempi säätäminen”) ja vähentämään uusien ehdotusten
tekemistä.

3.7.
Määrällisesti tilanne on selvästi epätasapainoinen. Ajanjaksona 1992–1994 jäsenvaltiot hyväksyivät
1 346 kansallista säännöstä tai määräystä, kun yhteisö
hyväksyi vain 116 säännöstä. Lisäksi juuri Yhdistynyt
kuningaskunta, Saksa ja Ranska, jotka ovat kaikkein
äänekkäimmin korostaneet tarvetta rajoittaa yhteisön
lainsäädännön määrää, ovat – paradoksaalista kyllä –
tehneet eniten ilmoituksia valmistelemistaan säännöksistä ja määräyksistä. Yhteisön lainsäädäntö on luonteeltaan sääntelyä purkavaa, koska sen päämääränä on
muuttaa kaikkien 15 jäsenvaltion säännökset yhdeksi
yhteiseksi säännökseksi. Sen sijaan jäsenvaltioiden uudet
säännökset ja määräykset vain lisäävät säännösten
määrää (vaikka toimenpiteet voivat olla perusteltuja
tietyissä tilanteissa esimerkiksi kansalaisten tai kuluttajien kannalta).

4. Uuden tasapainon löytämisen merkitys

4.1.
Uudet kaupan esteet on torjuttava aiempaa
tehokkaammin niiden alkulähteillä. Muussa tapauksessa yhtenäismarkkinoiden saavuttamisesta tulee vain
kaukainen tavoite, joka katoaa horisonttiin sitä mukaa
kuin sitä yritetään lähestyä. (Toisaalta kansallisten ja/tai
alueellisten eroavaisuuksien on väistämättä säilyttävä
myös valmiilla yhtenäismarkkinoilla.) Tärkeimpien direktiivien hyväksymisen jälkeen moitteettomasti toimivien yhtenäismarkkinoiden ylläpitämisestä tulee pysyvä
ongelma, johon olisi löydettävä tarvittavat ”itsekorjautuvat ” ratkaisut.

4.2.
Tyydyttävää ratkaisua yhtenäismarkkinoiden
sääntelyn keventämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja selkiyttämiseksi ei kuitenkaan löydetä, ennen kuin asiaa
on pohdittu ja toimiin on ryhdytty myös kansallisten ja
alueellisten säännösten osalta.

4.3.
Vaikuttaa myös siltä, että jäsenvaltioiden on
tarpeen muuttaa toimintatapojaan euron käyttöönoton
lähestyessä. Samoin kuin sopimus vakaudesta ja kasvusta lähentää talous- ja finanssipolitiikkaa, saanevat yh-
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teisen rahan säätelemät yhtenäismarkkinat aikaan jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhdenmukaistamista ja pysyvän huolen ”eurokelpoisuudesta”.

4.4.
Olisi myös valvottava jäsenvaltioiden uusien
toimenpiteiden avoimuutta, jotta voitaisiin varmistaa,
ettei kehitys lähde väärään suuntaan vuonna 1997
allekirjoitettuun Amsterdamin sopimukseen sisältyviin
kahteen uudistukseen liittyvien riskien seurauksena.
Uudessa sopimuksessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus pitää edelleen voimassa yhteisön lainsäädäntöä
tiukemmat säännöksensä ja jopa hyväksyä tällaisia uusia
säännöksiä (95 artiklan 5 kohta, entisen 100 a artiklan
4 kohta), vaikka jo 95 artiklan 3 kohta (entisen 100 a artiklan 3 kohta) antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden
tarjota kansalaisilleen korkeata suojelun tasoa. Euroopan komissio voi kyllä kuuden kuukauden ajan harjoittaa valvontavaltaansa valmisteltaviin säännöksiin ja
määräyksiin nähden, mutta sen oletetaan hyväksyneen
toimenpiteet, ellei se puutu asiaan kyseisen ajanjakson
loppuun mennessä. Ympäristölainsäädännön osalta
jäsenvaltiot voivat myös 176 artiklan mukaisesti (ennen
130 t artikla) omin säännöksin vahvistaa toimenpiteitä,
jotka Euroopan unioni on hyväksynyt kyseisen artiklan
(ennen 130 s artiklan) mukaisesti.

4.5.
Yhteisön laajentumisen seurauksena asian merkitys kasvaa, sillä laajentuminen moninkertaistaa jäsenvaltioiden mahdollisuudet aiheuttaa uusia esteitä alkulähteillä. Asianmukaisista ratkaisuista on sovittava ja
ne on toteutettava ennen laajentumista.

4.6.
Yhtenäismarkkinoiden
toimintaedellytysten
sekä kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun ja läheisyysperiaatteen välille on luotava tiivis, kestävä ja tyydyttävä
suhde. Tämän suhteen on perustuttava toimenpiteisiin,
joiden avulla huolehditaan siitä, että kaupankäynnin
joustavuus lisääntyy, lainsäädäntöä yksinkertaistetaan
ja että jäsenvaltioiden toimenpiteiden keskinäinen vastaavuus ja avoimuus yhtenäismarkkinoilla paranevat.

5. Jäsenvaltiotasolla suositetut toimet

5.1.
Yleisesti vaikuttaa siltä, että jäsenvaltioiden on
muutettava suhtautumistaan liialliseen sääntelyyn. Eurooppa-neuvostokin on myöntänyt tarpeen keventää
sääntelyä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioissa olisi sovellettava suosituksia, jotka Molitorin kertomuksessa kohdistettiin yhteisön toimielimiin: voimassa olevan säännöstön organisointia olisi parannettava, uusien säännösten määrää vähennettävä ja voimassaolevia säännöksiä yksinkertaistettava. Jäsenvaltiot tulisi saada
esittämään joka vuosi komissiolle selvitys toiminnastaan
sääntelyn keventämiseksi ja yksinkertaistamiseksi Euroopassa. Komissio voisi tämän jälkeen antaa tilanteen
kehittymisestä yleiskuvan Eurooppa-neuvostolle.
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5.2.
Jäsenvaltioiden olisi erityisesti vähennettävä uusien säännösten ja määräysten hyväksymistä aloilla,
joihin sovelletaan yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteitä. Niiden olisi ennen kaikkea direktiivien voimaan
saattamisen yhteydessä pidättäydyttävä sellaisten hallinnollisten määräysten antamisesta, jotka ovat suhteettomia direktiivin päämäärään nähden.

5.3.
Jos jäsenvaltion hyväksymällä säännöksellä tai
määräyksellä on vaikutusta yhtenäismarkkinoihin, siihen olisi periaatteessa sisällytettävä kaikille jäsenvaltioille yhteinen vakiolauseke, jossa täsmennettäisiin, että
kyseisessä säännöksessä tai määräyksessä on eurooppalaisen ilmoitusmenetelmän mukaisesti otettu huomioon
keinot, jotta voidaan mahdollisimman tehokkaasti
välttää toisessa jäsenvaltiossa laillisesti valmistettujen ja
vapaasti kaupan olevien tavaroiden tuontia haittaavien
esteiden syntyminen.

5.4.
Tulisi myös varmistua siitä, että jäsenvaltioiden
standardointielimet eivät käytännössä hyväksyisi kansallista standardia alalla, jolla valmistellaan eurooppalaista standardia.

5.5.
Vaaleilla valittuja edustajia, virkamiehiä, tuomareita ja lakimiehiä varten olisi myös kehitettävä koulutusta, joka vastaisi yhtenäismarkkinoiden haasteita ja
erityisesti yhteisön kansalaisten ”kansallisen kohtelun”
periaatetta, joka ei vielä kuulu jäsenvaltioiden hallintokulttuuriin (mm. sosiaaliturvaa, verotusta ja kotipaikkaa koskevat säännöt). Koulutustarpeen olisi ulotuttava
alue- ja paikallistasoille, missä yhteisön lainsäädännön
tuntemus on usein heikkoa. Esimerkiksi tutkintotodistusten vastavuoroisen tunnustamisen tai yhteisön kansalaisten oleskeluoikeuden käytännön soveltaminen edellyttää säännöllisesti toimivaltaisten tahojen suoraa puuttumista asiaan.

5.6.
Olisi myös panostettava tiedottamiseen jäsenvaltiossa oleskeleville toisten jäsenvaltioiden kansalaisille.
Näin lisättäisiin heidän tietämystään kaikkein yleisimmistä toimenpiteistä ja hallinnollisista menettelyistä
sekä yksinkertaistettaisiin sijoittumisoikeuden soveltamista käytäntöön unionin alueella.

5.7.
Yhteisön säännöstöön jo nyt kiinteästi sidoksissa
olevia Eftan jäsenvaltioita ja mahdollisuuksien mukaan
myös Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneita valtioita,
joiden on siirrettävä yhteisön säännöstö asteittain omaan
lainsäädäntöönsä, olisi kannustettava hyväksymään vastaavia toimenpiteitä, joita Euroopan komissio myös
valvoisi asianmukaisella tavalla.
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6. Yhteisötasolla suositetut toimet

6.1.
Edellä esitettyjen, jäsenvaltioille annettavien suositusten täytäntöönpanoa helpottaisi, jos jäsenvaltiot
sitoutuisivat noudattamaan niitä esimerkiksi yhteisten
käytännesääntöjen muodossa. Käytännesäännöt voitaisiin muokata neuvoston suositukseksi ja asettaa komission valvontaan.

6.2.
Yhteisön lainsäädännön keventämisen rajat on
niin ikään tiedostettava; huomioon on otettava, että
jäsenvaltioiden taipumus säätää ja säännellä liikaa ei
ole muuttunut. Sääntelyn keventämistä ja yksinkertaistamista Euroopassa voitaisiin edistää esimerkiksi säilyttämällä yhteisötason sääntely jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisen kannalta riittävänä. On
kuitenkin ennen kaikkea lisättävä sääntelyn tehokkuutta.

6.3.
Lainsäädännön lähentäminen menettää merkittävän osan tehokkuudestaan, jos se velvoittaa jäsenvaltioita vain vähimmäistasoon jättäen niille vapaan
harkintavallan tason ylittämisessä. Näin on usein erityisesti ympäristönsuojeluun ja kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa, sillä jäsenvaltiot voivat hyväksyä kansallisia säännöksiä tai määräyksiä, jotka ovat tiukempia
kuin yhteisön säännökset. Tällainen epäsymmetria voi
heikentää merkittävällä tavalla lähentämisen tehokkuutta. Lisäksi poikkeukset häiritsevät yhteisön oikeuden
yhdenmukaista soveltamista sekä rajoittavat tavaroiden,
palveluiden ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta sekä
vapaata sijoittumista yhtenäismarkkinoille. Lähentämisen käsite olisi määriteltävä tehokkaammin. Lisäksi
etusija olisi annettava direktiivien asemesta asetuksille
tietyillä aloilla, joilla tällainen lähestymistapa osoittautuisi asianmukaiseksi. Tällaiset säännökset rajoittaisivat
täydentävien mutta samalla erisuuntaisten kansallisten
säännösten hyväksymismahdollisuutta sekä samalla keventäisivät ja yksinkertaistaisivat sääntelyä huomattavasti Euroopassa. Kaikkien jäsenvaltioiden liittyminen
tällaisten uudentyyppisten säännösten piiriin takaisi
niiden todellisen täytäntöönpanon. Sitä helpottaisi tehokas ja perusteellinen ennakkoselvitys. Tällaiseen selvitykseen tulisi ottaa mukaan jäsenvaltioiden kaikki tahot,
joita valmisteilla oleva toimenpide koskee, ja siihen tulisi
myös sisältyä parhaiten soveltuvan toteuttamistavan
selvittäminen.

6.4.
Olisi myös tarkasteltava uudelleen mahdollisuutta turvautua niin kutsuttuihin ”avoimiin” tai vaihtoehtoisiin direktiiveihin. Eräissä tapauksissa jäsenvaltioille
direktiivien soveltamisen osalta ”jätetty” harkintavalta
voi olla merkittävä (jäsenvaltiolla voi esimerkiksi olla
mahdollisuus valita yhteisön tasolla luetteloiduista tuotteista tai aineista ne, jotka se haluaa sallia tai kieltää
alueellaan). Jos direktiivien soveltamiseen on tarpeen
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jättää tiettyä joustovaraa, olisi huolehdittava siitä, ettei
se ole lähentämistarpeiden vastaista. Mahdollisuutta
vedota tällaisiin vaihtoehtoisiin direktiiveihin olisikin
rajoitettava.

6.5.
Jäsenvaltiossa valmisteilla olevasta säännöksestä
tai määräyksestä ilmoittaminen olisi ulotettava koskemaan palveluja, jotka eivät nykyisin kuulu direktiivin
83/189/ETY soveltamisalaan. Ensimmäinen askel olisi,
että neuvosto ja parlamentti hyväksyisivät nopeasti
komission ehdotuksen menettelyn ulottamiseksi tietoyhteiskunnan palveluihin (1).

6.6.
Komission olisi kuultava suoraan asianomaisten
alojen eurooppalaisia edustajia sellaisista jäsenvaltioiden valmistelemista säännöksistä tai määräyksistä, joista
ilmoitus on tehty. Jäsenvaltioiden ilmoitukset olisi myös
voitava saattaa kaikkien asianosaisten tahojen tietoon.
Tämä voitaisiin toteuttaa päivittämällä Internetiin sijoitettavaa tietokantaa. Saman tietokannan avulla olisi
mahdollisuus saada yleiskuva yhtenäismarkkinoilla voimassa olevista kansallisista säännöksistä.

6.7.
On todettava, että tietyillä aloilla vastavuoroinen
tunnustaminen ei ole tehokasta ja eurooppalaiset standardit puuttuvat, mikä edistää osaltaan yhtenäismarkkinoiden esteiden ylläpitämistä. Erityisesti elintarvikkeiden yhteydessä eräitä valvontamenettelyjä ei vielä tunnusteta vastavuoroisesti. Lisäksi Euroopan testaus- ja
sertifiointiorganisaation (EOTC:n) vaikeudet toimia
liike-elämän eri aloilla ja erityisesti laadunvakuusjärjestelmissä saa kansalliset sertifiointielimet tekemään kahdenvälisiä sopimuksia vastavuoroisesta tunnustamisesta. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista käytäntöön olisi siten tarkasteltava uudelleen eri
näkökulmista:
6.7.1. Komission ja jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä uudelleen talouselämän toimijoille suunnattu
laaja tiedotuskampanja CE-merkinnän tärkeydestä.
6.7.2. Yhteisön olisi ryhdyttävä uudelleen toimiin
avoimuuden lisäämiseksi tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen vastavuoroiseksi tunnustamiseksi. Jäsenvaltioiden kesken on liian usein voimassa monia tuotevalvontamenettelyjä niin säännellyillä kuin sellaisillakin aloilla, joilla valvonta on vapaaehtoista. Valvonnan laatua koskevat yhteiset vertailukohdat olisi ehdottomasti hyväksyttävä yhteisön tasolla.
6.7.3. Jäsenvaltioiden olisi tyydyttävä tavarantoimittajan vakuutukseen siitä, että tuote on Euroopan unionin
asettamien olennaisten vaatimusten mukainen. Ylimääräisiä arviointimenettelyjä ei tällöin tarvittaisi.

(1) EYVL C 158, 26.5.1997.
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Tämä edellyttää kuitenkin samaan aikaan tehokasta
tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä muista kuin
vaatimusten mukaisista tuotteista. Yhteisön ulkopuolisten tuotteiden osalta menettelyn joustavuus riippuisi
kohtelun vastavuoroisuudesta.
6.7.4. Mitä tulee vaatimustenmukaisuutta koskeviin
merkintöihin, ei ole harvinaista, että kotimaisin tai
teknisin merkinnöin varustettuihin tuotteisiin lisätään
CE-merkintä. Useat samanaikaiset merkinnät eivät ole
kaupan teknisten esteiden osalta asetetun pääsäännön
eli yksinkertaistamisen ja avoimuuden mukaisia. Komission, jäsenvaltioiden ja vaatimustenmukaisuusmerkintää käyttävien toimijoiden kannattaisi tarkastella
yksityiskohtaisemmin tätä näkökohtaa.
6.7.5. Olisi lisäksi lujitettava valvontaa unionin ja
ETA:n ulkorajoilla, jotta voidaan välttää väärinkäytökset CE-merkinnän kiinnittämisessä tuontitavaroihin,
erityisesti kun on kysymys yleiseen kulutukseen tarkoitetuista tuotteista.
6.8.
Jotta varmistettaisiin, että lähentämisdirektiivien ja vastavuoroisten tunnustamissäännösten avulla
todella poistetaan esteitä tehokkaasti, olisi kehitettävä
erityinen testi, joka ylittäisi direktiivien ahtaan oikeudellisen soveltamisalan ja joka liitettäisiin osaksi Euroopan
komission toimintasuunnitelmansa toteutumisen seurantaa varten kehittämiä ”tulostauluja” (scoreboards).
6.9.
On myös erittäin tärkeää jatkaa viime vuosina
saavutettua kehitystä ja lisätä eurooppalaisten standardointikomiteoiden voimavaroja, jotta käyttöön saadaan
mahdollisimman paljon yhteisiä vertailukohtia.
6.10. Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi on tarpeen jatkaa toimintaa ”Veilin ryhmän”
maaliskuussa 1997 antamien suositusten pohjalta laaditun ”Flynnin” toimintasuunnitelman (1) mukaisesti.
6.11. On todettava, että pienet ja keskisuuret yritykset, joiden osuus on yhteisön määritelmän mukaan
99,8 % kaikista yhteisön yrityksistä, ovat yhtenäismarkkinoiden toimintahäiriöiden pääasiallisia uhreja. Esteet
haittaavat erityisesti mikroyrityksiä sekä käsiteollisuutta, joilla ei ole tarvittavia juridisia, taloudellisia eikä
henkilöstöresursseja. Näin ollen tuhannet yritykset
jäävät ilman Euroopan yhtenäismarkkinoilta odotettuja
etuja.
Komitea pyytääkin komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään pienille yrityksille suunnatun tiedotus- ja
valistuskampanjan niiden oikeuksista yhtenäismarkkinoilla sekä lujittamaan sitä varten tiedotusrakenteita,
erityisesti Eurooppa-tiedotuskeskuksia.

(1) KOM(97) 586 lopull., 12.11.1997.
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7. Päätelmät
Vaikka yhtenäismarkkinoiden toiminnassa on kiistatta
tapahtunut edistystä, jäsenvaltiot hyväksyvät edelleen
lukuisia säännöksiä ja määräyksiä, joiden katsotaan
yleensä kuuluvan yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteiden soveltamisalaan. Tilanne aiheuttaa komissiolle
raskaan valvontataakan ja on muutenkin huolestuttava
erityisesti kahdesta syystä: Ensinnäkin se osoittaa, että
jäsenvaltiot eivät itse noudata sääntelyn keventämistavoitetta, jonka noudattamista ne vaativat yhteisöltä.
Toiseksi kyseessä on jatkuva, itseään ruokkiva prosessi,
joka synnyttää uusia kaupan esteitä, vaikka ennakkoilmoitusmenettely antaisi mahdollisuuden korjata tilanteen monissa tapauksissa.
Tilanteen tarkkaavainen seuraaminen ja erittely vaikuttaa siten välttämättömältä (uudet kehitysmuodot, asiaomaiset alat, uusien esteiden muodot). Jos tilanne
kehittyy edelleen nykyistä vauhtia, yhtenäismarkkinoiden toimivuus ja lopullinen toteutuminen vaarantuvat.
Komitea korostaa tarvetta tehdä nopeasti uusia aloitteita
sekä jäsenvaltio- että yhteisötasolla asiantilan korjaamiseksi.

7.1. Jäsenvaltiotason toimet
7.1.1. Jäsenvaltioiden olisi itse noudatettava unionilta edellyttämiään periaatteita ja siten kevennettävä ja
selkeytettävä sääntelyä yhteisössä. Niiden olisi myös
esitettävä vuosittain selvitys toiminnastaan asian
hyväksi.
7.1.2. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti huolehdittava,
etteivät ne direktiivejä voimaan saattaessaan anna direktiivien tavoitteisiin nähden kohtuuttomia hallinnollisia
määräyksiä.
7.1.3. Jotta jäsenvaltion valmistelemalla säännöksellä tai määräyksellä voisi olla vaikutusta yhtenäismarkkinoihin, siihen olisi sisällytettävä vakiolauseke, jossa
täsmennettäisiin, että jäsenvaltio on kyseisessä säännöksessä tai määräyksessä eurooppalaisen ilmoitusmenettelyn mukaisesti ottanut huomioon keinot, joilla
mahdollisimman tehokkaasti vältetään toisessa jäsenvaltiossa laillisesti valmistettujen ja vapaasti kaupan
olevien tavaroiden tuontia haittaavien esteiden syntyminen.
7.1.4. Olisi aloitettava toiminta jäsenvaltioiden vaaleilla valittujen edustajien, virkamiesten ja lakimiesten
tietoisuuden ja koulutuksen lisäämiseksi yhtenäismarkkinoiden asettamien vaatimusten mukaisesti.
7.1.5. Jäsenvaltiossa oleskeleville toisen jäsenvaltion
kansalaisille olisi tiedotettava selkeämmin sovellettavista menettelyistä. Erityisesti sijoittumisoikeutta koskevia
sääntöjä olisi yksinkertaistettava.
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7.1.6. Yhtenäismarkkinoihin assosioituneita Euroopan maita (Eftaa, EY:n jäsenyyttä hakeneita valtioita)
olisi kannustettava toteuttamaan vastaavia toimenpiteitä.
7.2.

Yhteisötason toimet :

7.2.1. Edellä esitettyjen, jäsenvaltioille annettavien
suositusten täytäntöönpanoa helpottaisi ensi kädessä,
jos jäsenvaltiot sitoutuisivat noudattamaan niitä esimerkiksi yhteisten käytännesääntöjen muodossa.
7.2.2. Yhteisötasoisen sääntelyn olisi oltava riittävää,
jotta jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistaminen olisi tehokkaampaa.
7.2.3. Direktiivit olisi soveltuvilla aloilla korvattava
asetuksin.
7.2.4. ”Avoimiin” tai vaihtoehtoisiin direktiiveihin
tulisi turvautua vain harvoissa ja tarkkaan perustelluissa
tapauksissa.
7.2.5. Jäsenvaltioiden valmistelemista säännöksistä
ja määräyksistä ilmoittaminen olisi ulotettava tavaroiden lisäksi palveluihin tietoyhteiskunnan palveluista
alkaen.
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7.2.6. Eurooppalaisia työmarkkinaosapuolia ja
muita talouselämän etupiirejä olisi kuultava ilmoitusten
yhteydessä. Ilmoituksiin olisi voitava tutustua myös
Internetissä, johon sijoitetussa tietokannassa voitaisiin
antaa myös yleiskuva jäsenvaltioiden säännöksistä ja
määräyksistä yhtenäismarkkinoilla.
7.2.7. Olisi aloitettava uusi tiedotuskampanja CEmerkinnästä, tehtävä avoimemmaksi tapaa miten vastavuoroista tunnustamista arvioidaan ja yhdenmukaistettava yhteisön ulkorajojen valvontamenettelyjä. Tavarantoimittajan esittämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tulisi riittää jäsenvaltiolle, jos sitä täydennetään
tehokkaalla yhteisön tason tiedonvaihdolla muista kuin
vaatimusten mukaisista tuotteista.
7.2.8. Komission direktiivien voimaan saattamisesta
laatimien ”tulostaulujen” tulisi sisältää myös esteiden
todellista poistumista arvioiva testi.
7.2.9. Euroopan standardointikomiteoiden voimavaroja olisi lujitettava, jotta saataisiin mahdollisimman
paljon yhteisiä vertailukohtia.
7.2.10. Olisi jatkettava Flynnin toimintasuunnitelman mukaista toimintaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi.
7.2.11. Olisi käynnistettävä pienille ja keskisuurille
yrityksille suunnattu tiedotuskampanja sekä vahvistettava Eurooppa-tiedotuskeskusten voimavaroja.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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LIITE I
talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Jaoston lausunnon seuraavat kohdat, joiden säilyttämistä vaati enemmän kuin neljäsosa äänestykseen
osallistuneista, hylättiin täysistunnon hyväksymien muutosehdotusten vuoksi.
Kohta 6.3
Lähentämisen käsite olisi määriteltävä tehokkaammin. Lisäksi etusija olisi annettava direktiivien asemesta
asetuksille tietyillä teknisillä aloilla, joilla tällainen lähestymistapa osoittautuisi asianmukaiseksi.
Tapauskohtaisesti toinen vaihtoehto olisi sellaisten aiempaa sitovampien direktiivien hyväksyminen,
joissa vähimmäissäännösten lisäksi määriteltäisiin enimmäissäännökset. Tällaiset säännökset rajoittaisivat täydentävien mutta samalla erisuuntaisten kansallisten säännösten hyväksymismahdollisuutta
sekä samalla keventäisivät ja yksinkertaistaisivat sääntelyä huomattavasti Euroopassa. Kaikkien
jäsenvaltioiden liittyminen tällaisten uudentyyppisten säännösten piiriin takaisi niiden todellisen
täytäntöönpanon. Sitä helpottaisi tehokas ja perusteellinen ennakkoselvitys. Tällaiseen selvitykseen tulisi
ottaa mukaan jäsenvaltioiden kaikki tahot, joita valmisteilla oleva toimenpide koskee, ja siihen tulisi
myös sisältyä parhaiten soveltuvan toteuttamistavan selvittäminen.
Kursiivilla esitetyn virkkeen poistamista koskeneen äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 45, ei-ääniä: 26, tyhjiä: 8.
Kohta 7.2.1
Edellä suositettujen toimien toteuttaminen helpottuisi, jos jäsenvaltioiden sitoutuminen asiaan kirjattaisiin esimerkiksi neuvoston suositukseen. Siihen voitaisiin sisällyttää käytännesäännöt, joiden avulla
pyrittäisiin torjumaan uudet, ei-toivotut esteet alkulähteillä.
Kohdan poistamista koskeneen äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 52, ei-ääniä: 30, tyhjiä: 5.
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LIITE II
talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon
Jäsenvaltioiden tekemät ilmoitukset vuonna 1997
Ilmoitukset (8 artiklan 1 kohta)
Huomautukset (8 artiklan 2 kohta + ETY:n ja Eftan välisen sopimuksen 7 artikla)
Yksityiskohtaiset lausunnot (9 artiklan 1 kohta)
Direktiivisuunnitelmat (9 artiklan 2 kohta + 9 artiklan 2 a kohta)
Yksityiskohtaiset Direktiivisuunnitelmat
lausunnot

Huomautukset
Jäsenvaltiot

Ilmoitukset
JV

EK

Efta

Alankomaat
Itävalta
Saksa
Yhdistynyt Kuningsaskunta
Belgia
Ranska
Tanska
Espanja
Italia
Ruotsi
Suomi
Kreikka
Portugali
Irlanti
Luxemburg

342
106
99
71
59
51
40
35
31
23
22
12
7
3

53
20
18
11
8
32
18
10
9
3
5
6
6
1

61
29
11
6
38
16
24
8
9
11
7
9
3
2

5
24
2

Yhteensä ETY

901

200

234

64

JV = jäsenvaltiot.
EK = Euroopan komissio.

6
1
3
11
11
1

JV

29
8
11
1
1
18
2
2
14

EK

9 artiklan
2 kohta

1

1
6
8

6
19
4
3
33
6
8
4
7
5
2
2
2

101

101

1

9 artiklan
2 a kohta

1
1

2
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelma”
(98/C 157/12)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 30. syyskuuta 1997 työjärjestyksensä 23 artiklan 2 kohdan
nojalla antaa lausunnon aiheesta ”Yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelma”.
Asian valmistelusta vastannut teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja palvelujaosto antoi
lausuntonsa 4. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Flavio Pasotti.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 76 ääntä
puolesta ja viisi vastaan kahden pidättyessä äänestämästä.
1. Yleistä
1.1.
Komitea ottaa kiinnostuneena, mutta samalla
myös huolissaan vastaan komission julkaisemat tiedot
yhtenäismarkkinoiden etenemisestä. Tiedot pohjautuvat yhtenäismarkkinoiden ”tulostaulun” ensimmäiseen
painokseen (Single Market Scoreboard, joka esiteltiin
Luxemburgin Eurooppa-neuvostolle joulukuussa 1997).
1.2.
Komitea on jo korostanut asiasta aiemmin antamassaan lausunnossa (1), miten ratkaiseva merkitys yhtenäismarkkinoiden rakentamisen kannalta on kaikkien
hyväksyttyjen määräysten täsmällisellä ja moitteettomalla saattamisella osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, niiden soveltamisen mahdollistavien menettelyiden määrittämisellä, jolloin kaikilla asianosaisilla on
käytettävissään yksinkertaiset ja tehokkaat keinot
määräysten vastaiseen käyttäytymiseen reagoimiseksi,
sekä asianosaisille kansalaisille suunnatulla mahdollisimman tyhjentävällä tiedottamisella.
1.3.
Näiden näkökohtien merkitys käy ilmi toimintasuunnitelman strategisista valinnoista. Se tuli korostetusti esille, kun Amsterdamin Eurooppa-neuvosto
hyväksyi toimintasuunnitelman.
1.4.
Komission puolivuosittain julkaistavaksi suunnittelema yhtenäismarkkinoiden tulostaulu sisältää nyt
ensimmäistä kertaa helposti ymmärrettävässä muodossa
yllä mainittujen näkökohtien arvioimisen kannalta merkittävää tietoa. Sen avulla voidaan eritellä, mitä on vielä
tehtävä, jotta yhtenäismarkkinat toteutuisivat vuoteen
1999 mennessä mahdollisimman hyvin.
1.5.
Tällaisella valvonnalla ja jokaisen jäsenvaltion
toimintaan liittyvien tietojen säännöllisellä julkaisulla
pyritään myös tuomaan avoimuutta eurooppalaisten
kumppaneiden välisiin suhteisiin. Mikäli tulosten julkaisulle löydetään sopivat kanavat, avoimuus synnyttää
toivottavasti jäsenvaltioiden välille kilpailumekanismin,

(1) TSK:n lausunto aiheesta ”Yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelma”, EYVL C 287, 22.9.1997, s. 89.

jossa tavoitteena on saada yhtenäismarkkinoiden edut
täysin omien kansalaisten käyttöön. Vielä on kuitenkin
liian aikaista arvioida avoimuuden lisääntymisen mahdollisia vaikutuksia. Komitea on huolissaan komission
ensimmäisen tulostauluraportin pohjalta siitä, että
– kuten alla on todettu – jäsenmaat ovat pitkälti jäljessä
sisämarkkinoiden toteuttamisessa niiltä vaadituissa toimissa.

2. Yhtenäismarkkinoiden tulostaulu
Lausunnossa keskitytään yhtenäismarkkinoiden tulostauluun. Komitea tarkkailee kuitenkin yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmänsä ja erityisaloihin liittyvien
lausuntojen avulla kaikkia yhtenäismarkkinoiden
toteuttamiseen liittyviä toimia.

2.1. Direktiivien saattaminen osaksi jäsenvaltioiden
lainsäädäntöä
2.1.1. Yhtenäismarkkinoiden tulostaulun ensimmäinen edistymistä osoittava indikaattori on niiden yhtenäismarkkinoihin liittyvien direktiivien lukumäärä,
jotka on siirretty kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Marraskuun 1. päivänä 1997 yhtenäismarkkinoihin liittyvistä toimista oli vielä neljännes toteuttamatta koko unionin alueella. Ensisijaisia direktiivejä (eli
niitä, joilla ei muuteta aiempia direktiivejä) koskevat
tiedot ovat samansuuntaisia. Toisaalta on huomattava,
että lainsäädännön voimaansaattamisen asteessa on
suuria eroja. Mukana on yhtenäismarkkinoiden toteuttamisen kannalta merkittäviä osatekijöitä, joilla on suuri
vaikutus kokonaistulokseen. Erityisesti voidaan mainita
kuljetusala, jossa 60 % direktiiveistä ei ole vielä astunut
voimaan. Julkisissa hankinnoissa näitä direktiivejä on
55 % ja henkisen omaisuuden alalla 50 %.
2.1.2. Ongelman ratkaisemiseksi toimintasuunnitelmassa pyydettiin valtioita ilmoittamaan 1. lokakuuta
1997 mennessä toimenpideaikataulunsa kaikkien direktiivien voimaansaattamiseksi. Yhtenäismarkkinoiden
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tulostaulun tiedoista voidaan päätellä, että jos jokainen
valtio noudattaa ilmoittamaansa ohjelmaa, yhtenäismarkkinoiden lainsäädännölliset puitteet saavutetaan
tammikuun 1. päivään 1999 mennessä.
2.1.3. Komitea huomauttaa kuitenkin tämän ennusteen yhteydessä, että yhtenäismarkkinoiden tulostaulusta käy ilmi, ettei yksikään jäsenvaltioista ole ilmoittanut
täydellistä aikataulua – 15 % ilmoituksista on vielä
tekemättä – ja että jäsenvaltioiden ilmoittamat tavoitteet
ovat erittäin kunnianhimoisia, kun niitä verrataan siihen, paljonko aikaa direktiivien voimaansaattamiseen
on tarvittu tähän asti. Tietyissä tapauksissa koko prosessiin on kulunut 4 vuotta, kun direktiivissä määrättyihin
aikoihin lisätään keskimäärin kahden vuoden viivästyminen. Tällainen viivytys heikentäisi toiveita saada
sisämarkkinat tyydyttävällä tavalla toteutettua. Komitea odottaa komission selvittävän toisessa tilanneraportissaan selvästi, katsooko se jäsenvaltioiden olevan
halukkaita vastaamaan velvoitteistaan asetetun määräajan kuluessa.

2.2. Lainsäädännön todellinen täytäntöönpano ja ongelmien ratkaiseminen
2.2.1. Yhtenäismarkkinoiden etujen saaminen konkreettisesti kansalaisten käyttöön ei merkitse ainoastaan
sitä, että jäsenvaltioiden lainsäädäntöön on tehtävä
muutoksia, jotka ovat välttämättömiä yhtenäismarkkinoiden määräysten soveltamisen kannalta. Vaikka lähes
kaikki jäsenvaltiot ovat nimenneet ja antaneet komissiolle tiedoksi omat yrityksille ja kansalaisille tarkoitetut,
yhtenäismarkkinoita koskevat koordinointi- ja tiedotuskeskuksensa – ja haasteena onkin nyt komission mukaan, että nämä tiedot saadaan lopulta välitettyä myös
kansalaisille – lainsäädännön täytäntöönpanoa ja kiistanalaisten kysymysten ratkaisua käsittelevästä yhtenäismarkkinoiden tulostaulun luvusta käy ilmi, että vain
muutamat maat ovat päässeet yhtä pitkälle rakenteissa
ja menettelyissä yhtenäismarkkinoiden määräysten voimaansaattamiseksi.
2.2.2. Komitea pitää tätä tekijää erittäin merkittävänä, sillä se osoittaa, ettei jäsenvaltioiden toiminta
riitä vielä ratkaisemaan ongelmia, joita kansalaisilla ja
yrityksillä on yhtenäismarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.
2.2.3. Komitea on komission kanssa samaa mieltä
myös siitä, että jäsenvaltioiden on jatkettava ilmoitustoimia koordinoimalla omat tiedotuspisteensä toiminnalliseksi verkoksi, jonka avulla ongelmat voidaan ratkaista
ensimmäisessä vaiheessa kahdenväliseltä pohjalta.
2.2.4. Niissä tapauksissa, joissa vaaditaan komission
toimia perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla, on
huolestuttavaa, että jäsenvaltiot vastaavat niille esitettyihin huomautuksiin keskimäärin kaksi kertaa myöhemmin kuin 60 päivän määräajassa, joka on asetettu
jäsenyysvelvoitteen noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä. Perustamissopimuksen asiaa koskevia määräyksiä olisi noudatettava tinkimättä.
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2.2.5. Kansalaisten ja yritysten silmissä valtioiden
poliittisen yhtenäismarkkinoihin sitoutumisen uskottavuus riippuu myös mahdollisuudesta saada nopeita ja
konkreettisia vastauksia yhtenäismarkkinoiden hyödyntämisessä ilmaantuneisiin esteisiin. Kuten komitea
totesi komission tiedonannosta ”Yhtenäismarkkinoiden
vaikutus ja tehokkuus” antamassaan lausunnossa, esteistä tulee sitä suurempia mitä pienemmistä yhtenäismarkkinoiden toimijoista on kyse.
2.2.6. Komitea on yllättynyt tutkimuksesta ilmenevästä tiedosta, jonka mukaan noin puolet pienistä ja
keskisuurista yrityksistä, joilla olisi ollut mahdollisuus
esittää virallinen valitus, eivät ole tehneet sitä, koska ne
eivät tunteneet menettelyitä tai koska ne pitivät niitä
liian kalliina tai monimutkaisina. Yli 80 % yrityksistä
piti menettelyä liian vaivalloisena suhteessa odotettavissa oleviin tuloksiin.
2.2.7. Tämä vahvistaa, että yhtenäismarkkinoiden
rakentamisessa tarvitaan avoimuutta myös siten, että
tehostetaan kansalaisille suunnattuun tiedottamiseen
tarkoitettuja toimia ”Kansalaisena Euroopassa” -aloitteen mukaisesti. Yksistään tällä aloitteella ei kuitenkaan
voida poistaa jäsenvaltioiden hallinnon sopeuttamisprosessin kitkaa.
2.2.8. Komitea panee merkille ehdotuksen neuvoston
asetukseksi (1), jonka avulla komissio voi ryhtyä toimiin
sellaisen jäsenvaltion suhteen, jossa on selkeästi rikottu
oikeutta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, jotta kyseinen valtio hyväksyisi asian korjaamiseksi tarvittavat
toimet. Näiden toimien on suojeltava työntekijöiden ja
ammatillisten järjestöjen oikeuksia.

2.3. Toimintaohjelman toteuttaminen
2.3.1. S t r a t e g i n e n
tavoite
1:
säädännön tehostaminen

lain-

2.3.1.1. Komitea on erityisen huolissaan siitä, että
edistystä ei ole tapahtunut sellaisissa tärkeissä kysymyksissä kuin julkisissa hankinnoissa ja eurooppalaisten
standardien käyttöönotossa, joita pidetään välttämättömänä sisämarkkinoiden toteuttamisen kannalta.
Komitea odottaa komissiolta asiassa kattavampaa selontekoa toisessa tilanneraportissa.

2.3.2. S t r a t e g i n e n t a v o i t e 2 : m a r k k i n o i den pääasiallisten vääristymien
poistaminen
2.3.2.1. Veropolitiikkaan liittyvät aiheet ovat monimutkaisia ja arkaluontoisia, mutta ensisijaisen tärkeitä

(1) Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) tiettyjen kaupan
esteiden poistamiseksi perustettavasta komission väliintulojärjestelmästä.
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silloin, kun puhutaan markkinavääristymistä. Tähän
tavoitteeseen liittyvät toimintaohjelman toimet keskittyvätkin nimenomaan veropolitiikkaan ja kilpailusääntöihin.
2.3.2.2. Kun vahingollinen verokilpailu alkaa vaikuttaa valtioiden väliseen normaaliin kilpailuun, jäsenvaltioiden liikkumavara omien järjestelmiensä rakenteiden
muuttamiseksi supistuu. Tällä on huomattavia vaikutuksia verojärjestelmien koordinointiin unionin sisällä.
2.3.2.3. Komitea on erittäin kiinnostunut Ecofinneuvoston 1. joulukuuta 1997 pitämän kokouksen
päätelmiin (1) sisältyvistä toimista, jotka liittyvät jäsenvaltioiden vahingollista verokilpailua koskeviin ”pelisääntöihin”, yhteisön minimiratkaisun löytämiseen
pääomatulojen verotuksessa ja korkotulojen lähdeveroon.
2.3.2.4. Toimintaohjelmaan liittyvien, välillistä verotusta koskevien toimien merkitys saa vahvistusta otantatutkimuksesta esille tulevasta tiedosta, jonka mukaan
kaikenkokoiset yritykset mainitsevat alv:n soveltamissääntöjen monimutkaisuuden yhdeksi tavaroiden ja
palvelujen vapaan liikkuvuuden suurimmista esteistä.
2.3.2.5. Vaikka yhtenäismarkkinoihin osallistuvien
yksimielisyys on kriittinen tekijä yhtenäismarkkinoiden
onnistumisen kannalta, komitea haluaa kuitenkin korostaa, että verotuksen yhdenmukaistaminen tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia kanavoida jäsenvaltioiden
sitoutuminen myönteisiin toimiin.
2.3.2.6. Yhtenäismarkkinoiden tulostaulun mukaan
valtiontuen osalta ollaan edetty käytännöllisesti katsoen
loppuun asti. Komitea käyttää tilaisuutta hyväkseen
huomauttaakseen, että toimintasuunnitelman toteuttamisen tilaan pohjautuva taulukko ei vaikuta yleisesti
ottaen kovin vakuuttavalta talous- ja yhteiskuntaelämän
toimijoiden kannalta, sillä se perustuu vain hallinnollisten menettelyiden loppuun saattamiseen eikä siinä viitata
seuraaviin vaiheisiin.

2.3.3. S t r a t e g i n e n t a v o i t e 3 : m a r k k i n o i den yhdentymisen toimialakohtaisten esteiden poistaminen
2.3.3.1. Alalla on edelleenkin merkittäviä esteitä,
joista osaan on jo pitkään toivottu puututtavan erityistoimin. Näistä voidaan mainita esimerkkinä eurooppalaisen yhtiön perussääntö. Sellaisilla tärkeillä aloilla
kuin teletoiminta ja lentokentät on vielä paljon tehtävää
erityisesti yhtenäismarkkinoiden kilpailusääntöjen
määrittämisessä.
2.3.3.2. Maksujen viivästymistä koskevassa komission vuoden 1995 tiedonannossa, joka yhtenäismarkkinoiden tulostaulun määräaikaan eli joulukuuhun 1997

(1) EYVL C 2, 6.1.1998.
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mennessä ei vielä ollut johtanut direktiiviehdotuksen
antamiseen, ei oteta huomioon maksuaikaan liittyvää
vakavaa ongelmaa. Komitea oli ehdottanut ongelman
huomioon ottamista 30. kesäkuuta 1993 antamassaan
lausunnossa (2).
2.3.4. S t r a t e g i n e n t a v o i t e 4 : y h t e n ä i s markkinoiden
toteuttaminen
kaikkien kansalaisten eduksi
2.3.4.1. Kansalaisten liikkuvuuden edistäminen on
viivästynyt huomattavasti. Viivästyksiä on rajavalvonnan täydellisessä poistamisessa, asettautumisessa vakinaisesti mihin tahansa unionin jäsenvaltioon sekä oikeudessa tehdä työtä missä tahansa unionin alueella.
2.3.4.2. Vielä ratifioimattoman Amsterdamin sopimuksen johdosta toimintaohjelmassa mainitut asiaan
liittyvät toimet olisi tarkistettava.
2.3.4.3. Komissiota pyydetään laatimaan tiedonanto
kansalaisten liikkuvuudesta ja sen tiellä olevista esteistä.
2.3.4.4. Painopistealueisiin tulisi liittää toimintaohjelmaan sisältyvä direktiiviehdotus eläkejärjestelmiä
koskevien määräysten täydentämisestä.
2.3.4.5. Komitea toivoo tämän ja muiden tässä lausunnossa käsiteltyjen aiheiden osalta, kuten se on
esittänyt asiasta antamassaan erillisessä lausunnossa,
että EU:n toimielimet hyödyntäisivät panosta, jonka
yhdistykset ja säätiöt voivat antaa yhteisön toimintalinjojen täytäntöönpanossa.
2.3.5. Y h t e n ä i s m a r k k i n o i d e n
invälinen ulottuvuus

kansa-

2.3.5.1. Yhtenäismarkkinoita ei voida luonnollisestikaan käsitellä abstraktilla tasolla, erillään laajemmasta
taloudellisesta ja poliittisesta kontekstista, jossa Euroopan unioni kehittyy. Yhtenäismarkkinoiden toteutumisella on keskeinen asema Euroopan unionin laajentumisprosessissa sekä unionin suhteissa Euroopan talousalueeseen ja yleisemmin muihin maailmalaajuisilla
markkinoilla toimiviin.
2.3.5.2. Komitea ehdottaa, että näitä aiheita – jotka
sisältyvät jo toimintaohjelmaan – käsitellään erikseen
seuraavissa yhtenäismarkkinoiden tulostauluissa.
3. Yhtenäismarkkinoiden tulostaulun ulottuvuuden
laajentaminen
3.1.
Komitea on kiinnostunut yhtenäismarkkinoiden
tulostauluun sisältyvistä tiedoista ja pitää myönteisenä
komission päätöstä julkaista yhtenäismarkkinoiden tu(2) Opinion of the Economic and Social Committee on the
Commission staff working paper on the problem of the
time taken to make payments in commercial transactions,
EYVL C 249, 13.9.1993, s. 21.
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lostaulun yhteydessä myös alakohtainen tutkimus ja
raportti. Nämä lisäykset laajentavat analyysiä jossain
määrin yhtenäismarkkinoiden käyttäjien odotuksiin ja
tarpeisiin. Komitea korostaa kuitenkin, että toimintaohjelman kaltaisen monimutkaisen ja vaativan ohjelman
arvioinnissa ei voida rajoittua vain määrällisiin
näkökohtiin.
3.2.
Vaikka määrälliset tiedot ovat tarpeellisia, niitä
ei voida pitää yksinään riittävinä suunniteltujen toimien
tehokkuuden arvioimiseen. Kuten sääntöjen noudattamisen varmistamisvaihtoehtoihin liittyvistä tiedoista
käy selkeästi ilmi, yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseen
eri tavoin osallistuvien neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden panoksesta voidaan saada totuudenmukainen
kuva vain, jos analyysiä syvennetään yhtenäismarkkinoiden käyttäjiin – yrityksiin, työntekijöihin ja kuluttajiin.
3.3.
Komitea on oman yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmänsä perustamisesta lähtien ja järjestettyään
kaksi talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolten kuulemistilaisuutta vuonna 1994 ja 1997 suosinut arvioinnissa
lähestymistapaa, joka voitaisiin tiivistää ajatukseen ”alhaalta ylöspäin”. Se täydentää komission ”ylhäältä
alaspäin” -tyyppistä lähestymistapaa. Komitea voi ominaislaatunsa ansiosta yksilöidä yhtenäismarkkinoiden
käyttäjien tarpeita ja valvoa poliittisen tason toimien
todellista vaikutusta. Kahden ulottuvuuden yhdentäminen edistää lisäksi yleisen luottamuksen ilmapiirin muo-
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dostamista, joka on välttämätön edellytys integraatioprosessin loppuun saattamiselle. Komitea toteaakin
lausunnossaan aiheesta ”Uusien esteiden torjuminen
yhtenäismarkkinoilla” erityisesti, että direktiivien toteutumista seuraavaan komission tulostauluun tulisi sisältyä testi todellisesta esteiden poistamisesta.
3.4.
Komitea aikoo tulevaisuudessakin soveltaa tätä
lähestymistapaa johdonmukaisesti arvioidessaan riippumattomasti sellaisia laatunäkökohtia kuin jäsenvaltioiden, neuvoston ja komission toimien yhdenmukaisuus
aiheeseen liittyvillä aloilla, edistyminen sääntöjen yksinkertaistamisessa ja avoimuudessa sekä vaikutukset talouskasvu- ja työllisyysmahdollisuuksiin.
Komission arviointikertomuksiin voitaisiin komitean
mukaan tehdä muun muassa seuraavat parannukset:
– Yhtenäismarkkinoiden tulostaulun indikaattoreita
tulee täydentää tarkentamalla teknisten säännösten,
standardien ja patenttien kehityksen vertailua unionin
ja jäsenvaltioiden tasolla sekä mainitsemalla montako
prosenttia kilpailutetuista julkisista hankinnoista on
annettu muiden kuin kyseisen maan kansalaisten
toimitettavaksi.
– Samanaikaisesti yhtenäismarkkinoiden tulostaulun
kanssa tulee esittää tietoja yhtenäismarkkinoiden
taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä erityisesti
talouskasvun, työllisyyden, ihmisten liikkuvuuden,
yhteisön sisäisen ja ulkopuolelle suuntautuvan kauppavaihdon sekä kansainvälisten investointien osalta.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

25.5.98

FI
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan
parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Tietojen ja taitojen
Eurooppaan”
(98/C 157/13)
Komissio päätti 18. marraskuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 artiklan
mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut sosiaali-, perhe-, koulutus- ja kulttuuriasiain jaosto antoi
lausuntonsa 12. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Christoforos Koryfidis.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 65 ääntä
puolesta yhden pidättyessä äänestämästä.
1. Johdanto

1.1.
Komission tiedonanto ”Tietojen ja taitojen
Eurooppaan” on tärkeä yritys määrittää koulutusta ja
nuorisoa koskevien uudenlaisten yhteisötoimien sovellusala ja sisältö.

1.2.
Komission asiakirjassa esitetyt pyrkimykset ja
ajatukset pohjautuvat uudistettuun perustamissopimukseen, komission Agenda 2000 -toimintaohjelmassa aihepiiristä esittämiin näkemyksiin sekä aiempiin aiheesta
julkaistuihin tiedonantoihin. Tiedonannon keskeiset
ajatukset pohjautuvat seuraaviin ehdottoman tarpeellisiin asioihin:
– tarve säilyttää EU:n vahva poliittinen ja taloudellinen
asema maailmassa sekä antaa uusia virikkeitä yhteisön aloitteille innovaation, tutkimuksen ja koulutuksen alalla;
– tarve rakentaa yhteys työpaikkoja luovan (makrotaloudellisen tai muun) politiikan ja koulutuspolitiikan
välille; tavoitteena on saada esiin, kehittää ja hyödyntää kunkin yksilön voimavaroja mahdollisimman
hyvin sekä heidän omaksi edukseen että koko yhteiskunnan hyväksi;
– tarve kehittää ja uudenaikaistaa EU:n sisäistä politiikkaa pyrkien pelkkiä taloudellisia tavoitteita pidemmälle Euroopan kansalaisuuden kehittämiseksi
käsitteen laajassa merkityksessä.

1.3.
Kuten tiedonannossa korostetaan, tärkein edellytys tietojen ja taitojen Euroopan kehittämiselle on
”avoimen ja elinvoimaisen eurooppalaisen koulutusalueen asteittainen rakentaminen”. Koulutusalueen

käsite tarjoaa moniulotteisen kehyksen, jonka piirissä
pyritään toteuttamaan käytännössä ”elinikäisen oppimisen” tärkeä tavoite.

2. Yleistä

2.1.
Komitean mielestä on tärkeää korostaa, että
tiedonanto liittyy koulutusta koskevaan valkoiseen kirjaan (1) ja valkoisen kirjan seurannasta tehtyyn arviointiin (2). Nyt käsiteltävänä olevasta tiedonannosta esitetyt
huomautukset pohjautuvat siten TSK:n edellä mainituista asiakirjoista aiemmin antamiin lausuntoihin (3).

2.2.
Nyt käsiteltävänä oleva komission tiedonanto
julkaistaan aikana, jolloin – työllisyyshuippukokousta
lukuun ottamatta – EU:n politiikka keskittyy lähinnä
laajentumista sekä talous- ja rahaliittoa koskeviin kysymyksiin. Siten asiakirja siirtää EU:n politiikan painopistettä kohti aihepiiriä, joka on Euroopan kansalaisille
näkyvämpi ja konkreettisempi. Tämä on omiaan
lisäämään ihmisten tuntemaa kiinnostusta ja tuo EUpolitiikan heitä lähemmäksi.

2.3.
TSK pitää tiedonannon sisältöä rakentavana ja
– tietyin varauksin – erittäin tärkeänä EU:n tulevaisuuden kannalta. TSK esittää seuraavat huomiot komission
tiedonannossa esitetyistä näkemyksistä.

2.3.1. Komission näkemykset tietotaitoon liittyvien
politiikkojen (innovaatio, tutkimus, koulutus) asetta-

(1) KOM(95) 590 lopull.
(2) KOM(97) 256 lopull.
(3) EYVL C 295, 7.10.1996; EYVL C 95, 30.3.1998.
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misesta etusijalle ovat olennaisen tärkeitä ja uraauurtavia. TSK on esittänyt ja tukenut tämäntyyppisiä ajatuksia jo aiemmissa lausunnoissaan.

2.3.2. Komitea pitää tärkeänä yhdenmukaisuutta
näiden poliittisten suuntaviivojen ja sen välillä, että
huolehditaan Euroopan taloudellisesta kilpailukyvystä,
työllisyydestä ja suotuisan ympäristön luomisesta Euroopan kansalaisille toteuttaa itseään. Tämä vastaavuus
on tärkein tekijä varmistettaessa, että Euroopan unioni
ja sen kansalaiset pystyvät sopeutumaan kognitiivisen
yhteiskunnan mukanaan tuomaan uuteen ympäristöön.

2.3.3. Työllisyydelle suotuisan koordinoidun strategian ja makrotalouspolitiikan kehitys edellyttää tuoretta
koulutuksellista, pedagogista ja didaktista lähestymistapaa: lähestymistapoja, joiden avulla nuorisolle ja kaikille
kansalaisille annetaan uudenlaisia näkemyksiä ja luodaan uudenlaisia asenteita sellaisiin asioihin kuin ”solidaarinen talous” tai muihin toimintoihin, joihin liittyviä
tarpeita markkinat eivät vielä tyydytä (esim. ympäristönsuojelulliset tarpeet).

2.3.3.1. Tällainen strategia ja makrotalouspolitiikka
vaatii kaikkien tuotantosektoreiden jatkuvaa tarkkailua
ja vakavaa tutkimusta: erityisesti niiden alojen kohdalla,
joilla merkit selkeästi viittaavat (positiiviseen tai negatiiviseen) muutokseen. Näiden muutossuuntausten perusteella on hyvissä ajoin ja perustellusti määriteltävä
keskipitkän ja pitkän aikavälin koulutuspolitiikka sekä
lyhyellä aikavälillä koulutusta koskevat toimenpiteet,
joiden avulla saadaan nopeasti tuloksia aikaan.

2.3.4. TSK:n mielestä tietojen ja taitojen Eurooppa
merkitsee sitä, että jokaisella eurooppalaisella on mahdollisuus käyttää hyväkseen tietoa, valistunutta politiikkaa ja yhteiskunnallista toimintaa sekä elinikäistä oppimista. Sen on myös merkittävä sellaisen yhtenäisen,
solidaarisen yhteiskunnan luomista, joka perustuu korkeaan elämänlaatuun, puhtaaseen ympäristöön, vapauteen, turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen (1). Toisin sanoen se merkitsee poliittisen ja yhteiskunnallisen
demokratian lisääntymistä.

2.3.5. TSK tukee periaatteessa täysin komission
konkreettista ehdotusta avoimen ja elinvoimaisen eurooppalaisen koulutusalueen asteittaisesta rakentamisesta. Ajatus on yhdenmukainen komitean aiemmin
esittämien näkemysten kanssa: on olemassa aloja, joita
kansalliset koulutusjärjestelmät eivät kata ja jotka ovat

(1) Agenda 2000 (KOM(97) 2000), osa I.
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EU:n toimielinten vastuualuetta, ja että tarvitaan myös
– läheisyysperiaatetta kunnioittaen – kansallisten koulutusjärjestelmien koordinointia, jotta niistä saataisiin
tehokkaampia.

2.3.6. Toinen ongelma, joka liittyy tietojen ja taitojen
Euroopan ja eurooppalaisen koulutusalueen rakentamiseen, on syrjäytyminen. Syrjäytyminen mahdollisuudesta olla mukana rakentamassa tietojen ja taitojen Eurooppaa ja nauttia sen eurooppalaiselle yhteiskunnalle ja
Euroopan kansalaisille tuomista eduista ei ole pelkästään
yksityisiä ihmisiä koskettava ongelma, vaan se koskettaa
kokonaisia yhteiskuntaryhmiä ja mahdollisesti kokonaisia alueita EU:ssa. Tämän vuoksi on välttämätöntä
kehittää viipymättä politiikkaa, jonka avulla vältetään
tällaisten uhkien toteutuminen.

2.3.7. TSK:n mielestä uusien yhteisötoimien, jotka
koskevat nuorisoa (koulutusjärjestelmään osallistuvia
tai sen ulkopuolella olevia), on oltava osa yleisempää
politiikkaa, joka perustuu eurooppalaisen sivilisaation
perusajatuksiin ja historialliseen kehitykseen sekä mahdollisuuteen rakentaa tietojen ja taitojen Eurooppaa. Ei
pidä unohtaa, että työskentelemme ensisijaisesti tämän
päivän nuorten hyväksi: heidän ikänsä estää heitä
osallistumasta suunnittelutyöhömme. Siksi velvollisuutenamme on vähintäänkin välittää heille historialliset
muistomme ja arvot, joiden ansiosta olemme saavuttaneet nykyisen asemamme. Meidän on varmistettava,
että he ymmärtävät käyttämämme lähestymistavan, kun
toteutamme suunnitelmiamme.

2.3.8. Toisaalta tietojen ja taitojen Eurooppa herättää
kysymyksiä ja näkemyksiä siitä roolista, joka uudella
teknologialla voi olla uudenlaisen, suoremman ja tehokkaamman demokratian kehityksessä. Maailmassa, jossa
tietoa voidaan siirtää rajattomia määriä, voi olla aika
käsitellä kysymystä siitä, kuinka koulutuksen avulla
voitaisiin luoda sellainen kulttuuri, jonka jäsenet pystyvät jalostamaan tietoa ja tarkistamaan tietojen paikkansapitävyyden; kuinka luoda kulttuuri, jossa voi
kehittyä korkeampia ja välittömämpiä demokratian
muotoja.

2.3.9. TSK on tyytyväinen, että komission tiedonannossa esitetyt näkemykset – erityisesti, mitä tulee tavoitteiden määrään, toimien keskittämiseen, mukana olevien toimijoiden rooliin sekä kansainväliseen yhteistyöhön – ovat hyvin lähellä komitean omia näkemyksiä,
joita se on esittänyt aiemmissa lausunnoissaan.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

3. Erityistä

3.1. Tietojen ja taitojen politiikka
3.1.1. TSK nostaa tiedonannosta esiin seuraavat kysymykset:
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Nämä ongelmat – joista tärkeimpiä ovat työllisyyteen
liittyvät ongelmat, Euroopan talouden kilpailukyky
sekä eurooppalaista sosiaalimallia uhkaavat vaarat –
selittävät komitean varovaisen asenteen Euroopan unionin tässä kysymyksessä tekemiin tärkeimpiin valintoihin. Tästä syystä komitea pyytää komissiota yhdistämään entistä tiukemmin näkemyksensä tietojen ja
taitojen Euroopan kehittämisestä Euroopan kansalaisia
– erityisesti nuoria – tällä hetkellä askarruttaviin ongelmiin, vaikeuksiin ja huoliin.

– Kuinka perustella pitävästi päätös rakentaa tietojen
ja taitojen Eurooppa ja todistaa sen välttämättömyys?
– Käsitteiden ”tietojen ja taitojen Eurooppa”, ”eurooppalainen koulutusalue” ja ”elinikäinen oppiminen”
tarkka määrittely.
– Soveltamisalan tarkentaminen (tavoitteet, toimenpiteet, toimien piiriin kuuluvien kansalaisten määrä,
toimenpiteiden kustannukset).
TSK esittää seuraavat, komission tiedonannon keskeisiä
kohtia täydentävät huomautukset.
3.1.1.1. Keskivertokansalainen on yhä enemmän tietoinen tiedon ja teknologian kiivastahtisen kehityksen
haitallisista vaikutuksista yhteiskunnalliseen tasapainoon ja talouteen. On tarjottava yksityiskohtaista ja
objektiivista tietoa siitä, mitä tapahtuu ja ihmisten
on pystyttävä osallistumaan kehitykseen. Siksi niiden
velvollisuus, joilla tietoa on – ja erityisesti niiden,
jotka valvovat opetusta ja kognitiivisen yhteiskunnan
rakentamista –, on tarjota tietonsa myös toisten
käyttöön.
3.1.1.2. Eurooppalaisessa yhteydessä tämä tarkoittaa, että EU:n toimielinten ja erityisesti komission on
esitettävä ymmärrettäviä, hyvin perusteltuja ja vakuuttavia vastauksia niihin moniin kysymyksiin, jotka suurta
yleisöä tähän aiheeseen liittyen askarruttavat. Ellei
näihin kysymyksiin vastata, syntyy ahdasmielistä erottelua, joka johtuu tiedon puutteesta ja perustuu lukkiutuneisiin asenteisiin.
3.1.1.3. Uusia ohjelmia suunniteltaessa, kehitettäessä
ja toteutettaessa on harkittava vakavasti kahdessa edellisessä kohdassa esitettyjä näkökohtia. Kaikille ohjelmille
on annettava ymmärrettävä, pätevä ja vakuuttava perustelu. Ennen kaikkea on ymmärrettävä niiden merkitys
ja sisältö sekä menettelytavat, joiden avulla tavoitteet
saavutetaan.
3.1.2. Syy siihen, miksi komitea on valinnut edellä
esitellyn lähestymistavan komission tiedonantoon
nähden, on komitean institutionaalinen rooli ja erityisesti sen tärkeimmät huolenaiheet, jotka koskevat eurooppalaisen yhteiskunnan tämänhetkisiä ongelmia.

3.1.2.1. Komission uutta, koulutusta ja nuorisoa koskevaa ehdotusta arvioidaan siis sillä perusteella, pystyykö se ratkaisemaan nämä ongelmat tai ainakin
lieventämään niitä. Ainakin ehdotuksen perusperiaatteet
ovat oikeansuuntaiset, mitä tulee asetettuihin tavoitteisiin, toimenpiteiden määrään ja laajuuteen, mukana
olevien toimijoiden määrään ja heidän merkitykseensä,
sekä ohjelmien kehittämisen viitekehykseen.

3.1.2.2. Komitean mielestä tarkistetussa perustamissopimuksessa olevat koulutusta, työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa koskevat uudet määräykset tarjoavat selvästi
vankemman pohjan kehittää näitä politiikanaloja.

3.2. Hallintopolitiikka

3.2.1. Komitean mielestä ohjelmien hallinnointitavat
ovat erittäin ongelmallisia. Mahdollisuus saada niistä
tietoa ja mahdollisuus osallistua niihin ovat Euroopan
kansalaisten perusoikeuksia, mikä asettaa Euroopan
unionin toimielimille ja jäsenvaltioille velvoitteita. TSK
pyytää siksi komissiota tehostamaan pyrkimyksiään
tiedottaa yhteisöohjelmista – niiden suunnittelu- ja
toteutusvaiheesta aina ohjelmien tuloksista tehtyihin
johtopäätöksiin saakka – käyttäen kaikkia käytettävissä
olevia tiedotuskeinoja ja erityisesti sähköisten viestimien
kautta. Komitea kehottaa samoin kaikkia Euroopan
kansalaisia osallistumaan aktiivisesti näiden ohjelmien
suunnitteluun ja toteutukseen.

3.2.2. Komitean mielestä on pyrittävä parantamaan
Euroopan kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin. Komission tulee luoda olosuhteet, joissa ohjelmiin
osallistumista haittaavat esteet poistetaan automaattisesti, kun ihmiset haluavat osallistua ohjelmiin. Heille
tulisi tarjota mahdollisuus vedota riippumattomaan
instanssiin ongelmien ratkaisemiseksi.
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3.3. Työllisyyden edistäminen

3.3.1. TSK on myös samaa mieltä komission tiedonannossa tehdystä kytkennästä työllisyyspolitiikan ja
koulutusta ja nuorisoa koskevien politiikkojen välillä.
Komitea haluaa kuitenkin korostaa, ettei koulutukselta
tule odottaa enempää kuin se pystyy antamaan ja
synnyttää siten turhia toiveita. Koulutus on luonnollisestikin olennaisen tärkeää työllisyyden kannalta, mutta
koulutus yksinomaan ei pysty ratkaisemaan työttömyysongelmaa.

3.3.2. Edellä esitetyn huomion tarkoituksena on
tähdentää, ettei koulutuspolitiikalle tule asettaa epärealistisen korkeita odotuksia, ja että samaan aikaan on
pidettävä huoli, ettei tehdä vääriä johtopäätöksiä sen
suhteen, millaisin keinoin vakava työttömyysongelma
tulisi ratkaista.

3.3.3. TSK:n mielestä ehdotetut kuusi laajaa toiminta-aluetta (1) ovat hyvä lähestymistapa. Ne kattavat
laajan osan kyseisen alan tarpeista. Komitea pitää
kuitenkin fyysisen liikkuvuuden mahdollisuuksien täydellistä toteuttamista erityisen tärkeänä ja ehdottaa
keskittymistä erityisesti siihen, pyrkien samaan aikaan
tasapainottamaan toteutuksen eri osatekijöitä (koulutus, nuoriso), jotta rahoitus kohdistetaan parhaalla
mahdollisella tavalla ja että tulosten laatu on mahdollisimman hyvä.
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valtakunnallisten koulutusjärjestelmien liikkeellepanemiseksi ja niissä olevan valtavan potentiaalin hyödyntämiseksi.

3.4.2. TSK:n kommentit tarpeesta saada valtakunnalliset koulutusjärjestelmät mukaan rakentamaan tietojen
ja taitojen Eurooppaa perustuvat varmuuteen siitä,
etteivät nämä järjestelmät ole riittävässä määrin osallisina Euroopan kehittämisessä, puhumattakaan mukanaolosta tietojen ja taitojen Eurooppaa kehitettäessä.

3.4.3. Näillä huomautuksilla komitean tarkoituksena
ei luonnollisestikaan ole aliarvioida Euroopan monikielisen ja monikulttuurisen ulottuvuuden arvoa. Komitea on
päinvastoin useasti ilmaissut pitävänsä tätä ulottuvuutta
erittäin tärkeänä positiivisena tekijänä EU:n kehityksessä instituutiona ja yleisemminkin EU:n alueen laajentuessa. Komitea uskoo kuitenkin, että EU:n kehittämä
uusi kansainvälinen yhteistyöpolitiikka ja unionin laajentumisnäkymät huomioon ottaen on aika tutkia,
edistää ja vahvistaa tiettyjä pysyviä ja arvokkaita kulttuurisia tekijöitä, joita on pidettävä osana Euroopan
kulttuuriperintöä (2).

3.5. Eurooppalainen koulutusalue

3.5.1. TSK esittää seuraavat huomiot, jotka koskevat
avoimen ja elinvoimaisen ”eurooppalaisen koulutusalueen” asteittaista rakentamista sekä ”elinikäisen oppimisen” tavoitteen saavuttamista.
3.4. Tietojen ja taitojen Euroopan rakentaminen

3.4.1. TSK tukee erityisesti komission – ja neuvoston
– näkemystä, jonka mukaan on painotettava nimenomaan yleissivistävän peruskoulutuksen korkeaa tasoa
sekä taitoja (teknisiä, sosiaalisia ja organisatorisia),
jotka edistävät innovaatioita ja luovat yrittäjähenkeä.
Komitea on kuitenkin sitä mieltä, että monista eri
syistä kansalliset koulutusjärjestelmät eivät yksinään
voi toteuttaa eivätkä olla vastuussa niistä muutoksista,
joita yleissivistävältä koulutukselta vaaditaan. Tiedon
ja teknologian kehityksen vauhti on sellainen, että
tarvitaan joustavia ja ajan tasalla olevia seurantajärjestelmiä. Tämän kehityksen vuoksi on myös tarpeen
vastata välittömästi kehityskulkujen vaikutuksiin ja
ryhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla niiden tarjoamat
mahdollisuudet käytetään luovasti hyväksi. TSK kehottaa siksi komissiota luomaan edellytykset, joita tarvitaan

(1) Fyysinen liikkuvuus, virtuaalinen liikkuvuus, yhteistyöverkot, kielitaito ja kulttuurien ymmärtäminen, innovaatioiden edistäminen, yhteisötason tietojen parantaminen.

3.5.2. TSK kannattaa periaatteessa komission ehdotuksen mukaista eurooppalaisen koulutusalueen sisältöä
ja soveltamisalaa. Se on niin ikään samaa mieltä tämän
käsitteen takana olevista tavoitteista sekä ajatuksesta,
että koulutusalue tulisi rakentaa asteittain. TSK katsoo,
että :
– ihmisten mahdollisuus saada helposti ja keskeytyksettä käyttöönsä viimeisintä tietoa antaa heille uusia

(2) Euroopan kehityksen 25 vuosisataa ovat rikas perintö
kaikille eurooppalaisille. Se antaa heille korvaamattoman
arvokkaan pohjan, jolle rakentaa ratkaisuja ja voittaa
ongelmat ympäristössä, jossa taloudellinen ja muu toiminta
on käynyt yllätyksellisemmäksi kansainvälistymisen
myötä. On jokaisen omalla vastuulla käyttää tätä perintöä
parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi, mutta myös EU:n
toimielimet kantavat muodollisen ja institutionaalisen
vastuun. TSK pyytää siksi komissiota sisällyttämään perustamissopimuksen puitteissa suunnitelmiinsa toimia ”Euroopan yhteisen kulttuuriperinnön” tutkimiseksi, tukemiseksi ja edistämiseksi.
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näköaloja ja tavoitteita, tarjoaa heille uusia välineitä
ja uusia toimintatapoja;

– kansainvälisten, kahdenvälisten ja kulttuurienvälisten
yhteistoimien kehitys auttaa varmastikin luomaan ja
vahvistamaan Euroopan kansalaisuutta, mikä puolestaan on tulevaisuudessa edellytys eurooppalaisten
ja Euroopan unionin yhdessä ottamalle seuraavalle
askeleelle kohti voimakkaampaa integraatiota;

– on eduksi kehittää taitoja jatkuvasti vastaamaan
talouteen, tuotantoon ja työhön vaikuttavia uusia
vaatimuksia (talouden maailmanlaajuistuminen, tuotannon automatisointi, työn uudet organisointimuodot). Yhdistettynä rajattomaan mahdollisuuteen tiedon hyväksikäyttöön tämä auttaa muuttamaan ihmisen ja työn välistä suhdetta, mikä varmastikin on
eduksi ihmisille. Erityisesti ihmisten luovuus, eli
monipuolisuuden ja tehokuuden lisääntyminen voi
rikastuttaa tähän saakka tiukan hyötyajattelun leimaamaa suhdetta kansalaisten ja työn välillä.

3.5.3. TSK on kuitenkin sitä mieltä, että kaksi tekijää
vaikuttavat ratkaisevasti siihen, hyväksyvätkö kansalaiset eurooppalaisen koulutusalueen ja voidaanko sitä
niin muodoin tehokkaasti kehittää:
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3.6. Mukana olevat toimijat

3.6.1. TSK pitää hyvin tärkeänä myös tiedonannon
lukua, jossa käsitellään tietojen ja taitojen Euroopan
kehittämiseen osallistuvia toimijoita. Esitetyt näkemykset ovat hyvin merkittäviä yhteiskunnallisen vuoropuhelun kehittämisen kannalta yleisesti, mutta ne ovat
tärkeitä myös koulutusta ja nuorisoa koskevia politiikkoja ajatellen. TSK tukee erityisesti näitä komission
näkemyksiä.

3.6.2. Komitea kehottaa komissiota kiinnittämään
huomiota siihen, että on tarpeen rajata tarkemmin
paitsi mukana olevien toimijoiden yhteiset toimialueet
koulutusprosessissa, myös kunkin toimijan erityinen
toimialue niiden toimintasektorin perusteella. Komitea
korostaa, että tämä tavoite – johon on pyrittävä järkevästi ja asteittain – ei saa johtaa siihen, että tasa-arvon
nimissä kaikki sekaantuvat kaikkeen. Jatkuvan, laajan
ja perusteellisen vuoropuhelun avulla – jonka pohjana on
kunkin toimijan asiantuntemus omasta erityisalastaan –
on mahdollista kehittää järjestelmää tasapainoisesti ja
puuttua erimielisyyttä herättäviin kohtiin. Koulutustyön
perinteiset kumppanit eli perhe, koulutuslaitoksen piirissä toimivat ja oppilaat muodostavat luonnollisestikin
oman osansa siinä ajatusmallissa, jota edellä on kuvattu.
Heidän ajatuksiaan, näkemyksiään ja ehdotuksiaan on
aina pidettävä tärkeinä.

– taloudelliset ongelmat ja erityisesti työttömyyden
vastaisessa taistelussa saavutetut tulokset, sekä

– eurooppalaisen koulutusalueen ja kansallisten koulutusjärjestelmien välille kehittyvä suhde.

3.5.4. Kansallisten koulutusjärjestelmien ja eurooppalaisen koulutusalueen välisiin suhteisiin liittyen TSK
korostaa voivan olla tärkeää, että komissio kehittäisi
uusiin tietoliikenne- ja informaatioteknologioihin perustuvaa virtuaalista opetusta (1).

3.5.5. Komitean mielestä eurooppalaisen koulutusalueen kehittämiseksi on hyödynnettävä asianmukaisesti
Cedefopin esittämiä näkemyksiä.

(1) Kyseessä on uusien teknologioiden käyttäminen opetuksessa yleensä. EU on tässä asiassa jäänyt Yhdysvalloista
ja Japanista jälkeen. (Koulutusta koskevassa valkoisessa
kirjassa komissio huomauttaa, että tästä asiasta on jo saatu
jonkin verran kokemusta ”telemaattisten sovellutusten”
ohjelmissa.).

3.7. Järjestelmän yhtenäistäminen

3.7.1. Komitea pitää koulutusaluehankkeen kehityksen kannalta välttämättömänä edellytyksenä eurooppalaista koulutusaluetta koskevien politiikkojen (yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, nuoriso) ja
niihin liittyvien toimien yhdistämistä. Koulutusta ja
nuorisoa koskevat politiikat on tuotava yhden yhteisen
toimintakehyksen piiriin ja integroitava suunnittelusta ja
hyväksymisestä toimeenpanoon saakka. Tämä näkemys
perustuu siihen tosiseikkaan, että koulutusta koskevista
aloitteista rajataan yhäkin tiettyjä aloja ulkopuolelle;
lisäksi on tarpeen omaksua keskitetty poliittinen lähestymistapa. Tämä juontuu tarpeesta kehittää yhtenäinen
koulutusta ja nuorisoa koskeva strategia ja yhtenäistää
toimintojen suunnittelua.

3.7.2. Edellä mainittu huomioiden TSK kannattaa
komission ehdotusta rajoittaa tavoitteiden määrää ja
keskittää toimia entistä enemmän. Komitea on myös
samaa mieltä ehdotetuista erityistavoitteista ja toimista.
Ne ovat yhdenmukaisia näkemysten kanssa, jotka talous- ja sosiaalikomitea on ilmaissut aiemmissa tätä
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aihetta käsittelevissä lausunnoissaan, kuten valkoisen
kirjan ”Opettaminen ja oppiminen – kohti kognitiivista
yhteiskuntaa” seurannasta tehtyä arviointia koskevassa
lausunnossaan (1).

3.7.3. Edellä mainittujen tavoitteiden ja toimien täydentämiseksi TSK muistuttaa ehdotuksesta, jonka se
esitti kouluavustusjärjestelmän omaksumisesta, edistämisestä ja yleistämisestä (2).

3.7.4. TSK viittaa erityisesti komission esittämiin
puitteisiin olennaisten toimien kehittämiseksi. Tarvitaan
integroituja toimenpiteitä ja toimenpiteitä, jotka
käyttävät tehtyjä investointeja täysin ja tehokkaasti
hyväksi. Tosin sanoen :
– on määriteltävä yleiset ja erityiset tavoitteet, joita
yhdistää laajempi kehys;
– on asetettava tietty aikataulu tavoitteiden saavuttamiselle;
– on varattava mahdollisuus korjaaviin toimenpiteisiin
toteutusvaiheen aikana;
– on kehitettävä keinoja käyttää näiden toimien tuloksia
hyväksi suunniteltaessa hankkeita, joilla on uusia,
entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.

3.7.5. TSK kannattaa komission ehdotusta luoda
”yhteinen toiminta-, koordinointi- ja seurantakehys”,
jossa ”määritellään tavoitteet, toimenpidetyypit, yhteiset ja kokeilutoimet sekä hyviksi osoittautuneiden
käytäntöjen seuraaminen”. Komitea haluaa kuitenkin

(1) KOM(95) 590 lopull. sekä KOM(97) 256 lopull.
(2) Tämä järjestelmä olisi samankaltainen Yhdysvalloissa
kehitetyn ”intensiiviopetuksen” järjestelmän kanssa.
Järjestelmän tavoitteena on estää lasten syrjäytyminen
opetuksesta ja oppimisesta varhaisessa vaiheessa. Tällainen
syrjäytyminen – joka aina ei ole totaalista – on tulosta
monien lasten usein koulunkäynnin alkuvaiheessa kohtaamista vaikeuksista integroitua koulujärjestelmään. Monista syistä johtuvia sopeutumisvaikeuksia pyritään hoitamaan kouluapujärjestelmällä, johon kuuluvat ongelman
diagnoosi, sopivien opetusmenetelmien etsiminen sekä
osittainen tai täydellinen yksityisopetus. Kouluapujärjestelmää suositetaan käytettäväksi olemassa olevan koulujärjestelmän sisällä, normaalin aikataulun puitteissa tai sen
ulkopuolella, käyttäen erityiskoulutuksen saaneita asiantuntijoita. Heikkojen oppilaiden lisäksi järjestelmää voitaisiin soveltaa myös sellaisiin oppilaisiin, joiden lahjakkuus
opinnoissa on heidän ikäluokkaansa korkeampi ja joiden
tästä syystä on vaikea sopeutua kouluympäristöön.
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kiinnittää komission huomion tarpeeseen luoda erityiset
puitteet koulutusta ja nuorisoa koskeville toimille, jotka
on määrä toimeenpanna erityisillä päätöksillä. TSK:n
mielestä on määriteltävä selkeästi sekä yhteiset toimet
ja niiden lähtökohdat että kullakin yksittäisellä alueella
toteutettavien toimenpiteiden puitteet.

3.8. Budjettivarat
3.8.1. Eurooppalaisen koulutusalueen onnistunut toteuttaminen ja siten nykyaikaisen, tehokkaan eurooppalaisen koulutusjärjestelmän rakentaminen riippuu komitean näkemyksen mukaan näihin tavoitteisiin varatuista
taloudellisista resursseista. Komitean mielestä nykyiset
koulutus- ja nuorisopolitiikkaan suunnatut varat ovat
riittämättömät suhteessa niiden ongelmien laajuuteen ja
vakavuuteen, joihin mainituilla toiminnoilla odotetaan
löydettävän vastauksia. Siksi TSK kehottaa komissiota
ja muita yhteisön toimielimiä arvioimaan uudelleen
kantansa tähän kysymykseen ja tekemään viipymättä
päätökset sen suuruisesta rahoituksesta, joka vastaa
todellisia tarpeita.
3.8.2. Toimien rahoitusta koskevien komission ehdotusten suhteen komitea esittää seuraavat huomiot:
– Komitea uskoo, että kaikki osapuolet hyväksyvät
täysin ajatuksen ohjelmien yhteisrahoituksesta. Ohjelman vaikutukset jäsenvaltioissa riippuvat kuitenkin
sekä ohjelman soveltamisalueesta että yhteisön tarjoaman rahoituksen määrästä. Tämä merkitsee sitä, että
mikäli yhteisön antama rahoitus joidenkin ohjelmien
kohdalla jää tietyn rajan alapuolelle, sekä ohjelmien
että unionin uskottavuus joutuu kyseenalaiseksi.
– Komitea korostaa, että yhteisrahoitusjärjestelmää
käytetään jo tuloksellisesti keinona varmistaa, että
varat käytetään nimenomaisesti tiettyjen tavoitteiden
saavuttamiseen.
– Komitean mielestä Agenda 2000:ssa esitetyt rakennepolitiikkaa koskevat yleistavoitteet sekä ehdotus
uuden tavoite 3 -alueen luomisesta (3) ovat tärkeitä
edellytyksiä uudelle lähestymistavalle koulutuksen
julkisen rahoituksen turvaamiseksi.

4. Päätelmät
4.1.
Tieteen ja etenkin teknologian huima kehitysvauhti ja osittain siitä johtuvat talouselämän ja työmarkkinoiden muutokset pakottavat Euroopan unionin vauhdittamaan institutionaalisen rakenteensa uudenaikais-

(3) Uuden tavoite 3:n on määrä auttaa jäsenvaltioita mukauttamaan ja uudenaikaistamaan koulutus- ja työllisyysjärjestelmiään.
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tamista ja täydentämistä. Tätä taustaa vasten komitea
pitää erittäin tärkeänä komission toimia, joiden avulla
pyritään ”kapitalisoimaan tietoa” muun muassa
edistämällä tiedonhankinnan keinojen kehittämistä, levittämistä ja hyödyntämistä. Komitean mielestä komission ehdotus yhteisön tuleviksi koulutusta ja nuorisoa
koskeviksi toimiksi on erittäin hyvä ja ajan tarpeisiin
soveltuva.

4.2.
Komitea kannattaa yleisesti ottaen komission
ehdotuksen sisältöä ja oikeusperustaa. Komitea on
samaa mieltä myös komission ehdottamasta aikataulusta, jonka mukaan menettelyt on saatettava päätökseen,
jotta uudet koulutusta ja nuorisoa koskevat toimet
voidaan käynnistää 1. tammikuuta 2000. Komitean
seuraavassa esittämien huomautusten ja ehdotusten
tarkoituksena on näin ollen ainoastaan täsmentää ja
täydentää komission tiedonantoa tietyiltä osin.

4.3.
Komitea korostaa, kuinka tärkeä vaikutus komission ehdottaman ”eurooppalaisen koulutusalueen”
asteittaisella rakentamisella on Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta yleensä.

Komitea huomauttaa, että ehdotus :
– kiistämättä kattaa tärkeän, kansallisten koulutusjärjestelmien ulkopuolelle jäävän alueen;
– auttaa koordinoimaan – perustamissopimuksen puitteita ja rajoja kunnioittaen – jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiä, jotta niistä tulisi entistä tehokkaampia
ja kilpailukykyisempiä sekä tiedon tuottamisen että
nuorten ja muiden kansalaisten tiedon omaksumisprosessien kannalta;
– voi ”elinikäisen oppimisen ja koulutuksen” periaatteen avulla kohottaa Euroopan kansalaiset ympäristön ja aikakautemme asettamien vaatimusten
mukaiselle yksilöllisen, tuottavan ja poliittissosiaalisen dynamiikan tasolle katkaisematta heiltä
yhteyttä historiaansa ja eurooppalaisen kulttuurin
taustalla oleviin arvoihin. (Kyseessä on ihmiskeskeisyys, joka ei sulje ulkopuolelle vaan antaa jokaiselle
mahdollisuuden olla tärkeässä osassa yhteisten asioiden hoidossa.)

4.4.
Komitean mielestä on ensi sijassa unionin toimielinten ja erityisesti komission tehtävä ottaa vastuu
tietojen ja taitojen Euroopan rakentamisesta. Tätä
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näkemystä ei tule samaistaa keskittämiseen. Sitä on
pidettävä jatkuvana pyrkimyksenä tukea muita samansuuntaisia ajatuksia, joilla pyritään :
– lisäämään päätöksentekomenettelyjen avoimuutta ja
julkisuutta, selkiyttämään tehtyjen valintojen oikeutusta sekä määrittelemään entistä tarkemmin kyseessä
olevat termit ja mittakaava;
– lisäämään Euroopan kansalaisten ja tärkeiden toimijoiden laadullista ja määrällistä osallistumista ohjelmien suunnittelussa, laatimisessa ja toteuttamisessa;
– luomaan entistä tiiviimpi yhteys nykyajan suurten
ongelmien, erityisesti työllisyysongelman sekä koulutusta ja nuorisoa koskevien poliittisten valintojen ja
konkreettisten toimenpiteiden välille, sekä
– yksinkertaistamaan ohjelmien hallintoa käyttämällä
resurssit entistä paremmin ja siten, että kansalaiset
voivat osallistua ohjelmiin nykyistä laajemmin ja
ilman esteitä.

4.5.
Komitea huomauttaa erityisesti, kuinka tärkeää
kaikkien toimenpiteiden kannalta on parantaa peruskoulutuksen laatua sekä hyödyntää koordinoidusti kansallisien koulutusjärjestelmien sisältämä valtava poteniaali. Komitea kehottaa komissiota hyödyntämään kaikkia mahdollisia ehdotuksia ja ryhtymään tarkoin harkittuihin toimiin, jotta kansalliset koulutusjärjestelmät
vapautuisivat takapajuisten toimintakehystensä kahleista. Yksi niistä ajatuksista, joita tätä silmällä pitäen
kannattaisi tutkia ja siirtää käytäntöön, on kilpailuhengen luominen ja tukeminen Euroopan unionissa konreettisten toimenpiteiden avulla oppilaitosten, koulupiirien tai valtakunnallisten järjestelmien välillä sekä vastaavan kilpailuhengen luominen suhteessa EU:n ulkopuolisten maiden koulutusjärjestelmiin (1).

4.6.
Komitea esittää komission ehdotuksista seuraavat huomiot:
– Komitea on samaa mieltä komission ehdotuksista,
jotka koskevat tavoitteiden määrää sekä toimien

(1) On tarpeen luoda ilmapiiri, jonka avulla valtioiden koulutusjärjestelmät pääsevät irti tämänhetkisestä lamaannuksen tilastaan. Tämän vuoksi ehdotetaan sellaisten ”tiedon
olympialaisten” perustamista, joissa peruskoulua käyvät
tai peruskoulun jälkeistä koulutusta saavat oppilaat, koulutuslaitokset ja yleisemmin koulutukselliset instituutiot
ja laitokset voisivat pyrkiä kunnostautumaan. Kisojen
palkintona voisi olla :
– tiettyihin toimiin saatava erityisrahoitus;
– liikkuvuuteen liittyvät hankkeet;
– apurahat;
– kilpailun aiheeseen liittyvien perusrakenteiden tukeminen.
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keskittämistä. Komitea korostaa erityisesti, että virtuaalisesta liikkuvuudesta voi muodostua yksi niistä
välineistä, joiden avulla eurooppalaisesta koulutusalueesta voidaan rakentaa tietojen ja taitojen Eurooppa.
– Komitean mielestä komission näkemykset toimien
kehittämisestä ja niihin osallistuvien toimijoiden roolista ovat erittäin tärkeitä ehdotuksia työmarkkinaosapuolien välisen vuoropuhelun tulevaisuuden kannalta.
– Komitean mielestä komissio on oikealla tiellä ottaessaan koulutusta ja nuorisoa koskevien politiikkojen
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suunnittelussa huomioon laajentumisnäkymät sekä
suosittaessaan uutta tapaa seurata ja koordinoida
toimia juridisten välineiden avulla. Komitea painottaa
kuitenkin, että erityisalat on rajattava selvästi ja
selvitettävä tällä välin, mitä tarkoittaa ”Euroopan
yhteinen kulttuuriperintö”.
– Lopuksi komitea toteaa ohjelmien budjettiresursseihin ja hallintoon liittyen, että koulutusta ja nuorisoa
koskeva politiikka on sijoitettava tärkeysjärjestyksen
kärkeen. Komitea kannattaa tavoite 3 -alueen luomista, mutta huomauttaa, että on erityisen tarkasti
valvottava, että ohjelmien yhteisrahoitusjärjestelmä
toimii luotettavasti ja tehokkaasti.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Seuraavat muutosehdotukset saivat yli 25 prosenttia annetuista äänistä, mutta ne hylättiin käsittelyssä.
Kohta 3.8.2
Poistetaan kaksi viimeistä luetelmakohtaa.
Perustelu
Ensimmäisestä poistettavaksi ehdotettavasta luetelmakohdasta ei käy ilmi, mitä komitea haluaa. Onko
se, ettei yhteisrahoitusjärjestelmää käytetä keinona hankkia lisää yhteisön rahoitusta, hyvä vai huono
asia?
Toinen poistettavaksi esitetty luetelmakohta koskee ehdotuksia rakennerahastojen uusiksi tavoite 3
-alueiksi. Tässä asiassa meidän on odotettava rakennerahastoista valmisteltavassa lausunnossa esitettävää
näkemystä. Sitä paitsi julkinen rahoitus voidaan varmistaa yhteisön eikä rakennerahastojen toimin.
Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 22, ei-ääniä: 37, tyhjiä: 11.
Kohta 4.5
Korvataan viimeisessä virkkeessä ilmaus ”kilpailuhengen luominen” seuraavasti:
”Yksi niistä ajatuksista, joita tätä silmällä pitäen kannattaisi tutkia ja siirtää käytäntöön, on kokemusten
vaihdon lisääminen ja tukeminen Euroopan unionissa– –”
Perustelu
Oppilaitosten, koulupiirien ja jäsenvaltioiden koulujärjestelmien välinen kilpailu ei tässä yhteydessä ole
paikallaan. Totisessa kilpailussa muut seikat hukkuvat tehokuuden alle. Jäsenvaltion koulujärjestelmää
ei voi korvata toisella. Onkin luotava mahdollisuus oppia toisiltamme ja siten tehostaa kaikkien
koulujärjestelmiä.
Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 29, ei-ääniä: 38, tyhjiä: 2.
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Liittymistä edeltävän strategian lujittaminen”
(98/C 157/14)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti täysistunnossaan 11. joulukuuta 1997 antaa työjärjestyksensä
23 artiklan 3 kohdan mukaisesti lausunnon aiheesta ”Liittymistä edeltävän strategian
lujittaminen”.
Asian valmistelusta vastannut ulkosuhteiden, kauppapolitiikan ja kehitysyhteistyön jaosto
antoi lausuntonsa 13. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Filip Hamro-Drotz.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 (25. päivän istunto) pitämässään
353. täysistunnossa seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 98 ääntä puolesta, 1 vastaan
ja 1 pidättyi äänestyksestä.
1. Johdanto
Luxemburgin Eurooppa-neuvosto teki joulukuussa 1997
tarpeelliset päätökset laajentumisprosessin yleiseksi
käynnistämiseksi. Päätökset perustuvat komission
asianomaisiin lausuntoihin (1), ministerineuvoston
27.11.1997 ja 8.12.1997 tekemiin päätöksiin sekä puheenjohtajiston Eurooppa-neuvostolle antamaan kertomukseen. Taustalla on myös komission tekemät raportit
hakijamaiden taloudellisesta tilasta ja kehitysnäkymistä (2).
Eurooppa-neuvoston päätelmissä korostetaan aiheen
suurimpia haasteita: ”Tulevina vuosina tulee valmistaa
hakijamaat unioniin liittymistä varten ja varmistaa, että
unioni on kunnolla valmistautunut laajentumiseen – –” (3).
Komissio on ryhtynyt asiaankuuluviin valmisteluihin
ja valmistelustrategiaa ryhdyttiin saattamaan voimaan
maaliskuussa 1998.

Komitea on tällä perusteella viime vuosina osallistunut
tiiviisti EU:n toimintaan suhteiden tiivistämiseksi KIEmaihin. Tämä on saanut etusijan komitean toiminnassa.
Komitea on valmistellut ja hyväksynyt lukuisia lausuntoja ja kertomuksia antaakseen rakentavia neuvoja niille
EU:n viranomaisille, jotka ovat tämän haasteen edessä.

Talous- ja sosiaalikomitea on viime vuosina osallistunut
KIE-maiden kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämiseen
myös mm. kuulemalla useita kertoja (Brysselissä, Varsovassa, Tallinnassa jne.) hakijamaiden talous- ja yhteiskuntaelämän toimijoiden edustajia. Komitea on tavannut näitä edustajia muissakin toimintaansa liittyvissä
yhteyksissä valmistellakseen lausuntoja. Se järjesti tapaamisen esimerkiksi Wienin ja Helsingin ”Kansalaisten
Eurooppa” -konferenssien aikana. Komitea on lisäksi
luonut ja voimistanut kahdenkeskisiä yhteyksiä näistä
maista tulevien ryhmittymien kanssa muun muassa
perustamalla yhteisiä neuvoa-antavia komiteoita eräiden maiden toimijoiden kanssa. Tehdyt havainnot ja
päätelmät on rekisteröity erikseen ja ne on otettu
asianmukaisesti huomioon komitean em. lausunnoissa
ja kertomuksissa.

Liitteessä on esitetty lujitetun valmistelustrategian ydinkohdat ja ajankohtainen tilanne.

3. Päätelmät ja suositukset
2. TSK:n aiempi aiheeseen liittyvä toiminta
Yhdentyvä Eurooppa, jossa tulevien sukupolvien elinja toimintaolosuhteet paranevat, on aina kuulunut
talous- ja sosiaalikomitean toiminnan perustavoitteisiin.

Tämän lausunnon tarkoituksena on antaa neuvoja,
ehdottaa toimenpiteitä ja painopisteitä Euroopan unionin aloittaessa liittymistä edeltävän strategian lujittamisen maaliskuussa 1998.

(1) Agenda 2000, vol I ja II sekä yhteenvedot ja päätelmät
jäsenyyshakemuksista. Komission ehdotus Neuvoston asetukseksi (EY/Euratom) avusta EU:n jäsenyyttä hakeneille
KIE-maille osana liittymistä valmistelevaa strategiaa.
(2) European Economy, Supplement C N 3 and 4 (ISSN
1027-2097).
(3) C/97/400.

Lausunto tukeutuu TSK:n aikaisemmissa asiaa koskevissa lausunnoissa esittämiin päätelmiin toistamatta
niitä tai viittaamatta suoraan niihin. Koska komitean
tarkoituksena on jatkaa osallistumistaan unionin laajentumisen valmisteluprosessiin, keskitytään tässä lausunnossa komitean mielestä prosessin aloittamisvaiheen
kannalta keskeisimpiin kysymyksiin.
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3.1.
TSK yhtyy Eurooppa-neuvoston esittämiin liittymisprosessin keskeisimpiin periaatteisiin, mm.: hakijamaat osallistuvat liittymisprosessiin yhtäläisin edellytyksin ja kriteerein, kukin hakijamaa etenee omaa tahtiaan
valmistautumistasonsa mukaisesti, liittymisneuvottelujen käynnistäminen edellyttää, että hakijamaa täyttää
Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston päättämät kriteerit, ja että hakijamaa on siirtänyt unionin säännöstön
osaksi kansallista lainsäädäntöään ja että sitä tosiasiallisesti myös sovelletaan liittymisen ajankohtana.

Kaikkien osapuolten tavoitteena tulee olla, että liittymisen yhteydessä voidaan ainoastaan poikkeustapauksissa
hyväksyä tilapäisiä siirtymätoimenpiteitä.

Nämä periaatteet korostavat liittymistä edeltävän strategian lujittamisen merkitystä ja TSK:n mielestä tuleva
laajentuminen tulee pääosiltaan riippumaan siitä, miten
hyvin tämän strategian voimaansaattamisessa onnistutaan alusta alkaen.

3.2.
TSK kannattaa myös liittymistä edeltävän lujitetun strategian rakennetta, mutta haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin kohtiin:
– liittymistä valmistelevan maakohtaisen kumppanuuden mahdollisimman konkreettinen ja realistinen
määrittely tulee olemaan avainasemassa ja sen valmistelujen ja voimaansaattamisen merkitystä tulee tämän
vuoksi painottaa. Tätä varten tulee hakijamaakohtaisesti asettaa selkeitä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia (mm. työllisyyden huomioonottavia) ja sektorikohtaisia (mm. maatalouden ja ympäristön osalta)
sekä alueelliseen yhteistyöhön tähtääviä tavoitteita.
TSK toteaa tyydytyksellä, että komission 4.2.1998
ehdottamat maakohtaiset kumppanuuslinjaukset seuraavat näitä periaatteita. Keskeistä huomiota tulee
kiinnittää kumppanuuksien seurantaan, raportointiin
niiden toteutumisesta ja toimintaohjelmien tarkistamiseen, mistä todennäköisesti kehittyy jatkuva prosessi;
– kumppanuusprosessissa, joka useassa tapauksessa
todennäköisesti kestää kauan, tulee kiinnittää huomiota myös siihen tosiasiaan, että unionin acquis
muuttuu jatkuvasti mm. unionin sisäisen koheesion,
sisämarkkinoiden toimivuuden lujittamisen ja rahaliiton toteutumisen mukaan. Hakijamaissa on aikaansaatava yhteistyössä riittävästi sopeutumiskykyä
myös näihin muutoksiin. Samalla tulee varmistaa,
ettei unionissa saavutettua acquis”ta vaaranneta ja
ettei unionin sisäinen koheesio heikkene laajentumisvalmistelujen ja aikanaan toteutettavan laajentumisen
yhteydessä tai näiden seurauksena;
– on syytä äärimmäisen tarkasti jatkuvasti arvioida ja
seurata laajentumisvalmistelujen rahoitusedellytyksiä
sekä välttää päätöksiä jotka johtaisivat kestämättömiin rahoituksellisiin seuraamuksiin sekä valmistelu-

C 157/59

jen aikana että liittymisten jälkeen. Toimintasuunnitelmien tulee rakentua realistiseen rahoituskehykseen
ja olemassaoleviin tai tiedossaoleviin varoihin. Uusia
rahoituslähteitä tulee pyrkiä ottamaan käyttöön, mm.
vakiinnuttamalla pankkijärjestelmiä ja vahvistamalla
pörssimarkkinoita, joiden avulla voidaan houkutella
sekä koti- että ulkomaista yksityistä pääomaa. Mutta
samalla tulee sopia tällaisen rahoituksen tarkoista
ehdoista, hakijamaiden takaisinmaksusuunnitelmista, yksityisten investointien turvasta jne. Vakaan
omistusoikeuden aikaansaaminen on edellytys viimeksimainitulle asialle. On oikein, että rahoitustarve
ja -kohteet (mm. ympäristöparannukset) määritellään
maakohtaisesti jatkuvasti tarkoin, pääasiallisten tarpeiden ja tilannekohtaisen edistymisen pohjalta. Rahoituksen tulee perustua siihen, miten maa on edistynyt prosessissa. Pharen ja eri rahastojen uusia instrumentteja tulee myös jatkuvasti kehittää tuen tehokkuuden parantamiseksi ja hyvin toimiva koordinaatio
eri rahoitusvälineiden kesken on varmistettava alusta
alkaen. Euroopan Investointipankin laina- ja Euroopan Investointirahaston takausmahdollisuuksia tulee
lisätä ja jo aloitettua yhteistyötä tulee kehittää
EBRD:n ja Maailmanpankin kanssa;

– koska on todennäköistä, että laajentumisen valmisteluprosessi tulee olemaan hyvin monivivahteinen ja
raskas sekä etenemään eritahtisesti, on unionin hallinnointi tehtävä alusta alkaen mahdollisimman
kestäväksi, ja siihen tulee varata riittävästi resursseja.
Valmistelu- ja päätöksentekoprosessi on tehtävä avoimeksi ja yhdenmukaiseksi prosessiin osallistuvien eri
yksiköiden kesken.

3.3.
Komitea kannattaa varauksetta myös Kyprosta
koskevaa liittymistä edeltävää strategiaa siinä muodossa
kuin se Luxemburgissa määriteltiin. TSK kannustaa
kaikkia osapuolia edesauttamaan Kyproksen kahden
väestöryhmän suhteiden saamista toimiviksi. Se auttaisi
luomaan uudelleen väestöryhmien välisen luottamuksen.

3.4.
TSK kehottaa EU:ta ja Turkkia voimistamaan
määrätietoisesti ja aktiivisesti yhteistyötään. Tavoitteena on edistää olosuhteita siten, että Turkkia koskevaa
liittymistä edeltävää strategiaa voidaan mahdollisimman pian vahvistaa.

Komitea aikoo avustaa tätä prosessia mm. TSK:n ja
Turkin eri etupiirien edustajien välisen neuvoa-antavan
sekakomitean toiminnan kautta.
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3.5.
Euroopan unionin tulee myös kiinnittää yleisemmin laajentumisvalmistelujen edetessä enenevästi huomiota rajatylittävän ja alueyhteistyön kehittämiseen
sekä hakijamaiden kesken että näiden lähinaapureihin,
jotka pysyvät EU:n ulkopuolella.
On vaikutettava siihen, että hakijamaiden keskinäiset
taloudelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja poliittiset
yhteydet eivät pääse katkeamaan, vaan vahvistuvat.
Komitea ehdottaa, että Euroopan unioni jatkaa toimintasuunnitelmien muodossa antamaansa vahvaa tukea
hakijamaiden välisen kauppavaihdon ja yhteistyön kehittämiselle etenkin raja-alueilla ja naapurivaltioiden
kesken.

3.6.
TSK yhtyy Eurooppa-neuvoston toteamukseen,
että laajentuminen riippuu myös unionin omasta valmiudesta ottaa uusia jäseniä ja sen toimielinten toiminnan
parantamisesta Amsterdamin sopimuksen määräysten
mukaisesti. Tätä asiaa koskevaa hallitusten välistä
konferenssia nykyisten jäsenten kesken tulee valmistella
liittymistä edeltävän strategian voimaansaattamisen rinnalla siten, että myös hakijamaat tuntevat ajoissa nämä
järjestelyt.
Tämän ohella on huolehdittava siitä, että laajentuminen
hyödyntää mahdollisimman hyvin ja tasapainoisesti
Unionin kaikkia osia, ja että jäsenmaissa on hyvää tietoa
ja aktiivista julkista keskustelua laajentumisen eduista
ja seuraamuksista.
Tuleva laajentuminen on syytä ottaa asianmukaisesti
huomioon myös EU:n toiminnassa suhteiden kehittämiseksi ulkopuolisten tahojen kanssa sekä sen osallistumisessa vireilläoleviin neuvotteluihin eri kansainvälisillä
foorumeilla, mm. WTO:ssa.
Myös laajentumisen vaikutus TSK:hon, sen kokoonpanoon, toimintaan ja sisäisiin menettelytapoihin on tässä
yhteydessä otettava käsittelyyn; komitea on valmis
esittämään asiasta oman näkemyksensä.

3.7.
Liittymistä edeltävä lujitettu strategia tulee keskittymään kahteen pääasialliseen kohteeseen:
a) hallinto- ja oikeusjärjestelmien toimintakyvyn tehostamiseen ja
b) unionin säännöstön siirtämiseen kansalliseen
lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon liittyvien
investointien tehostamiseen. Viimeksi mainitun kohdan tavoitteena on parantaa hakijamaan sekä taloudellisiin että sosiaalisiin arvoihin perustuvaa kansainvälistä kilpailukykyä ja sen valmiutta ottaa
menestyksellisesti vastaan EU-jäsenyyden mukanaan
tuoma yhteismarkkinoiden koveneva kilpailu myös
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omilla kotimarkkinoillaan. Se edellyttää myös hakijamaiden infrastruktuurien vahvistamista laajalla
rintamalla ja näiden maiden sisällyttämistä toimiviin
euroopanlaajuisiin kuljetusverkostoihin. Näin vaikutetaan myös työllisyyteen, hyvinvointiin ja
työelämän olosuhteisiin.
Strategian pääasiallisina haasteina on valmistaa hakijamaita jäsenyyteen unionissa sekä valmistaa unionia
itseään ja sen nykyisiä jäsenmaita laajentumiseen. Sekä
unionin jäsenmaiden että hakijamaiden kansalaisten,
elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden hyvä tietämys
tulevasta laajentumisesta, EU-jäsenyydestä ja näiden
seurauksista on tässä mielessä avainasemassa.
Tämän johdosta TSK kehottaa Unionia saattamaan
lujitettu liittymistä edeltävä strategia voimaan laajalla
rintamalla sisällyttämällä myös sen taloudellisia ja
sosiaalisia toimijoita tähän prosessiin sekä kannustamalla hakijamaita samanlaisiin järjestelyihin. Elinkeinoelämän, palkansaajien, maatalouspiirien, kuluttajien ja
muiden varteenotettavien yhteiskunnallisten eturyhmien
näkemykset on syytä ottaa huomioon olosuhteisiin
sopivan yhteiskunnallisen vuoropuhelun avulla ja näitä
piirejä tulisi kytkeä laajentumisvalmisteluihin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. TSK on vakuuttunut siitä, että alkuun pannun laajentumisprosessin onnistumisen mahdollisuudet kasvavat merkittävästi, kun
näiden piirien näkemyksiä kuullaan liittymistä
edeltävästä strategiasta, liittymistä valmistelevien kumppanuusohjelmien sisällöstä, toteuttamisesta ja seurannasta sekä tähän liittyvästä Phare-hallinnosta kyseisten
piirien tietoa, kokemusta, yhteyksiä ja näkemyksiä
hyödyntäen.
EU:n jäsenmaissa käytävien yhteiskunnallisten vuoropuhelujen mukaisten järjestelyjen voimistaminen hakijamaissa kestävällä tavalla, kumppanuuksien sisällön sekä
EU-jäsenyyden mukanaan tuomien ehtojen selittäminen
hakijamaiden eri piireille edellyttää näiden toimijoiden
osallistumista prosessiin. Toimivaan talouteen kuuluvat
myös toimivat työmarkkinat ja toimiva yhteiskunnallinen vuoropuhelu vakaiden ja itsenäisesti toimivien
etupiirien, kuten elinkeinoelämän, palkansaajien, maatalouspiirien sekä näiden ja valtiovallan kesken. Toimivan talouden, kansalaisyhteiskunnan, demokratian ja
oikeusvaltion periaatteisiin perustuvien uudistusprosessien tulee siten muodostaa keskeinen osa valmistelustrategiassa, ja näitä koskevia rakenteita, tietotaitoa ja
muita järjestelyjä tulee luoda ja kehittää hakijamaissa.
EU-maiden yhteiskunnallisten toimijoiden panostus ja
tuki tähän on korvaamaton. Samalla osallistuminen
valmistaa EU:n ja sen nykyisten jäsenmaiden ao. toimijoita unionin laajentamiseen. TSK:n mielestä EU:n ja
sen -jäsenmaiden ao. toimijoilta tulee edellyttää vastuuta
niiden osallistuessa prosessiin asetettujen laajentumistavoitteiden saavuttamiseksi. TSK:lla voi olla keskeinen
rooli laajentumista valmistelevassa strategiassa ja edellämainituissa kysymyksissä. Komitea esittää, että EU tätä
varten tukee sen jatkopyrkimyksiä solmia valmisteluprosessin puitteissa nykyistä läheisempiä ja toimivia, sekä
monen- että kahdenkeskisiä suhteita hakijamaiden yhteiskunnallisiin toimijoihin.
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TSK aikoo tässä mielessä saamiensa kokemusten ja
yhteyksien perusteella antaa aiheesta lisälausuntoja ja
vahvistaa
strukturoitua
vuoropuheluaan
mm.
järjestämällä vuotuisia kuulemistilaisuuksia ehdokasmaiden toimijoiden kanssa ja myös tiivistämällä eri
tavalla kahdenvälisiä säännöllisiä yhteyksiään ao. toimijoihin yksittäisissä hakijamaissa.

mistarpeista, selittää valmisteluprosessin eri tekijöiden
tavoitteita ja ehtoja, parantaa vuorovaikutusta, tukea
tarpeellisten yhteiskunnallisten rakenteiden luomista
hakijamaissa sekä kanavoida tästä toiminnasta syntyviä
näkemyksiä EU:n asiaa hoitaville elimille. Tavoitteena
on tukea näin EU:n vireillä olevia laajentumisvalmisteluja.

Tarkoituksena on kuulla hakijamaiden yhteiskunnallisten toimijoiden näkemyksiä valmistelustrategiasta ja
kumppanuuksista sekä näiden toimivuudesta ja paranta-

TSK esittää, että EU hyväksyy tämän toiminnan liittymistä edeltävän strategian lujittamisen institutionaaliseksi osaksi.

Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

LIITE
talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

EU:n uusien jäsenvaltioiden mukaantulon valmistelu – sovitun viitekehyksen keskeinen sisältö

1. EU:n laajentumisen valmisteluohjelman kolme tärkeintä toimenpidettä
Luxemburgin Eurooppa-neuvosto sopi joulukuussa 1997 seuraavista kolmesta tärkeimmästä toimenpiteestä laajentumisen valmisteluja varten:
1) Järjestetään vuotuinen Eurooppa-konferenssi [ensimmäinen pidettiin 12.3.1998], johon osallistuvat
EU:n jäsenvaltiot ja ne Euroopan maat, jotka haluavat liittyä siihen ja joilla on samat arvot ja sisä- ja
ulkopoliittiset tavoitteet. Aluksi EU kutsui konferenssiin jäsenyyttä hakeneet KIE-maat, Turkin ja
Kyproksen.
Konferenssista tulee monenvälinen poliittisen neuvottelun foorumi, jossa käsitellään osanottajia yleisesti
kiinnostavia kysymyksiä sekä laajentaa ja syventää heidän yhteistyötään ulko- ja turvallisuuspolitiikassa,
oikeus- ja sisäasioissa ja muilla yhteistä etua koskevilla aloilla, erityisesti taloudellisissa kysymyksissä ja
alueyhteistyössä.
2) Käynnistetään [30.3.1998] Euroopan unionin perustamissopimuksen O artiklaan perustuva liittymisja neuvotteluprosessi, johon osallistuvat 10 jäsenyyttä hakenutta KIE-maata ja Kypros (”15+11
-suunnitelma”). Tämä prosessi koostuu seuraavista osista:
a) Hakijamaille vahvistetaan yhtenäinen puitejärjestelmä, ja unionin jäsenvaltiot ovat aina tarvittaessa
yhteydessä hakijamaihin. [Neuvosto hyväksyi 26.1.1998 yleistä puitejärjestelmää koskevan asetuksen.]
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b) Toteutetaan liittymistä edeltävän strategian lujittaminen, jonka avulla 10 hakijamaata voivat tulla
unionin jäseniksi. Strategian päätekijät ovat liittymiskumppanuudet ja liittymistä edeltävän tuen
lisääminen (ks. luku 2). Kyprokselle esitettiin erityistä, hieman erilaista liittymistä edeltävää strategiaa.
[Vuonna 1999 suoritetaan strategian ensimmäinen yleistarkistus.]
c) Komission lausunnot (Agenda 2000 liitteineen) muodostavat lähtökohdan, ja liittymisneuvottelut
järjestetään seuraavasti:
EU järjestää [30.3.1998] kahdenvälisiä hallitustenvälisiä konferensseja aloittaakseen liittymisneuvottelut
Kyproksen, Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin tasavallan ja Slovenian kanssa jäsenyyden ehdoista.
Jäsenvaltiot päättävät Coreperin ehdotuksesta viipymättä yleisistä neuvottelupuitteista, joissa määritellään yksityiskohtaiset menettelylliset järjestelyt tulevia neuvotteluja varten. [Neuvosto päätti näistä
lähtökohdista kokouksessaan 13.–14.3.1998.]
EU nopeuttaa (samanaikaisesti edellisessä kohdassa mainittujen toimien kanssa), erityisesti unionin
säännöstön analyyttisen tarkastelun (”screening”) avulla, neuvottelujen valmistelua Romanian, Slovakian, Latvian, Liettuan ja Bulgarian kanssa. [3.4.1998 alkaen.]
d) Otetaan käyttöön komission säännöllisesti antamiin raportteihin perustuva seurantamenettely, jonka
avulla tarkastellaan jäsenyyttä hakeneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden edistymistä. Tällöin voidaan
antaa suositus kahdenkeskisten hallitustenvälisten konferenssien aloittamiseksi. [Ensimmäinen raportti
tehdään vuoden 1998 lopussa.]
3) Tarjotaan Turkille erityisstrategiaa, jolla vahvistetaan, että Turkin liittyminen unioniin on mahdollista. EU:n ja Turkin assosiaationeuvosto tarkistaa strategian erityisesti assosiaatiosopimuksen 28 artiklan
pohjalta. [Komissio on maaliskuussa täydentänyt tätä strategiaa tekemällä ehdotuksia yhteistyön
tiivistämiseksi useissa erityiskysymyksissä.]

2. Liittymistä edeltävän strategian lujittamisen keskeinen sisältö
Vuoden 1995 Essenin Eurooppa-neuvosto laati Eurooppa-sopimuksiin perustuvan liittymistä valmistelevan strategian ja aloitti suunnitelmallisen vuoropuhelun ja tuen jakamisen Phare-ohjelman kautta.
Dublinin Eurooppa-neuvosto päätti vuonna 1996, että strategiaa tulee vahvistaa ja laajentaa koskemaan
kaikkia hakijamaita.
Luxemburgin Eurooppa-neuvostossa tehtyjen päätösten perusteella Eurooppa-sopimukset ovat unionin
ja jäsenyyttä hakeneiden 10 KIE-maan välisten suhteiden pohjana. [Myös kolmea Baltian maata koskevat
sopimukset tulivat voimaan 1.2.1998.] Liittymistä edeltävää strategiaa kuvataan yksityiskohtaisemmin
komission Agenda 2000-asiakirjassa (1).
Lujitetun liittymistä valmistelevan strategian tarkoitus on mahdollistaa kaikkien jäsenyyttä hakeneiden
KIE-maiden valmistautuminen jäsenyysneuvotteluihin ja jäsenyyteen sekä yhteisön säännöstön omaksuminen mahdollisimman suurelta osin jo ennen jäsenyyttä.
Strategia keskittyy a) liittymistä valmistelevaan kumppanuuteen ja b) liittymistä valmistelevan tuen
lisäämiseen.
Liittymistä valmisteleva (maakohtainen) kumppanuus on lujitetun liittymistä valmistelevan strategian
keskeinen tekijä. Päämääränä on avustaa yksittäistä hakijamaata käyttämällä kaikkia avun muotoja,
jotka perustuvat yksityiskohtaisesti muotoiltuun tärkeysjärjestykseen ja komission valmistelemiin sekä
EU:n ja asianomaisen hakijamaan vuosittain hyväksymiin toimintaohjelmiin. Taloudellinen apu, jota
annetaan erityisesti Phare-ohjelman kautta, kytketään hakijamaan edistymiseen ja tarkemmin sanoen
sen edistymiseen yhteisön säännöstön voimaan saattamisessa.
Neuvosto päättää viipymättä kumppanuussuunnitelman luomisesta, ja tämän pohjalta se päättää
viimeistään 15. maaliskuuta 1998 kunkin kumppanuuden yksityiskohdista. [Ehdotukset maakohtaisiksi
kumppanuuksiksi esitettiin 4.2.1998. Niissä esitetään lyhyen tähtäimen (v. 1998 toteutettavat) tavoitteet
sekä pidemmän tähtäimen sekä yleiset että sektorikohtaiset tavoitteet. Neuvosto ja Parlamentti
hyväksyivät ne artiklan 235 perusteella 23.2.1998 ja 10.3.1998.]
(1) Agenda 2000 – vol. II DOC/97/7.
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[Neuvottelujen aloittamiseksi on pyydetty myös yksittäisiä hakijamaita esittämään maaliskuussa
toimintasuunnitelmansa siitä, miten maa aikoo saattaa voimaan acquis”n. Valmistelujen muut tekijät
ovat: ohjelma keskipitkän tähtäimen taloudellisista painopisteistä, yhteismarkkinoiden toteuttamisen
suuntaviivat sekä yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.]
Olennaisesti laajennettu liittymistä valmisteleva tuki jaetaan ennen kaikkea Phare-ohjelman kautta,
jonka painopiste on siirretty yhteisöön liittymiseen asettamalla kaksi ensisijaista tavoitetta: hallinnon
ja oikeusjärjestyksen kehittäminen (noin 30 %) sekä yhteisön säännöstön voimaansaattamiseksi ja
täytäntöönpanemiseksi tehtyjen investointien rahoitus (noin 70 %). Phare on merkittävin KIE-maita
koskeva ohjelma, sen talousarvio on 10,5 miljardia ecua vuosiksi 1990–1999. Myös Pharen osuutta
ajanjaksoksi 2000–2006 valmistellaan. [Komissio esitti 18.3.1998 laajentumisvalmistelujen rahoitusinstrumenttia koskevan asetusehdotuksensa, ISPAn.]
Liittymistä valmisteleva tuki on vuodesta 2000 alkaen sekä maataloustukea että rakennepoliittinen
väline, jossa painotukset ovat samantapaisia kuin koheesiorahaston toimissa. Rakennerahastosta on jo
varattu 7 miljardia ecua ja YMP:sta 4 miljardia ecua liittymistä valmistelevaan tukeen. Euroopan
investointipankki (EIP) päätti äskettäin kaksinkertaistaa tukensa KIE-maille 3,5 miljardiin ecuun
seuraavien kahden vuoden aikana.
Valmistelevan tuen tärkeänä osana on myös eräiden yhteisön ohjelmien ja tiettyjen komiteoiden
hallinnoinnin avaaminen hakijamaille. Päätökset tehdään tapauskohtaisesti.
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta:
– ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi UNICE:n, CEEP:n ja EAL:n tekemästä osa-aikatyötä
koskevasta puitesopimuksesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin
97/81/EY ulottamisesta koskemaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa”, ja
– ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/80/EY ulottamisesta koskemaan Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa”
(98/C 157/15)
Neuvosto päätti 17. maaliskuuta 1998 perustamissopimuksen 100 artiklan mukaisesti pyytää
talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainituista ehdotuksista.
Asian valmistelusta vastasi sosiaali-, perhe-, koulutus- ja kulttuuriasiain jaosto. Valmistelun
aikana talous- ja sosiaalikomitea nimesi Ada Maddocksin yleisesittelijäksi (työjärjestyksen
20 ja 50 artikla).
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 52 ääntä
puolesta ja 1 vastaan 1:n pidättyessä äänestämästä.
Aiemmin antamassaan lausunnossa, jonka aiheena oli eurooppalaista yritysneuvostoa ja
vanhempainlomaa koskevien direktiivien ulottaminen koskemaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa (1), talous- ja sosiaalikomitea oli valinnut lähestymistavan, jonka kanssa sopusoinnussa se
kannattaa Yhdistyneen kuningaskunnan liittymistä uuden perustamissopimuksen sosiaalipoliittisiin määräyksiin. Näin ollen komitea hyväksyy komission kaksi ehdotusta.
Bryssel, 25. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

(1) EYVL C 19, 21.1.1998.
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission yksiköiden laatimasta työasiakirjasta – Talous- ja rahaliiton ulkoiset näkökohdat”
(98/C 157/16)
Euroopan komissio päätti 13. toukokuuta 1997 Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen
198 artiklan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon komission yksiköiden
laatimasta työasiakirjasta ”Talous- ja rahaliiton ulkoiset näkökohdat”.
Asian valmistelusta vastannut talous-, raha- ja valuutta-asiain jaosto antoi lausuntonsa
10. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Robert Pelletier.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 26. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 63 ääntä
puolesta, 19 vastaan, ja 19 pidättyi äänestämästä.
1. Johdanto
1.1.
Pitkän tutkimus- ja kuulemistyön tuloksena huhtikuussa 1997 julkaistu komission työasiakirja sisältää
komission ensimmäiset pohdinnat euron tulevasta roolista ja asemasta kansainvälisessä valuuttajärjestelmässä.
1.2.
On paikallaan kiittää komissiota tästä yhteenvedosta, jossa käsitellään talous- ja rahaliiton sekä muun
maailman välisiä varsin monisyisiä suhteita.
1.3.
Komissio arvioi euroon siirtymisen kansainvälisiä vaikutuksia nostaen esiin euroalueen taloudellisen
painoarvon maailman taloudessa, siirtymästä aiheutuvat ongelmat, euron muuntokurssin ja talouspolitiikan
väliset yhteydet sekä lopuksi Euroopan aseman kansainvälisenä kauppakumppanina.
1.4.
Komissio ei juuri tee ehdotuksia, vaan esittelee
ongelmat ottamatta niihin kantaa. Komissio avaa täten
maailman valuuttamarkkinoiden tasapainon kannalta
perustavanlaatuisen keskustelun, sillä eurolla on määrä
olla ratkaiseva kansainvälinen rooli dollarin rinnalla.
1.5.
Komission toteuttamia euron edistämistoimia
pitäisi vahvistaa vielä perusteellisimmin teknisin selvityksin, jotta voitaisiin vastata mm. YK:n talouskomission (1), kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) (2),
OECD:n tai Euroopan unionin lukuisten yleisesti tunnustettujen taloustutkimuslaitosten (3) esittämiin kysy-

(1) Economic Survey of Europe in 1996–1997, United Nations,
New York and Geneva, 1997.
(2) Maailman talousnäkymät – toukokuu 1997 – IMF (Kansainvälisen valuuttarahaston henkilökunnan tekemä tutkimus).
(3) Turhan polemiikin välttämiseksi jäsenvaltioiden omien
elinten huomioita ei ole lainattu käsiteltävään asiakirjaan.
Huomattakoon kuitenkin, että ne ovat pitkälle samansuuntaiset kansainvälisten laitosten tekemien havaintojen
kanssa.

myksiin. Komissio on unohtanut kyseiset elimet tai se
sivuuttaa ne pintapuolisesti mainitsemalla, että ”kansainvälisissä elimissä käydään entistä vilkkaampaa keskustelua”.

2. Taustaa
2.1.
Komitea on jo ottanut kantaa yhteiseen valuuttaan liittyviin talous- ja rahakysymyksiin mm. lokakuussa 1995 antamassaan lausunnossa aiheesta ”Vihreä
kirja käytännön järjestelyistä yhtenäisvaluutan käyttöön
ottamiseksi” (4). Komitea korostaa lausunnossaan, että
komitean ja yhteisön viranomaisten tehtävä on tarkastella tilannetta realistisesti. Tämänkertaisen lausuntoluonnoksen taustalla on sama lähestymistapa. Lausuntoluonnoksen pääasiallinen tarkoitus on toimia talous- ja
sosiaalikomitean panoksena keskusteluun mitenkään
kyseenalaistamatta komitean tukea yhtenäisvaluutan
käyttöönotolle. Tässä vaiheessa pyritään ratkaisujen
tarjoamisen sijaan lähinnä asettamaan kysymyksiä ja
esittelemään ongelmat.

3. Yleistä
3.1.
Komission asiakirjan osassa A esitellään pääasialliset talouden indikaattorit, joita käytetään mittaamaan euroalueen painoa maailman taloudessa lähinnä
Yhdysvaltoihin ja Japaniin nähden. Osasta A käy
selvästi ilmi, että mikäli euroalue kattaa kaikki unionin
jäsenvaltiot, sen merkitys tulee olemaan Yhdysvaltoihin
verrattava niin talous- kuin kauppaelämässä. Talousja rahaliitto synnyttänee lisäksi hyvin nopeasti yhdet
maailman suurimmista valtion jvk-markkinoista.
3.2.
Tässä vaiheessa Euroopan unionin vertaaminen
Yhdysvaltojen ja Japanin kaltaisiin maihin on kuitenkin
varsin suhteellista, koska Euroopan unionin jäsenvaltiot
poikkeavat suuresti toisistaan. Niillä on keskenään

(4) EYVL C 18, 22.1.1996.
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erilainen talousrakenne (BKT per capita vaihtelee yhdestä neljään), niiden talouksien perustoimintasäännöt
(valtion sääntelytoimet, verotusjärjestelmä jne.) ja niiden
yhteiskunnalliset suhteet poikkeavat suuresti Yhdysvaltojen ja Japanin tilanteesta. Yhdysvallat ja Japani ovat
paljon Euroopan unionin valtioita homogeenisempia,
vaikka niissäkin on havaittavissa merkittäviä alueellisia
eroja.
3.3.
Vertailtaessa euroalueen asemaa maailman taloudessa Yhdysvaltoihin ja Japaniin voidaan vertailujen
ansioksi lukea, että ne luovat viitekehyksen yleiselle
mielipiteelle. Vertailut ovat kuitenkin teknisesti hataria,
sillä ne yksinkertaistavat kansainvälisissä raporteissa
esitettyjä ja keskenään kilpailevien talouksien painoarvosta annettuja tietoja.
3.4.
Vaikka komission valitsema lähestymistapa euroalueen määrittämiseen on ymmärrettävä (myös komitea tukee varauksetta komission pyrkimystä saada kaikki
15 jäsenvaltiota osallistumaan talous- ja rahaliittoon),
on kiusallista ruokkia käsitystä, että euroalue kattaisi
koko Euroopan unionin, vain siksi että ”vältettäisiin
talous- ja rahaliittoon ensimmäisessä aallossa osallistuvien jäsenvaltioiden lukumäärää koskeva spekulaatio” (1). Eri vaihtoehdot huomioon ottava tutkimus olisi
ollut ehdottomasti asiallisempi.
3.5.
Tällä hetkellä näet tiedetään, että Euroopan
unionin jäsenvaltioista neljä jää vuonna 1999 talous- ja
r0ahaliiton ulkopuolelle joko siitä syystä, että ne eivät
itse halua liittyä tai että ne eivät täytä Maastrichtin
sopimuksessa taloudelle ja rahataloudelle asetettuja
kriteereitä. Epävarmuus yhteisvaluutta-alueeseen kuuluvien maiden lukumäärästä heikentää komission työasiakirjan merkitystä. Voimme tosin todeta, että euroalueen
ulkopuolelle jäävät maat tulevat olemaan alueesta hyvin
riippuvaisia, sillä ne joutuvat alistumaan sääntöihin
ja vaikutusvaltaan, jota euroalueella on ulkopuolelle
jäävien maiden raha- ja valuuttapolitiikkaan, mutta
on mahdotonta väittää, että kaikissa viidessätoista
jäsenvaltiossa noudatettaisiin mainituissa kysymyksissä
yhdenmukaista politiikkaa.
3.6.
On mahdollista, että jännitteet häviävät eurooppalaisten valuuttojen väliltä, mutta mitään varmuutta
asiasta ei ole. Jännitteiden ja arbitraasin syyt jäävät
kuitenkin vähäisiksi, jos lähentymiskriteerit Tanskan
tavoin täyttyvät, jos lähentymispyrkimykset jatkuvat
vakaina kuten Kreikassa ja jos löytyy poliittista tahtoa
liittyä nopeasti euroalueeseen kuuluvien maiden
ryhmään, mistä nykyään on entistä selvempiä merkkejä
myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jakautuminen
euroon kuuluviin ja siihen kuulumattomiin maihin antaa
valuuttamarkkinoille lähestulkoon jatkuvan mahdollisuuden arbitraasin harjoittamiseen kyseisten valuuttojen
välillä (2).

(1) Ks. komission asiakirjan johdanto-osan kohta 3.
(2) Ks. myös Englannin pankin julkaisu ”Practical issues
arising from the introduction of the Euro”.
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3.7. Euroalueen rahoitusmarkkinat
3.7.1. Komissio korostaa aivan oikein rahoitusmarkkinoiden suuruusluokan muutosta ja etenkin sitä, että
olemme luomassa maailman suurimpia valtion jvkmarkkinoita, vaikka kunkin lainan kansalliset tunnusmerkit säilyvätkin.
3.7.2. Talous- ja sosiaalikomitea olisi toivonut komission asiakirjalta enemmän selkeyttä komitean oleellisiksi
katsomissa kohdissa. Seuraavat seikat vaativat täsmentämistä:
– markkinoiden todellisen integraation esteet, joita
aiheutuu verotusjärjestelmien eroavuuksista ja vaarasta, että säästöt ohjautuvat suuressa mitassa sellaisiin alueen maihin, joiden verotusjärjestelmä on edullisin;
– vaara, että euroalueeseen kuuluvien maiden vähimmäisvarantovelvoitteet suosivat sellaisia euroalueeseen kuulumattomia maita, jotka voivat liittyä talousja rahaliittoon myöhemmin, varmistettuaan ensin
hallitsevan asemansa markkinaosuuksin;
– yhdistettyjen raha- ja rahoitusmarkkinoiden vaikutukset nykyisiin finanssikeskuksiin. Arvopaperipörssien ja muiden kauppapaikkojen lukumäärän välttämättömäksi katsottu vähentäminen asettaa tiettyjen
finanssikeskusten tulevaisuuden vaakalaudalle (3). Euroopan unionissa on 32 pörssiä. Yhdysvalloissa niitä
on kahdeksan.
3.7.3. Komission työasiakirja, josta on pyydetty talous- ja sosiaalikomitean lausunto, käsittelee tosin euron
ulkoisia näkökohtia, mutta myös rahoitusmarkkinoiden
yhdistämisestä olisi toivottavaa saada erillinen tiedonanto.

3.8. Euron kansainvälistäminen
3.8.1. Komissio arvelee, että euron kansainvälinen
käyttö lisääntyy ja siitä kehittyy euroalueella kauppaa
käyvien EU:n ulkopuolisten yritysten käyttämä laskutusvaluutta jopa talous- ja rahaliiton ulkopuolisissa transaktioissa.
3.8.2. Komission mielestä talouselämän toimijoiden
ja keskuspankkien pitäisi toisaalta suosia euron käyttöä
reservivaluuttana noudatettaessa vakauteen tähtäävää
finanssi- ja rahapolitiikkaa.
3.8.3. Julki tuomaton mutta käyttökelpoinen ajatus
on, että euro voisi tietyn ajan kuluttua ainakin osaksi

(3) Ks. Englannin pankin varapääjohtajan David Clementin
esitys, jossa hän vakuuttaa, että Lontoosta tulee euron
johtava finanssikeskus Euroopassa, vaikka Englanti jäisi
euroalueen ulkopuolelle (Financial Times, 20. tammikuuta
1998).
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korvata dollarin kansainvälisten sijoitussaatavien valuuttana.
3.8.4. Tätä ajatusta, joka on tärkeällä sijalla kaikessa
euron käyttöönottoa koskevassa kirjoittelussa, olisi
syytä selvittää tarkemmin.
3.8.4.1. Dollarin asema keskuspankkien saatavissaan
käyttämänä valuuttana ei niinkään ole ollut vapaan
valinnan tulos kuin välttämättömyys, joka on johtunut
toisaalta Yhdysvaltojen kauppataseen alijäämästä ja
alhaisesta säästämisasteesta, toisaalta siitä, että dollarin
alamäen jyrkkenemisen pelossa keskuspankkien on ollut
mahdotonta laskea dollareitansa valuuttamarkkinoille.
Oivallisena esimerkkinä ilmiöstä mainittakoon Japani,
joka suorastaan ”pursuilee” Yhdysvaltojen kanssa
käymänsä kaupan ylijämäisyyden tasapainottamiseksi
saatuja amerikkalaisia joukkovelkakirjoja.
3.8.4.2. Laajalle levinnyt käsitys, että reservivaluutan
asemasta on pelkästään etua, kaipaa niin ikään selityksiä. Mikäli eurosta tulee sen luontaisten ominaisuuksien
ansiosta tavoiteltu valuutta, välitön seuraus on, että sen
arvo nousee etenkin kilpaileviin suuriin valuuttoihin,
dollariin ja jeniin nähden.
3.8.4.3. Hyvin harvoin mainitaan haitat, joita euron
mahdollinen yliarvostus valuuttamarkkinoilla voi aiheuttaa alueen yrityksille. Talous- ja sosiaalikomitea
toivoo, että asiasta tehtäisiin perusteellinen tutkimus (1).
Aliarvostus olisi kuitenkin aivan yhtä haitallista kuin
yliarvostus. Itse asiassa kansainvälistä valuuttajärjestelmää olisi ehkä uudistettava perusteellisesti. Dollarin
ja jenin kurssit ovat heilahdelleet huomattavasti ja on
mahdollista, että eurolle käy samalla tavalla. Myönteistä
rahaliitossa on kuitenkin se, että jäsenvaltioiden ulkoinen riippuvuus vähenee merkittävästi, koska pääosa
euroina käytävästä kaupasta tapahtuu talous- ja rahaliittoon osallistuvien maiden välillä. Euron ulkoinen arvo
on siten paljon vähäisempi ongelma kuin tähän asti
on ollut esimerkiksi Ranskan frangin ulkoinen arvo
Ranskalle tai Belgian frangin ulkoinen arvo Belgialle.
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3.8.4.6. Olisi toivottavaa, että komissio ja Euroopan
rahapoliittinen instituutti käynnistäisivät perusteellisen
tutkimuksen siitä, mitä vaikutuksia on rahan määrän
säätelymahdollisuuksien heikkenemisellä ja siitä seuraavalla eurovarantojen hallitsemisen menetyksellä (2).

4. Siirtymän aiheuttamat ongelmat – Osa B
4.1.
Komissio korostaa, että vaikka euro vaikuttanee
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä myönteisesti kansainväliseen valuuttajärjestelmään, siirtymävaiheeseen
liittyy vielä joukko ratkaisemattomia kysymyksiä. Kysymykset koskevat mahdollista epävakaata jaksoa euron
ja muiden suurten valuuttojen välisissä vaihtokursseissa
sekä mahdollisuutta, että euron arvo erkanee liikaa
sopivaksi katsotusta tasosta. Tämä vaara on ilmeinen
nykyisessä kansainvälisessä valuuttajärjestelmässä eikä
liity yhtenäisvaluuttaan siirtymiseen Euroopassa. Euron
ulkoinen arvo tulee kuitenkin olemaan paljon toissijaisempi asia Euroopan talouksille kuin niiden omien
valuuttojen ulkoiset arvot ovat olleet, mitä voidaan
pitää selkeänä edistysaskeleena.
4.2.
Asiakirjassa täsmennetään, että tällaista epävakautta saattaa ilmetä ennen tammikuun 1. päivää 1999
tai siirtymäkauden aikana lähinnä neljästä syystä:
– Talouselämän toimijat havaitsevat, että Euroopan
keskuspankki joutuu tulevaisuudessa noudattamaan
erittäin ankaraa rahapolitiikkaa.
– Jäsenvaltiot harjoittavat väljempää finanssipolitiikkaa.
– Keskuspankkeihin kertyy liikaa dollareita.
– Euron synnyttämän arbitraasin arvaamattomuus sijoittajien keskuudessa.

3.8.4.4. Komissio käsittelee asiakirjansa kohdassa 10
valitettavan suppeasti rahapolitiikan peruskysymystä
rahan määrän säätelystä taloudessa, mihin ulkomaisten
toimijoiden päätökset ilman muuta vaikuttavat.

4.3.
Komissio antaa rauhoittavia selityksiä kolmeen
ensiksi mainittuun kohtaan mutta myöntää sijoittajien
käyttäytymiseen vaikuttavan epävakauden siirtymäkauden aikana.

3.8.4.5. Euron kansainvälisen roolin kehittymisestä
seurannee johdonmukaisesti myös eurotalletusten yleistyminen euroalueen ulkopuolella – aivan kuten eurodollareiden kohdalla on tapahtunut. Näitä talletuksia tultaneen käyttämään luotonannon pohjana ilman, että
Euroopan keskuspankki tai muu valvontaviranomainen
voi säännöstellä niiden volyymejä.

4.3.1. Komission tekemien tutkimusten valossa voidaan ajatella myös sellaista hahmotelmaa, että euron
lähtökurssi määritetään tasolle, joka poikkeaa huomattavasti Euroopan talouden monimuotoisista perustekijöistä.

(1) Euroopan parlamentti varoittaa euron yliarvostuksen lamavaikutuksista (ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. tammikuuta 1998).

(2) Wim Duisenberg myönsi ongelman keskustellessaan aiheesta talous- ja sosiaalikomitean talous-, raha- ja valuuttajaoston edustajien kanssa. Hän oli kuitenkin sitä mieltä,
että eurotalletusten mahdollisten poikkeamien hallinta
kuuluu euroalueen ulkopuolisten maiden rahapoliittisten
viranomaisten tehtäviin.
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4.3.2. Euroopan keskuspankki saattaa näet joutua
ajamaan liian tiukkaa rahapolitiikkaa ja nostamaan
korkotasoa vastatakseen rahoitusmarkkinoiden epäilyksiin, jotka kohdistuvat tiettyjen maiden hintavakauspolitiikkaan. Siirtymävaiheessa on siis vältettävä kaikkia
Euroopan keskuspankin uskottavuutta heikentäviä tekijöitä.

4.4.
Euroopan keskuspankkien nykyisinkin runsaat
dollarivarannot saattavat osoittautua aivan liian suuriksi, koska dollarivarannon tarve vähenee euroon osallistuvien valuuttojen kiinteän pariteettiarvon vuoksi ja toisaalta muina kuin euroina merkityt kauppa- ja rahoitustransaktiot vähenevät hyvin voimakkaasti, koska kaksi
kolmasosaa kaupasta on yhteisön sisäistä.

4.4.1. Euroa suosiva tuotto-riskisuhde, jota markkinoiden likvidiyden kasvaminen vahvistaa, saa investoijat
lisäämään eurosaataviaan.

4.5.
Euroopan keskuspankin rooli tulee siis olemaan
ratkaiseva. Ei pidä myöskään aliarvioida euron liiallisen
vahvistumisen vaaraa tai Euroopan keskuspankin mahdollisia pyrkimyksiä vahvistaa euroa korkokantaa korottamalla.

4.6.
Muita keinottelua mahdollisesti synnyttäviä kysymyksiä ovat yhtenäisvaluutan tulevaan ulkoiseen arvoon liittyvät epävarmuustekijät suhteessa muihin valuuttoihin. Tämä arvo tulee riippumaan euroon osallistuvien maiden talouden kantokyvystä sekä sijoittajien
luottamuksesta Euroopan keskuspankkiin. Kaikkiin uusiin valuuttaryhmittymiin liittyy tuntemattomia tekijöitä, jotka saattavat ilmetä korkeampina riskipreemioina.

4.7.
Massiivinen keinotteluaalto häiriövaikutuksineen on varteenotettava vaara rahapolitiikasta vastaavien viranomaisten vakuutteluista ja tiettyjen arvovaltaisten finanssipiirien näkemyksistä huolimatta. Vaikka
tilanne ei olekaan enää sama kuin syyskuussa 1992,
rahatalousviranomaisten voi olla vaikeaa hillitä yhteen
tai useampaan valuuttaan kohdistuva epänormaali
paine. On arveluttavaa vertailla rahavirtoja ja -varantoja, mutta on myös muistettava, että valuuttamarkkinoiden päivittäiset liikkeet arvioidaan noin 1 300 miljardiksi
dollariksi. Tämä summa riippuu kuitenkin merkittävästi
päivän tilanteesta, ja siihen on sovellettava korjauskerrointa päivittäisten toimintojen huomioonottamiseksi.
Summa on selvästi aliarvioitunakin huomattavasti suurempi kuin Euroopan keskuspankkien yhteenlaskettu
valuuttavaranto, jonka kansainvälinen valuuttarahasto
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arvioi 350 miljardiksi dollariksi (1). Tapahtumien lukumäärä valuuttamarkkinoilla tulee pienenemään jäsenvaltioiden omien valuuttojen hävitessä euroalueelta,
mutta dollaritransaktiot hallitsevat ja tulevat hallitsemaan valuuttamarkkinoilla vastaisuudessakin.

4.8.
Talouden tunnuslukujen lähentymisestä huolimatta euroalue ei voi säästyä kansainvälisten valuuttamarkkinoiden ajoittaisilta häiriöiltä. Dollarin heilahteluiden johdosta Euroopan valuuttajärjestelmään kohdistuneet jännitteet siirtynevät euroon. Euroopan keskuspankin kyky hallita häiriöitä paranee keskuspankkien
nykyiseen kuulemis- ja keskinäisapujärjestelmään verrattuna, mutta valuuttakellutuksen häiriövaikutuksia
voidaan tuskin kokonaan poistaa (2).

4.9.
Olisi varomatonta jättää huomiotta olettamus,
jonka mukaan euron ja euroalueen ulkopuolelle jäävien
Euroopan unionin valtioiden valuuttojen vaihtokurssit
kehittyvät eri suuntiin. Lienee tarpeetonta muistuttaa
kilpailuperusteisten devalvaatioiden vaarasta tässä yhteydessä.

4.10. Vaikka jo usean vuoden ajan on ollut havaittavissa, että keskuskurssit lähenevät toisiaan ja ovat entistä
vakaampia, on otettava huomioon, että markkinoilla
saattaa syntyä poikkeuksellisen voimakas paine, jota ei
välttämättä kyetä hallitsemaan Euroopan keskuspankin
ja jäsenvaltioiden keskuspankkien interventioin. Euroopan rahapoliittinen instituutti tietää tämän vaaran mutta
uskoo pystyvänsä torjumaan sen korkokannan muutoksin ja valuuttamarkkinainterventioin.

4.11. Euroopan talous- ja rahaliiton yhtenäisyydelle
tästä aiheutuvaa uhkaa ei pidä kuitenkaan aliarvioida.
Liitto ei kestäisi sitä, että vaihtokurssien hallitsemattomat korjaukset aiheuttaisivat maiden väliseen kilpailukykyyn suuria eroavuuksia. Talous- ja sosiaalikomitean
mielestä asia vaatii lisätutkimusta.

4.12. Vastaava selvitys olisi tehtävä myös euroalueen
vaikutuksista Euroopan unionin itälaajentumissuunnitelmiin. On nimittäin vaikea kuvitella, että kyseiset
maat voisivat liittyä myös euroalueeseen laajentumiselle
asetetussa aikataulussa.

(1) Ks. komission asiakirjan liite I.
(2) Euroopan parlamentti totesi 13. tammikuuta 1998 tämän
lausunnon kohteena olevasta komission asiakirjasta antamassaan päätöslauselmassa, että ”euro saattaa välittömästi
sen käyttöönoton jälkeen joutua kärsimään valuuttakurssien epävakaudesta [– –], jolloin on se vaara, että epävakaa
kausi kestää huomattavan pitkään, sillä Euroopan sisäisten
valuuttakurssien epävakaisuuden poistuminen korvautuu
todennäköisesti suuremmalla euron valuuttakurssin epävakaisuudella”.
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4.12.1. Lisäksi oletetaan, että kyseisten maiden valuuttojen heikkous euroon nähden tulee olemaan kilpailun kannalta hyödyllistä. Myös tämä kysymys vaatii
lisäselvityksiä.
4.13. Komitea toimii talous- ja yhteiskuntaelämän
etupiirien, kansalaisten ja Euroopan unionin yritysmaailman tulkkina todetessaan, että rahatalousviranomaisten on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin estääkseen esitettyjen pessimististen hahmotelmien toteutumisen. On selvää, ettei näitä toimia tule julkistaa yksityiskohtaisesti (valuuttakeinottelijat ryhtyvät nopeasti
vastatoimiin). Riittää, kun markkinoilla tiedetään toimien olemassaolosta ja tehokkuudesta, mikäli niihin
valitettavasti joudutaan turvautumaan.
4.14. On varmasti vaikeaa löytää sellaisia tehokkaita
toimia, jotka eivät samalla rajoita pääoman vapaata
liikkuvuutta tai (rahoitus)palveluiden vapaata tarjontaa.
Näyttää myös mahdottomalta asettaa rajoituksia ainoastaan eurooppalaisille markkinoille, sillä se asettaisi ne
heikompaan asemaan Euroopan ulkopuolisiin, kilpaileviin markkinoihin nähden. Ainoat toteutettavissa olevat
konkreettiset toimet liittyvät puhdasoppisen raha- ja
budjettipolitiikan soveltamisen jatkamiseen Euroopassa. Spekulointi pääsee yleensä valloilleen vain silloin,
kun tiettyjen valtioiden raha-, budjetti- ja veropolitiikka
on epätasapainoista, epäyhtenäistä tai ristiriitaista.
Hyväksyttävillä toimilla pitäisi ennen kaikkea edistää
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten ja kansainvälisten keskuspankkien konkreettisia valvonta- ja yhteistyösitoumuksia, jotta välttämättömät toimet voidaan panna
täytäntöön.
4.15. Komitea suhtautuu erittäin myönteisesti neuvoston päätöksiin, joiden mukaan euroon osallistuvien
maiden valuuttojen pariteettiarvot lyödään peruuttamattomasti lukkoon toukokuussa 1998 ja toteaa, että
vuoden 1997 lopun pariteetit eivät poikkea paljonkaan
keskuskursseista.
4.15.1. Vaihtokurssien ilmoittaminen etukäteen
vähentää epävarmuutta. Näin markkinoilla ja talouselämän toimijoilla on käytössään tärkeää tietoa unionin
taloudellisesta toiminnasta.
4.15.2. Vaihtokurssien ilmoittamisella täsmennetään
myös, millaista raha- ja valuuttapolitiikkaa siirtymävaiheessa (toukokuusta joulukuuhun 1998) noudatetaan.

5. Talouspolitiikkojen vaikutukset euron muuntokurssiin – Osa C
5.1.
Budjettipolitiikan tervehdyttämisen ja työllisyystavoitteiden kannalta näyttää tällä hetkellä toivottavalta, että euroalueella toteutetaan suhteellisen väljää
rahapolitiikkaa hintojen vakaustavoitetta kuitenkaan
vaarantamatta.
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5.2.
Komissio korostaa, että euron muuntokurssi
tulee heijastamaan Emun toimivuutta pitkällä aikavälillä. Etenkin kilpailukyvyn vahvistamishaasteeseen on
vastattava asianmukaisella rakennepolitiikalla. Nykyistä joustavammat työmarkkinat sekä verotuksen ja
sosiaaliturvan uudistus (ottaen mallia tehokkaimmista
järjestelmistä) auttavat Euroopan taloutta sopeutumaan
maailmanlaajuisiin haasteisiin. Mikäli näitä uudistuksia
jatketaan, Emu edistää osaltaan merkittävää rakennemuutosta, jolla on viime kädessä myönteinen vaikutus
työllisyyteen (1).
5.2.1. Talous- ja sosiaalikomitea toivoo, että näistä
seurauksiltaan tärkeistä toimista tehtäisiin perusteellinen jatkotutkimus (2).

6. Osassa D määritetään puitteet Euroopan kansainväliselle kumppanuudelle

6.1.
Talous- ja rahaliitto johtaa välittömästi yhtenäiseen vaihtokurssiin ja yhtenäiseen rahapolitiikkaan.

6.2.
Kysymys yhteisön kansainvälisestä edustuksesta
koskee lähinnä kansainvälistä valuuttarahastoa. Luxemburgissa joulukuussa 1997 pidetyn Eurooppa-neuvoston
päätelmät ovat melko väljät, ja niissä korostetaan:
”Komissio osallistuu ulkoiseen edustukseen siinä määrin
kuin perustamissopimuksen määräysten mukaisesti sille
kuuluvien tehtävien hoitaminen edellyttää.” Asian
täsmentäminen on välttämätöntä.

7. Päätelmät

7.1.
Talous- ja sosiaalikomitea toivoo saavansa osallistua täysipainoisesti keskusteluun, jota käydään talousja rahaliiton puitteissa käyttöönotettavan yhtenäisvaluutan ehdoista ja vaikutuksista.

7.2.
Tässä lausuntoluonnoksessa esitetyillä huomioilla ja hahmotelmilla ei pyritä missään mielessä kyseenalaistamaan komitean talous- ja rahaliitolle antamaa
tukea. Komitean tarkoituksena on osaltaan syventää
yhtenäisvaluutan käytännön toteutusta.

(1) Ks. komission asiakirjan kohta 22.
(2) Ks. Kielissä sijaitsevan maailman talouden instituutin
johtajan, Saksan hallituksen erityisasiantuntijan Horst
Siebertin tai taloustutkimusinstituutin (DIW) pääekonomistin Heiner Flassbeckin perusteelliset tutkimukset.
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7.3.
Komission yksiköiden laatiman työasiakirjan
”Talous- ja rahaliiton ulkoiset näkökohdat” sisältämä
arviointi- ja pohdinta-aineisto, johon on paikallaan
liittää tiedonanto aiheesta ”Euron käyttöönottoon liittyvät käytännön kysymykset”, on merkittävä lisä talousja rahaliitosta käytävään keskusteluun. Työasiakirjassa
ei kuitenkaan anneta tyhjentäviä vastauksia problematiikkaan, jonka seurannaisvaikutukset ovat mittavat
historiassa ennennäkemättömän kokeilun kitkattoman
onnistumisen kannalta.
7.4.
Komission, Euroopan rahapoliittisen instituutin
ja alan ammattipiirien tekemien tutkimusten perusteellisuuden välillä on suuria eroja, jotka koskevat talous- ja
rahaliiton toteutumisen teknisiä ehtoja ja toistaiseksi
puutteellista selvitystä talous- ja rahaliiton talous- ja
yhteiskuntavaikutuksista.
7.5.
Euroopan unionin ulkopuoliset kansainväliset
järjestöt ja elimet (Kansainvälinen valuuttarahasto, YK,
Kansainvälinen järjestelypankki, OECD jne.) sekä jäsenvaltioiden omat taloustutkimuskeskukset ovat paradoksaalisesti tehneet tästä aiheesta kaikkein laajimmat
tutkimukset, joista olisi tehtävä yhteenveto. On siis
välttämätöntä, että komissio ilmaisee asiasta määrätietoisesti oman näkemyksensä.
7.6.
Suurimmasta osasta mainittuja raportteja ja
tutkimuksia heijastuu huolestuneisuus talous- ja rahaliiton vaikutuksista talouskasvuun ja siten Euroopan
työllisyyden kohentamisesta.
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7.7.
Talous-, valuutta- ja finanssipolitiikan yhdenmukainen tiukentamisen, Maastrichtin kriteereiden painoarvon lisäämisen sekä ”vakaus- ja kasvusopimuksen”
hyväksymisen tarkoituksena on viime kädessä yhteisen
kasvuväylän löytäminen, mutta seurauksena on kuitenkin myös huolestuneisuutta.
7.8.
Talous- ja sosiaalikomitea ei katso tällä hetkellä
kykenevänsä arvioimaan, kuinka paljon tällaiseen huoleen on aihetta. Komitean mielestä on kuitenkin toivottavaa, että komissio ottaisi ne huomioon tutkimuksissaan.
Tällainen lähestymistapa ei missään mielessä kyseenalaistaisi talous- ja rahaliittoa, mutta vähentäisi huolestuneisuutta, jota saatetaan tuntea talous- ja rahaliiton
sopivuudesta työttömyysasteen alentamiseen tähtäävässä määrätietoisessa toiminnassa ja pitkällä aikavälillä
jopa talous- ja rahaliiton menestyksestä.
7.9.
Talous- ja sosiaalikomitea pyrkii osallistumaan
entistä enemmän ja syvällisemmin perustavaa laatua
olevaan keskusteluun talous- ja rahaliiton taloudellisista
panoksista ja kuulemaan asian käsittelyn yhteydessä
kansainvälisesti tunnettuja taloustieteilijöitä.
7.10. Talous- ja sosiaalikomitea panee kiinnostuneena ja tyytyväisenä merkille, että komitean lausunnossaan
ilmaisemat huolenaiheet ovat samansuuntaiset Euroopan parlamentin 13. tammikuuta 1998 komission työasiakirjasta antaman päätöslauselman kanssa.

Bryssel, 26. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi innovatiivisille
ja työpaikkoja luoville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) tarkoitetuista
rahoitustukitoimenpiteistä – Kasvua ja työllisyyttä koskeva aloite”
(98/C 157/17)
Neuvosto päätti 24. helmikuuta 1998 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 130 artiklan
3 kohdan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausunnon valmistelun teollisuus-, kauppa-, käsiteollisuus- ja
palvelujaoston tehtäväksi ja nimitti yleisesittelijäksi Antonello Pezzinin.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
yksimielisesti (maaliskuun 26. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

1.1.
Vaikka suurin osa työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä on käynnistettävä jäsenvaltioissa, Eurooppaneuvosto päätti marraskuussa 1997 Luxemburgissa
pitämässään ylimääräisessä työllisyyttä käsitelleessä
huippukokouksessa antaa Euroopan komission
tehtäväksi tehdä ehdotuksia uusiksi rahoitusvälineiksi,
joilla tuetaan innovatiivisia ja työpaikkoja luovia pieniä
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). Perustamissopimuksen 130 artiklan (teollisuus) käyttäminen oikeusperustana on merkittävä edistysaskel alalla, jolla yhteisö
ei ole ollut erityisen aktiivinen.

1.2.
Talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu myönteisesti tämänsuuntaiseen kehitykseen, joka on sopusoinnussa komitean aiheesta hyväksymissä lukuisissa lausunnoissa (1) esittämien näkemysten kanssa.

2. Komission ehdotuksen pääsisältö

2.1.
Euroopan parlamentti on osoittanut yhteisön
talousarviosta varoja pk-yritysten tukemiseen kasvua ja
työllisyyttä koskevassa aloitteessaan.

2.2.
Komissio käyttää aloiteoikeuttaan ja tekee ehdotuksen neuvoston päätökseksi käynnistää varojen
käyttöä koskeva ohjelma täydentämään Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston
(EIR) nykyisiä toimia ja muita yhteisön välineitä. Näin

(1) TSK:n lausunnot aiheesta: Keskinäisten takausjärjestelmien rooli (EYVL C 169, 6.7.1992). Pk-yritysten kokemat
rahoitusongelmat (EYVL C 388, 31.12.1994). Pk-yritysten
verotusympäristön parantaminen (EYVL C 397,
31.12.1994). Kolmas monivuotinen ohjelma pk-yritysten
hyväksi Euroopan unionissa (EYVL C 295, 7.10.1996).
Toinen integroitu ohjelma pien- ja keskisuurille yrityksille
sekä käsiteollisuudelle (EYVL C 56, 24.2.1997).

tehdessään komissio korostaa sellaisten innovatiivisten (2) ja työpaikkoja luovien pk-yritysten rahoitustarpeita, teknologiayritykset mukaan lukien, jotka eivät
voi saada varoja tavanomaisista rahoituslähteistä toimintaan liittyvän riskialttiuden vuoksi.

2.3.

Komission ehdotus kattaa kolme toiminnan alaa:

– parannetaan innovatiivisten yritysten mahdollisuutta
saada perustamis- ja alkuvaiheen pääomaa yksityisen
sektorin riskipääomarahastoista erikoistuneisiin sijoitusrahastoihin tehtävien EIR:n hallinnoimien investointien kautta;

– autetaan pk-yrityksiä perustamaan ylikansallisia yhteisyrityksiä EU:n alueella myöntämällä suunnitteluja käynnistysvaiheessa rahoitustukea ja osallistumalla
käyttöomaisuudesta koituviin kustannuksiin, joita
varten on nykyään olemassa vähän rahoituslähteitä;
hanketta hallinnoi komissio ja jäsenvaltioissa toimivat
välittäjät;

– perustetaan kasvupotentiaalia omaaville pkyrityksille tarkoitettu lainan takausjärjestelmä, jota
niin ikään hallinnoi EIR. Tämä johtaa riskin jakautumiseen komission ja jäsenvaltioiden takausjärjestelmien kesken, keskinäisten takausjärjestelmien ja muiden soveltuvien laitosten kesken, mukaan lukien EIP
tapauksissa, joissa sen säännöt muutoin kieltäisivät
osallistumisen kyseisen riskin vuoksi.

(2) Innovatiivisuus on määritelty komission julkaiseman innovaatiota käsittelevän vihreän kirjan johdannossa seuraavasti: ”Lyhyesti sanottuna innovaatio on: tuotteiden ja
palveluiden valikoiman ja niihin liittyvien markkinoiden
uudistaminen ja laajentaminen; tuotanto-, toimitus- ja
jakelumenetelmien uudistaminen; muutosten aikaansaaminen hallinnossa, työn järjestämisessä sekä työoloissa ja
työntekijöiden pätevyydessä.”
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3. Yleistä
3.1.
Komission ehdotuksen tavoitteen tärkeimpänä
kriteerinä on mainittava työpaikkojen luominen tukemalla ja kannustamalla pk-yrityksiä.
Ehdotuksella pyritään luomaan ennen kaikkea pysyviä
ja ammattitaitoa vaativia työpaikkoja.
Tämän tulisi olla myös tukikelpoisuuden tärkein kriteeri. Tämän tavoitteen on oltava jatkuvasti tärkeimmällä
sijalla.
Tämän vuoksi hankkeiden arvioinnin tulisi myös olla
riittävän yksityiskohtaista, jotta sitä voidaan käyttää
ohjenuorana tulevaisuudessa.
3.2.
Komissio huomauttaa, että Euroopassa on käytettävissä huomattavasti vähemmän perustamisja alkuvaiheen pääomarahoitusta kuin Yhdysvalloissa, mutta
USA:ssakin ainoastaan noin 2 % yrityksistä saa nykyisin
rahoitusta kyseisestä lähteestä. Euroopassa jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja riskipääoman saatavuudessa ja täällä ollaan haluttomampia riskinottoon. Suuri
osa käytettävissä olevasta rahoituksesta suunnataan
melko kookkaiden vakavaraisten yritysten myyntiin
yrityksen toimivalle johdolle (management buyout) tai
yrityksen ostoon toimivalta johdolta. Rahoituskuilun
olemassaolosta ei ole epäilystäkään, ja on hyvä, että
Euroopan parlamentti ja komissio pyrkivät puuttumaan
tilanteeseen, ei niinkään nykyisten potentiaalisten edunsaajien kuin toimien taloudellisen potentiaalin vuoksi.
3.3.
Ohjelman on toimittava kaupallisin periaattein,
ja siinä on otettava huomioon ennen kaikkea tämänkaltaisten investointien riskialttius. On tärkeää, että kyseisen toimialan asiantuntijat arvioivat asianmukaisesti
kultakin hankkeelta vaadittavan innovatiivisuusasteen
ja hankkeesta on tehtävä ainakin jonkinasteinen markkinatutkimus. On kuitenkin myönnettävä, että lopullinen
päätös hankkeen tukikelpoisuudesta perustuu miltei
varmasti suurelta osin käsitykseen yrityksen vetäjien
johtamistaidoista.
3.4.
Eräs Euroopan investointirahaston pääasiallisista tavoitteista on ollut lainatakuiden myöntäminen
pk-yrityksille. Tähän mennessä tällaista tukea saaneiden
yritysten määrä on ollut pettymys kenties sen vuoksi,
että Euroopan investointirahaston asenne on ollut ylimitoitetun varovainen. Uuden aloitteen toivotaan korjaavan tilannetta.
3.5.
On erittäin tärkeää, että kaikista kolmesta aloitteesta tiedotetaan laajasti, jotta ne tulevat tutuiksi
mahdollisimman monelle pienyrittäjälle ja potentiaaliselle yrittäjälle. Tähän tarvitaan komission tukemien
nykyisten tiedotuskanavien (liike-elämän yhteistyöverkosto Business Cooperation Network, eurotietokeskuk-
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set jne.) lisäksi ammatillisten välittäjien ja järjestöjen
saamista liikkeelle sankoin joukoin. Komitea ehdottaa
Euroopan komissiolle, että se antaisi ammatillisille
välittäjille ja järjestöille erityistehtäväksi hankkeiden
yksilöimisen ja niiden seurannan.
3.6.
On tärkeää, että hankkeita arvioitaessa yhdenvertaisuuden periaate otetaan täysin huomioon.

4. Erityistä
Ehdotuksen 3 artikla – ETF-käynnistysjärjestelmä (European Technology Facility)
4.1.
Suuri este riskipääomarahastojen harkitessa suhteellisen pienten investointien tekemistä on yrityksen
”pätevän ja asianmukaisen liikkeenhoidon” tarkastelu
sekä pitkän aikavälin neuvojen ja tuen antaminen. Näistä
syntyvät kustannukset tekevät investoinnin muutamia
erityisen lupaavia hankkeita lukuun ottamatta epätaloudelliseksi. Mikäli komissio haluaa ohjelman vaikuttavan
laajemmin, sen olisi harkittava ennakkotuen myöntämistä ja siten osallistumista aloitusvaiheen arviointikustannuksiin. Tuki maksettaisiin takaisin sen perusteella,
miten kukin järjestelmän puitteissa tehty investointi
on tuottanut tuloksia. Tämä ei luonnollisestikaan ole
välittömästi toteutettavissa, koska talousarviossa ei ole
siihen määrärahoja, mutta komitea toivoo komission
tutkivan tällaista mahdollisuutta tulevaisuudessa.
Lisäksi olisi tutkittava, miten ammattitaitoisten välittäjien laatimia hankearviointeja voitaisiin tukea.
Ehdotuksen 4 artikla – Eurooppalainen yhteisyritys
(Joint European Venture)
4.2.
Komitea on tyytyväinen aloitteeseen, jonka suuntaisia toivomuksia se on itsekin esittänyt. Tarkoitusta
varten luotujen tilapäisten rahoitusvälineiden puute on
komitean käsityksen mukaan juuri eräs syy siihen, että
unionissa on vähän yhteisyrityksiä. Komitea ehdottaa
kuitenkin, että komissio tutkisi mahdollisuuksia madaltaa muita esteitä (oikeudellisia, verotuksellisia jne), jotta
varmistetaan tämän erinomaisen aloitteen onnistuminen.

Ehdotuksen 5 artikla – Pk-yritysten takausjärjestelmä
4.3.
Komitea on jo aiemmissa yhteyksissä ajanut
tämänkaltaista järjestelmää (1) ja kannattaa täysin uutta
arvokasta rahoitusvälinettä.

(1) Keskinäisten takausjärjestelmien rooli (EYVL C 169,
6.7.1992). Rajaseutujen pk-yritykset (EYVL C 206,
7.7.1997).
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Ehdotuksen 6 artikla – Tiedottaminen ja arviointi
4.4.
Komissio laatii perusteellisen arvion ohjelmasta
neljän vuoden kuluttua, mikä saattaa tuntua pitkältä
ajalta, vaikka sitä ennen laaditaan vuosikertomuksia.
Riskipääomatyyppisissä sijoituksissa se saattaa olla liian
lyhyt aika, varsinkin koska investointien tekemiseen
kuluu verrattain paljon aikaa, ja ne saattavat olla
kestoltaan jopa 16-vuotisia, joskin niiden keskimääräinen kesto on seitsemästä kymmeneen vuotta. Raportointijakson pituuden sopivuutta on tutkittava tarkemmin.
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osittain, sillä ainoastaan pieni osa yrityksistä listautuu
pörssiin.
Liitteen II kohta 2
4.6.
Rahoitusvälittäjien laatu on merkittävä tekijä
kolmen ehdotetun rahoitusvälineen onnistumisen kannalta. Jotta mahdollisimman moni sijoittaja kiinnostuisi
asiasta, on toivottavaa, että eurooppalaista yhteisyritysjärjestelmää koskevat kiinnostuksenilmaisupyynnöt
julkaistaan vähintäänkin suppeina ilmoituksina EU:n
suurimmissa kaupan ja muun talouselämän lehdissä.

Liitteen I kohta 5
5. Päätelmät
4.5.
Jotta kasvua ja työllisyyttä koskeva aloite onnistuisi pitkällä aikavälillä, riskipääomasijoittajien on voitava päästä irti investointikohteistaan, muussa tapauksessa käytettävissä olevat rahoituslähteet ovat vaarassa
jäätyä. Tämä osoittaa, miten tärkeää komission on nyt
tutkia pk-yrityksen tarpeiden mukaisten pääomamarkkinoiden kasvun esteitä ja sitä, miten esteet voidaan
voittaa. Tutkimus vastaa kysymyksiin kuitenkin vain

Komitea kannattaa edellä esitetyin huomioin nyt tehtyjä
kolmea aloitetta, koska ne näyttävät todella edistävän
pk-yritysten rahoitusta aloilla, joilla on havaittu aukkoja. Toivottavasti ohjelmat saavat julkisuudessa paljon
huomiota, onnistuvat erittäin hyvin ja niistä tulee lopulta
pysyviä. Tällä tavoin ne edistävät merkittävästi uusien
laadukkaiden työpaikkojen luomista.

Bryssel, 26. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Valkoinen kirja työaikadirektiivin ulkopuolisista toimialoista”
(98/C 157/18)
Komissio päätti 17. heinäkuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 artiklan
nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta ”Valkoinen kirja työaikadirektiivin ulkopuolisista toimialoista”.
Asian valmistelusta vastannut sosiaali-, perhe-, koulutus- ja kulttuuriasiain jaosto antoi
lausuntonsa 12. maaliskuuta 1998. Esittelijä oli Joseph Konz.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. maaliskuuta 1998 pitämässään 353. täysistunnossa
(maaliskuun 26. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 101 ääntä
puolesta, 6 vastaan, ja 7 pidättyi äänestämästä.
1. Johdanto

1.1.
Tämän lausunnon kohteena olevassa valkoisessa
kirjassa pyritään määrittelemään, miten voidaan parhaiten huolehtia työajan osalta sellaisten työntekijöiden
työsuojelusta, jotka eivät nykyisin kuulu tietyistä työajan
järjestämistä koskevista seikoista annetun neuvoston
direktiivin 93/104/EY soveltamisalaan. Komissio on
tutkinut asiaa Euroopan parlamentin kehotuksesta ja
toteaa toimialakohtaisten analyysien ja arviointien perusteella, että ongelma vaatii ratkaisua. Kaikilla työaikadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävillä toimialoilla on työntekijöitä, joiden työpäivän pituutta ei ole
säädelty tai joille ei ole taattu riittävää lepoaikaa. Jos
toimenpiteisiin ei ryhdytä, kilpailu sisämarkkinoilla ja
eri kuljetusmuotojen välillä saattaa vääristyä. Ongelmaa
voidaan lähestyä neljällä tavalla:
1) muihin kuin velvoitteisiin perustuva ratkaisumalli;
2) täysin alakohtainen ratkaisumalli;
3) alakohtaisesti eriytetty ratkaisumalli;
4) monialainen ratkaisumalli.
Komissio ehdottaa, että asiassa edetään kolmannen
vaihtoehdon eli alakohtaisesti eriytetyn ratkaisumallin
mukaisesti edellyttäen, ettei valkoisesta kirjasta saatava
palaute anna aihetta muuhun. Jos ongelma ratkaistaan
kolmannen vaihtoehdon mukaisesti, neuvoston direktiivin 93/104/EY soveltamisalaan sisällytettävä toiminta
erotetaan toimista, jotka edellyttävät erityistoimenpiteitä.
Se merkitsisi tässä tapauksessa seuraavaa:
– Edellä mainittu direktiivi ulotetaan kokonaisuudessaan koskemaan kaikkia kiinteässä asemapaikassa
työskenteleviä. Voimassa olevia poikkeuksia mukautetaan siten, että tarve palvelujen jatkuvuuteen ja
toiminnalliset edellytykset otetaan erityisesti huomioon.

– Kaikki ”liikkuvat” työntekijät ja ”muuta merellä
tehtävää työtä” tekevät sisällytetään direktiivin soveltamisalaan, siltä osin kuin on kyse direktiivissä
säädetyistä :
• neljän viikon palkallisesta vuosilomasta;
• yötyöntekijöiden terveystarkastuksista;
• riittävän lepoajan takaamisesta;
• vuosittaisen työajan enimmäispituuden määrittämisestä.
– Hyväksytään uusia säännöksiä tai muutetaan voimassaolevaa toimialakohtaista erityislainsäädäntöä
”liikkuvien” työntekijöiden ja ”muuta merellä
tehtävää työtä” tekevän henkilöstön työ- ja lepoajoista.
Komissio toivoo, että toimialakohtaisiin toimenpiteisiin
voidaan ryhtyä työmarkkinaosapuolten välisten sopimusten avulla.
1.2.
Neuvosto hyväksyi direktiivin 93/104/EY tietyistä työajan järjestämistä koskevista tekijöistä vasta
23. marraskuuta 1993, vaikka komissio teki direktiiviehdotuksensa jo 20. syyskuuta 1990 (1). Ennen kuin
sopimukseen päästiin neuvostossa (työllisyys- ja sosiaaliasiat), asiaa pyöriteltiin poliittisella tasolla. Tuloksena
oli, että Yhdistynyt kuningaskunta päätti ehdollisesta
ulkopuolelle jättäytymisestä viikottaisen työajan osalta,
17 artiklassa esitetyt, liian laveasti muotoillut poikkeukset ulotettiin koskemaan kaikkea johtohenkilöstöä ja
useat toimialat jätettiin direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
1.3.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi
12. marraskuuta 1996 kanteen, jonka Yhdistynyt kuningaskunta oli nostanut neuvostoa vastaan. Tuomiossa
todetaan, että kyseinen direktiivi ei ylitä tasoa, joka on
tarpeen työntekijöiden työsuojelutavoitteiden saavuttamiseksi. Direktiivi 93/104/EY on siten lainvoimainen
kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden oli määrä siirtää
direktiivi omaan lainsäädäntöönsä viimeistään 23. marraskuuta 1996.
(1) COM(90) 317 final – SYN 295 – EYVL C 254, 9.10.1990.
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1.4.
Direktiivi perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 118 a artiklaan, jonka mukaan jäsenvaltiot ”pyrkivät parantamaan erityisesti työympäristöä
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi (– –)”. Direktiivin johdanto-osan neljänteen ja viidenteen kappaleeseen on myös kirjattu työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan yhteisön peruskirjan (1) merkittävien 7, 8 ja 19 kohtien sisältö sekä
periaate, jonka mukaan työturvallisuuden, työterveydenhuollon ja työntekijöiden terveyden tason parantaminen työpaikalla on tavoite, joka olisi säilytettävä
ensisijaisena puhtaasti taloudellisiin tavoitteisiin
nähden.
1.5.
Työntekijöiden työsuojelua koskevien vähimmäissääntöjen soveltaminen on välttämätöntä sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kannalta.
2. Yleistä
2.1.
Talous- ja sosiaalikomitea (TSK) hyväksyi
18. joulukuuta 1990 suurella ääntenenemmistöllä lausunnon (2) kyseisestä direktiiviehdotuksesta (3), jossa ei
siinä vaiheessa esitetty tiettyjen toimialojen jättämistä
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
Juuri tämä ulkopuolelle jättäminen on syynä nyt lausuntopyynnön kohteena olevan valkoisen kirjan laatimiseen. TSK hyväksyi komission ehdotukset haluten siten
korostaa niiden merkitystä ja viittasi useaan otteeseen
asiaa koskeviin Genevessä sijaitsevan Kansainvälisen
työjärjestön ILOn säännöksiin. Missään vaiheessa ei
suositeltu minkään toimialan jättämistä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, sillä direktiiviehdotuksessa
pyrittiin sääntelemään vain eräitä työajan järjestämiseen
liittyviä näkökohtia, ja tekstissä säädettiin myös tietyin
edellytyksin sovellettavista poikkeusmahdollisuuksista.
TSK katsoi tuolloin, että kyseinen direktiiviehdotus:
– ei millään tavalla vähentänyt työaikojen tai tuotantokaluston käyttöaikojen joustavuutta;
– ei supistanut kokonaistyöaikaa;
– ei aiheuttanut paineita vuoro- ja yötyön yhdenmukaistamiseen yhteisössä.
2.2.
Kolme vuotta myöhemmin neuvosto arvioi, ettei
ollut tarpeen toimia komission ja TSK:n ehdottamalla
tavalla. Se päätti oma-aloitteisesti jättää direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle suuren osan toimialoja.
Päätös oli työelämän kannalta käsittämätön, varsinkin
kun direktiiviehdotuksessa oli useita säännöksiä, joilla
oli tarkoitus huolehtia siitä, että direktiivin periaatteita
voitaisiin soveltaa joustavasti myös erityistilanteisiin.
Neuvoston päätöksellä annettiin mahdollisuus poiketa
direktiivin tärkeimmistä säännöksistä vuosilomaa lukuun ottamatta. Poikkeaminen on mahdollista mitä
moninaisimmissa tilanteissa ja erityisesti silloin, ”kun
(1) Eurooppa-neuvoston kokous Strasburgissa 9. joulukuuta
1989.
(2) EYVL C 60, 8.3.1991, s. 26.
(3) COM(90) 317 final – SYN 295 – EYVL C 254, 9.10.1990.
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on kyse toiminnasta, jossa työntekijän työpaikka ja
asuinpaikka ovat kaukana toisistaan, taikka kun työntekijän eri työpaikat ovat kaukana toisistaan”.
2.3.
TSK puolestaan totesi tuolloin neuvoston perustelleen päätöstään tietynlaisen toiminnan ulkopuolelle
jättämisestä tämän toiminnan erityisluonteella mitenkään kiistämättä kyseisten alojen työntekijöiden
sosiaalisen suojelun tarvetta. Direktiivin johdanto-osan
kuudestoista kappale heijastaa hyvin tätä ajattelutapaa
sekä poliittista tahtoa ratkaista ongelma toisin:
”(– –) tietyillä toimialoilla, jotka eivät kuulu tämän
direktiivin soveltamisalaan, voi olla tarpeen, että
työn erityisen luonteen vuoksi työaikajärjestelyissä
toteutetaan erillistoimenpiteitä.”
2.4.
TSK pani merkille myös direktiivin hyväksymispäivänä annetun komission ilmoituksen: ”Komissio
pidättää itsellään oikeuden esittää viipymättä direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä toimialoja koskevia ehdotuksia, joissa otetaan huomioon kunkin toimialan erityispiirteet.”
2.5.
TSK on myöhemmin seurannut kiinnostuneena
komission ja Euroopan parlamentin erilaisia aloitteita
asiassa. Esimerkiksi yhteistä liikennepolitiikkaa koskevasta komission toimintaohjelmasta 1995–2000 käydyn
keskustelun yhteydessä Euroopan parlamentti totesi
seuraavaa: ”(– –) on tarpeen esittää työaikaa koskevia
lainsäädäntöehdotuksia liikenteen alalla erityisesti silloin, kun työmarkkinaosapuolet eivät pääse sopimukseen”.
2.6.
TSK on samaa mieltä kuin komissio, joka toteaa
lausuntopyynnön kohteena olevassa valkoisessa kirjassaan, että:
– ei ole mitään objektiivista perustetta jättää tietty ala
täysin direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle;
– ei ole syytä kohdella kiinteässä asemapaikassa työskenteleviä eri tavoin kuin direktiivin soveltamisalaan
jo kuuluvia työntekijöitä;
– työsuojelun vähimmäistason takaamiseksi direktiivin
perusperiaatteita olisi sovellettava kaikkiin työntekijöihin;
– työntekijöiden suojelun on oltava riittävää sellaisten
haitallisten vaikutusten varalta, jotka johtuvat työn
epäsäännöllisyydestä tai yötyöstä;
– työmarkkinaosapuolten väliset sopimukset olisivat
paras ratkaisu.

3. Toimialakohtaisia huomioita
3.1. Liikenne
3.1.1. TSK on samaa mieltä kuin komissio, joka
ilmoittaa suoraan, että vuonna 1993 suuri määrä erityi-
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sesti kiinteässä asemapaikassa työskenteleviä maantie-,
rautatie-, sisävesi-, meri- ja lentoliikennealan työntekijöitä jätettiin ilman minkäänlaista objektiivista perustetta direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja että kyseiset
työntekijät olisi sisällytettävä direktiivin 93/104/EY
soveltamisalaan.

Kysymys on henkilöistä, jotka tekevät direktiivin soveltamisalaan sisällytettyjen alojen työntekijöiden työhön
rinnastettavaa työtä. Asia on erittäin tärkeä, sillä nämä
henkilöt edustavat hyvin suurta osaa direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä työntekijöistä.

3.1.2. TSK pahoitteleekin, että komission valkoiseen
kirjaan, joka julkaistiin neljä vuotta sen jälkeen kun
kyseiset työntekijät jätettiin direktiivin soveltamisalan
ulkopuolelle, ei liity väliaikaista direktiiviä.

3.1.3. TSK toteaa, että ”liikkuviin” työntekijöihin
sovellettavan direktiivin puuttuminen maakuljetusten
alalla on jo aiheuttanut merkittäviä muutoksia eri
kuljetusaloilla, ja monista eri syistä johtuvat lainsäädännölliset viivästykset pahentavat entisestään usein
riidanalaistakin tilannetta. Jos direktiivi olisi aikoinaan
hyväksytty, kielteinen kehitys tai ainakin sen vaikutukset
olisi voitu välttää.

3.1.4. TSK on vakuuttunut siitä, että maantieliikenteen selvittämättömät ongelmat on ratkaistava viipymättä. Tämä on tarpeen, jotta estetään kilpailun
vääristyminen tämän liikennemuodon piirissä ja eri
liikennemuotojen välillä sekä maantieliikenteen parissa
toisen lukuun työskentelevien kuljettajien työolosuhteiden nopea heikkeneminen. Näistä kuljettajista noin
1,2 miljoonaa toimii henkilöliikenteen ja 2,1 miljoonaa
tavaraliikenteen palveluksessa.

On olemassa suuri vaara, että epäterve tilanne maakuljetuksissa, jotka ovat yksi Euroopan talouden elinvoimaisia aloja, saa aikaan huomattavia yhteiskunnallisia
konflikteja ja sosiaalista dumppausta, jota ei voida
hyväksyä.

Euroopan yhteisön tulee myös suojautua kilpailun
vääristymiseltä, jota aiheuttaa alhaisen sosiaaliturvatason omaavista Euroopan ulkopuolisista maista tulevien
maakuljetusyritysten harjoittama sosiaalinen dumppaus.

Tässä yhteydessä on lisäksi huomattava, että direktiiviä 93/104/EY sovelletaan jo automaattisesti maantieliikenteessä omaan lukuunsa (erityisesti kemian-, öljymaatalous- ja elintarviketeollisuuden, rakennusalan
sekä tukku- ja vähittäiskaupan palveluksessa) työskenteleviin kuljettajiin, joita on 3–3,5 miljoonaa.
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TSK:n velvollisuutena on kiinnittää huomiota yhteisön
säädökseen, jota sovelletaan myös itsenäisiin ammatinharjoittajiin, eli asetukseen N:o 3820/85 (ETY), jossa
määrätään pisin mahdollinen ajoaika ja lyhyin mahdollinen lepoaika. Sillä ei kuitenkaan säädellä työaikaa
kokonaisuudessaan.
3.1.5. TSK ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että rautatieliikenteen alalla työmarkkinaosapuolet pääsivät rautatieliikennettä käsittelevässä sekakomiteassaan sopimukseen jo 18. syyskuuta 1996.
Sopimus voisi hyvin toimia esimerkkinä muille toimialoille sekä komissiolle, jonka olisi esitettävä tarvittavat
direktiiviehdotukset neuvostolle.
3.1.6. TSK arvostaa myös sitä, että myös meriliikenteen alalla työmarkkinaosapuolet ovat sekakomiteassaan päässeet sopimukseen, joka on tarkoitus viimeistellä lähiaikoina.
TSK toivoo komission tavoin, että jäsenvaltiot ratifioivat
pikaisesti ILOn yleissopimuksen nro 180 (1996), joka
koskee meriliikenteen työaikoja ja jonka Kansainvälinen
työjärjestö hyväksyi Genevessä lokakuussa 1996.
Liikenneneuvoston tuoreen julkilausuman mukaan ratifioinnille on poliittista neuvottelupohjaa. Myös tämän
maailmanlaajuiselle kilpailulle avoimen alan työmarkkinaosapuolet edellyttävät ratifiointia.
3.1.7. Sen sijaan komitea pahoittelee, etteivät työmarkkinaosapuolet ole päässeet sopimukseen sisävesiliikennettä käsittelevässä sekakomiteassaan joki- ja järviliikenteeseen liittyvistä kysymyksistä sen vuoksi, että
eräillä työnantajilla ei mielestään ollut valtuuksia tehdä
sopimusta.
3.1.8. TSK odottaa kärsimättömänä lentoliikenteen
alan sopimusta, jossa tilapäisryhmän olisi vain vahvistettava lentoajan enimmäismäärät (”Flying Time Limitation”).

3.2. Merikalastus
3.2.1. TSK myöntää ilman muuta, että merikalastuksen alan työolosuhteet ja työn luonne ovat hyvin
poikkeukselliset ja epäyhtenäiset. Tämä johtuu erityisesti kalastusmuodoista ja -menetelmistä, kalastusalusten koosta sekä siitä, että kalastajista suuri osa on
itsenäisiä ammatinharjoittajia. Ala on jatkuvien muutosten kohteena, ja TSK toteaakin, että työaikaongelmien
ratkaisematta jättämisellä saattaa olla vakavia seurauksia yhteisön merikalastusohjelmien toteuttamiselle. Seuraukset tulevat vaikuttamaan kaikkiin osapuoliin.
3.2.2. Merikalastuksessa kuolemantapausten ja työtapaturmien määrä on paljon suurempi kuin muilla
aloilla. TSK:n mielestä olisikin ensisijaisen tärkeää
huolehtia riittävällä tavalla juuri merikalastusalan työn-
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tekijöiden työsuojelusta, sillä väsymyksen ja tapaturmien välinen yhteys on selvästi todettu. Tätä periaatetta
ei voida kyseenalaistaa vetoamalla ikivanhoihin käytäntöihin, joiden hyödyllisyys kannattaisi tutkia, eikä taloudellisista syistä, kuten yhteisöjen tuomioistuinkin on
nimenomaisesti todennut (1).
3.2.3. Näistä syistä TSK kehottaa työmarkkinaosapuolia palaamaan neuvottelupöydän ääreen ja pyrkimään sopimukseen ”sekakomiteassaan”.
Jos sopimukseen ei päästä, osapuolten olisi toimitettava
komissiolle ehdotuksia, jotta komissio voi tehdä neuvostolle direktiivin 93/104/EY yleisperiaatteiden pohjalta
ehdotuksen asiakirjaksi, jossa otettaisiin huomioon kyseisen elinkeinoalan näkemykset.

3.3. Muu merellä tehtävä työ
3.3.1. TSK ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että
mitkään valkoisen kirjan ehdotukset eivät näytä ilmentävän työmarkkinaosapuolten molemminpuolisia
intressejä tällä alalla. Tilanne vaikuttaa johtuvan siitä,
että toinen osapuoli ei ole halunnut ilmaista julkisesti
pyrkimyksiään. TSK suosittelee, että komissio perustaisi
”tilapäisen sekakomitean”, jonka tehtävänä olisi määritellä alan työaikalainsäädännön sisältö.
3.3.2. TSK:n mielestä tämän ”tilapäisen sekakomitean” olisi työssään nojauduttava erityisesti sellaisiin
lakeihin ja asetuksiin, työehto- ja muihin sopimuksiin,
joita sovelletaan useimmissa maissa, joissa merityötä
tehdään.
Koska puheena oleva toiminta saattaa tulevaisuudessa
saada uusia muotoja, TSK pitää asianmukaisen
lainsäädännön saamista alalle hyvin tärkeänä.

3.4. Lääkärien erikoistuminen
3.4.1. TSK toteaa heti aluksi, ettei ole pätevää syytä
jättää koulutuksen erikoistumisjaksoa suorittavia
lääkäreitä neuvoston direktiivin 93/104/EY soveltamisalan ulkopuolelle: a) he eivät ole ”liikkuvia” työntekijöitä ja b) he eivät työskentele eri tavoin kuin työsuhteiset
kollegansa, jotka eivät erikoistu ja jotka kuuluvat
määritelmällisesti direktiivin soveltamisalaan.
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3.4.2. TSK toteaa lisäksi, että merkittävät eroavuudet
(maiden sisälläkin) tällä hyvin omaleimaisella alalla
vaarantavat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä erikoistuvien lääkäreiden psyykkisen ja fyysisen terveyden.
Liiallisen työn tai liian vähäisen levon seurauksena kärsii
myös heidän antamansa hoito, jonka laadusta he ovat
vastuussa koko sairaalayhteisölle.
3.4.3. Komissio arvioi valkoisen kirjan kohdassa
66, että erikoistuvien lääkärien päivystyskysymys olisi
ratkaistava jäsenvaltiotasolla. TSK muistuttaa kuitenkin, että luonteeltaan hyvin erilaisten päivystys- ja
varallaoloaikojen on oltava neuvoston direktiivin 93/104/EY yleisten periaatteiden ja erityisesti työskentelyä seuraavaa lepoaikaa koskevien periaatteiden
mukaisia.
Jo nyt tulee ryhtyä ennakkotoimenpiteisiin kyseenalaisiksi osoittautuvissa sairaaloissa, jotta vältetään potilaiden saaman hoidon laadun kaikkinainen heikentyminen.

4. Päätelmät
4.1.
TSK antaa tukensa komissiolle, joka on ottanut
pragmaattisen lähestymistavan taatakseen yhteisön työsuojelun tason siltä osin kuin on kyse tietyistä työajan
järjestämistä koskevista seikoista annetun neuvoston
direktiivin 93/104/EY tämänhetkisen soveltamisalan
ulkopuolelle jätetyillä toimialoilla työskentelevien henkilöiden työajoista.
4.2.
TSK kannattaa kolmatta vaihtoehtoa ja siinä
esitettyä kolmitahoista lähestymistapaa:
1) Ulotetaan direktiivi 93/104/EY koskemaan kokonaisuudessaan kaikkia kiinteässä asemapaikassa työskenteleviä.
2) Ulotetaan direktiivi 93/104/EY koskemaan kaikkia
”liikkuvia” työntekijöitä ja ”muuta merellä tehtävää
työtä” tekevää henkilöstöä (merikalastajat mukaan
lukien) seuraavien säännösten osalta:
• neljän viikon palkallinen vuosiloma;
• yötyöntekijöiden terveystarkastukset;
• riittävän lepoajan varmistaminen;

TSK pahoitteleekin, ettei komission valkoiseen kirjaan
liity tilapäistä direktiiviä.

(1) EY:n tuomioistuimen 12. marraskuuta 1996 antama tuomio
Yhdistyneen kuningaskunnan kanteesta neuvostoa vastaan.

• vuosittaisen työajan enimmäismäärä.
3) Hyväksytään kunkin toimialan osalta erityislainsäädäntö, joka koskee ”liikkuvien” työntekijöiden ja tarpeellisin muutoksin ”merikalastuksen”
parissa työskentelevien tai ”muuta merellä tehtävää
työtä” tekevien työ- ja lepoaikoja.
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4.3.
Komission tavoin TSK toivoo edelleen, että
työmarkkinaosapuolet pääsevät sopimukseen liikenteen
ja merikalastuksen alalla.
Komitea edellyttää komission jatkavan toimintaansa
asian hyväksi. Komission olisi annettava lisää vastuuta
työmarkkinaosapuolille ja samalla täsmennettävä, että
tulevien säännösten on täytettävä seuraavat ehdot:
– Säännökset sitovat direktiivin tavoin.
– Säännöksiä sovelletaan kaikkiin asianomaisiin.
– Säännösten perusteella ei voida heikentää nykyisiä
työsuhteen ehtoja (ks. direktiivin 93/104/EY 18 artiklan 3 kohta).
– Säännöksiin sisällytetään direktiivin 93/104/EY
säännökset mahdollisista ja tarpeellisista poikkeuksista.
– Säännökset ovat läheisyysperiaatteen mukaisia. Tämä
tarkoittaa sitä, että poikkeuksista voidaan neuvotella
yritystasolla sekä jäsenvaltioissa aiemmin käytettyjä
menettelytapoja noudattaen.
– Säännökset tulevat voimaan samanaikaisesti; näin
vältytään eri toimialojen väliseltä tuhoisalta kilpailul-
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ta, joka johtuisi siitä, että työntekijöiden työsuojeluun
sovellettaisiin useita eri sääntöjä.
– Säännöksissä korostetaan niiden yleishyödyllisyyttä,
sillä liiallisesta työskentelystä johtuva väsymys on
asianosaisten hyvinvoinnille ja turvallisuudelle todellinen ja välitön riski.
4.4.
On itsestään selvää, että sen jälkeen kun työmarkkinaosapuolet ovat sopineet ”sekakomiteoissaan” kohdan 4.2 alakohdan 2 soveltamisesta kullakin toimialalla,
nämä sopimukset on siirrettävä saman kohdan alakohdassa 3 tarkoitettuun toimialakohtaiseen lainsäädäntöön.
4.5.
Lopuksi TSK suosittelee, että työmarkkinaosapuolten neuvottelujen päättämiselle asetettaisiin kohtuullisen pikainen määräaika. Komission tehtävänä
on ottaa neuvottelujen tulokset huomioon ja esittää
neuvostolle mahdollisimman pian työaikaa koskevia
käytännön ehdotuksia direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääneillä toimialoilla työskentelevien työntekijöiden tehokkaan työsuojelun varmistamiseksi. Yrityksille on kuitenkin jätettävä riittävät mahdollisuudet
toimia harkitsemallaan tavalla.
TSK katsoo velvollisuudekseen korostaa niin ikään
komitean kuulemisvelvoitetta asian käsittelyn eri vaiheissa.

Bryssel, 26. maaliskuuta 1998.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Tom JENKINS

