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II
(Valmistavat säädökset)

ALUEIDEN KOMITEA

Alueiden komitean päätöslauselma aiheesta ”EU:n nykyinen laajentumiskehitys”
(2000/C 57/01)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Kööpenhaminassa (21. ja 22. kesäkuuta 1993) ja Kölnissä (3. ja 4. kesäkuuta 1999)
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston tekemät päätökset,
ottaa huomioon Kyproksen, Maltan ja kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan maan EU:lle esittämät
jäsenhakemukset,
ottaa huomioon komission mainituista jäsenhakemuksista antamat lausunnot,
ottaa huomioon komission toisen määräaikaiskertomuksen ehdokasmaiden edistymisestä jäsenyyden
tiellä,
ottaa huomioon EP:n mietinnön aiheesta ”Komission tiedonanto ’Agenda 2000 – Kohti vahvempaa ja
laajempaa unionia’” (A4–0368/97),
ottaa huomioon laajentumisen institutionaalisista näkökohdista antamansa lausunnon (CdR 52/99 fin (1)),
ottaa huomioon aiheesta ”Alueiden ja paikallisyhteisöjen rooli EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa”
antamansa lausunnon (CdR 51/99 fin (1)),
ottaa huomioon toissijaisuusperiaatteesta antamansa lausunnon ja päätöslauselmat (CdR 302/98 fin (2);
CdR 305/97 (3) fin ja CdR 136/95 (4)),
ottaa huomioon antamansa lausunnon rajojen yli ulottuvasta yhteistyöstä KIE-maiden kanssa
(CdR 207/96 fin (5)),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL C 374, 23.12.1999, s. 15.
EYVL C 198, 14.7.1999, s. 73.
EYVL C 64, 27.2.1998, s. 98.
EYVL C 100, 2.4.1996, s. 1.
EYVL C 34, 3.2.1997, s. 18.
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ottaa huomioon antamansa lausunnon EU:n laajentumisen vaikutuksista unionin politiikan eri osaalueisiin (CdR 280/97 fin (1)),
ottaa huomioon liittymistä valmistelevasta rakennepolitiikan välineestä (ISPA) antamansa lausunnon
(CdR 241/98 fin (2)),
ottaa huomioon liittymistä valmistelevasta maatalouden välineestä (SAPARD) antamansa lausunnon (CdR
273/98 fin (3)),
ottaa huomioon komitean työvaliokunnan 20. lokakuuta 1999 tekemän päätöksen nimittää Roger Kaliff
(S, PSE) yleisesittelijäksi
ja katsoo, että
a) Euroopan unionin pyrkimykset saattaa toimielimensä lähemmäksi Euroopan kansalaisia ovat jatkuvasti
lisääntyneet viime vuosikymmenen aikana. Alue- ja paikallishallinnon merkitys Euroopan rakennustyössä on tunnustettu, ja näin ollen se otetaan yhä enenevässä määrin huomioon EU:n päätöksentekoprosessissa. Itse asiassa toissijaisuusperiaatteen sisällyttäminen sopimukseen Euroopan unionista,
alueiden komitean perustaminen ja kumppanuusperiaatteen kehittäminen unionin rakennerahastopolitiikan toimeenpanossa todistavat, että kehitystä on tapahtunut tähän suuntaan;
b) on kuitenkin ponnisteltava edelleen alueiden ja paikallisyhteisöjen aseman vahvistamiseksi Euroopan
unionissa, koska näillä hallintoelimillä on usein sekä säädäntövaltaa että toimeenpanovaltaa samoin
kuin mittavasti kokemusta EU:n lainsäädännön toimeenpanosta. Kölnissä 3.–4. kesäkuuta 1999
kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle osoitetussa päätöslauselmassa alueiden komitea ehdotti siten
suunnitelmaa perustamissopimuksen tarkistamiseksi seuraavassa hallitustenvälisessä konferenssissa
(CdR 54/99 fin (4));
c) EU:n nykyisessä laajentumiskehityksessä Kyproksen, Viron, Unkarin, Puolan, Tšekin tasavallan ja
Slovenian suuntaan (kuusi ensimmäistä jäsenehdokasmaata) alueiden komitea korostaa sitoutumistaan
laajenemiseen, jota se pitää investointina rauhaan, poliittiseen vakauteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja Euroopan kansojen hyvinvointiin;
d) komission laatiman, jäsenehdokasmaiden edistymistä liittymisvalmisteluissa koskevan toisen kertomuksen päätelmien ja Tampereella pidetyn Eurooppa-neuvoston erityisistunnon valossa komission ja
neuvoston tulisi tehostaa EU:n laajentumisstrategiaan liittyvää vuoropuhelua Bulgarian, Latvian,
Liettuan, Maltan, Romanian ja Slovakian kanssa niiden kanssa käytävien liittymisneuvottelujen
aloittamiseksi mahdollisimman pian;
e) laajenemisen ei kuitenkaan sovi vaarantaa jo saavutettua Euroopan yhtenäisyyden tasoa sisämarkkinoilla ja muilla yhteisön politiikanaloilla;
f) Euroopan unionin perusperiaatteista päätösten tekeminen mahdollisimman lähellä kansalaisia (SEU:n
1 artikla), toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate (EY:n perustamissopimuksen 5 artikla ja
Amsterdamin sopimukseen liitetty pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta)
vaikuttavat muodollisesti tarkastellen ensisijaisesti unionin ja jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin;
ne vaikuttavat käytännössä kuitenkin myös kansalliseen päätöksentekoon ja EU:n lainsäädännön
voimaansaattamiseen jäsenvaltioissa sekä sen soveltamiseen jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla;
g) näin ollen mainittujen periaatteiden on oltava johtotähtenä myös jäsenehdokasmaiden kanssa
käytävissä neuvotteluissa. Euroopan unionin on kunnioitettava jäsenehdokasmaiden sisäistä vallanjakoa, mutta pyrittävä takaamaan toiminnallaan EU:n lainsäädännön toteuttaminen tulevissa jäsenvaltioissa mahdollisimman tehokkaasti ja samalla niin lähellä kansalaisia kuin on mahdollista;
(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL C 64, 27.2.1998, s. 48.
EYVL C 51, 22.2.1999, s. 7.
EYVL C 93, 6.4.1999, s. 1.
EYVL C 293, 13.10.1999, s. 74.

29.2.2000

29.2.2000

FI
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h) vuodesta 1997 alkaen alueiden komitea on toiminut aktiivisesti EU:n laajenemiskehityksessä
järjestämällä vuoropuhelua jäsentensä ja unionin jäsenehdokasmaiden alue- ja paikallistason poliittisten edustajien välillä. Komitea otti kesäkuussa 1997 Brysselissä vastaan kaikkien jäsenehdokasmaiden
alue- ja paikallisedustajia ja järjesti sitten kunkin kuuden ensimmäisen jäsenehdokasmaan kanssa
”kahdenvälisen” konferenssin. Tämän jälkeen näiden kuuden maan alue- ja paikallisyhteisöjen
edustajien kanssa pidettiin yhteinen yleiskokous Brysselissä 16. marraskuuta 1999. Kokouksessa
kartoitettiin käytyjä keskusteluja ja keskusteltiin käsillä olevasta päätöslauselmasta;
i) näiden kuuden kahdenvälisen konferenssin yhteydessä on käynyt ilmi, että kaikkien jäsenehdokasmaiden alue- ja paikallistasoilla on merkittävä rooli modernin demokratian kehittämisessä ko. maissa.
Tämän lisäksi alue- ja paikallistaso ovat merkittävässä asemassa EU-lainsäädännön toimeenpanon
kannalta. Niiden merkitys lisääntyy entisestään, koska maissa siirretään valtaa keskushallinnolta alueja paikallistasolle. Jäsenehdokasmaiden alue- ja paikallisviranomaiset eivät kuitenkaan saa tarpeeksi
informaatiota omien hallitustensa ja Euroopan unionin välisistä jäsenyysneuvotteluista, eivätkä
osallistu riittävästi neuvotteluprosessiin. Näiden roolia täytyy siten kehittää ja tiedonkulkua tulee
tehostaa:
j) konferensseista sai alkunsa vastavuoroinen tiedotus- ja konsultaatiotoiminta, jossa otetaan. huomioon
EU:n jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten keräämä kokemus aikaisemmissa laajentumisvaiheissa (1973, 1981, 1986 ja 1995);
k) unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden edistymistä koskevan komission kertomuksen päätelmät tulee
ottaa huomioon;
hyväksyi 31. täysistunnossaan 17. marraskuuta 1999 yksimielisesti seuraavan päätöslauselman.
Alueiden komitea esittää, että

–

Euroopan unionin alue- ja paikallisviranomaiset

1. ottavat laajentumisen huomioon kahdenvälisessä yhteistyössä jäsenehdokasmaiden alueiden tai paikallisviranomaisten kanssa – erityisesti ystävyyskaupunkitoiminnassa
tai kahdenvälisissä yhteistyösopimuksissa – ellei näin ole
jo tehty;

2. edistävät rajatylittävää ja kansojen välistä yhteistyötä hajautetulla tasolla omien kahdenvälisten suhteidensa tai maansa
ja jäsenehdokasmaiden kahdenvälisten suhteiden puitteissa;

3. osallistuvat mahdollisuuksiensa ja toimivaltansa mukaisesti
virkamiesvaihtoon tai ottavat vastaan jäsenehdokasmaiden
alue- ja paikallishallinnon lähettämiä harjoittelijoita, jotta
nämä voivat tutustua yhteisön toimielimiin, politiikkoihin
ja menettelyihin;

4. auttavat mahdollisuuksiensa mukaan jäsenehdokasmaiden
alueita ja paikallisyhteisöjä perustamaan edustustoimistoja
Brysseliin;

–

neuvosto ja Euroopan komissio

5. ryhtyvät viipymättä neuvotteluihin jäsenyydestä Kyproksen, Viron, Unkarin, Puolan, Tšekin tasavallan ja Slovenian
kanssa perussopimuksissa turvattujen kansalaisläheisyyden, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti;

6. aloittavat jäsenyysneuvottelut niiden hakijamaiden kanssa,
jotka ovat edistyneet riittävällä tavalla Kööpenhaminassa
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston määrittelemien liittymiskriteereiden täyttämisessä;

7. varmistavat, että alue- ja paikallisviranomaiset saavat toimivaltaansa kuuluvista tai itselleen merkityksellisistä asioista kaiken asianmukaisen tiedon, ja että niitä kuullaan
riittävästi ja hyvissä ajoin ennen kuin neuvotteluissa hakijavaltioiden kanssa siirrytään ratkaisevaan vaiheeseen;

8. ottavat huomioon ja kunnioittavat alue- ja paikallisviranomaisten oikeuksia, valtuuksia ja vastuualueita, joista on
päätetty jäsenehdokasmaiden lainsäädännössä, sekä vahvistavat tämän hallinnontason osallistumista neuvotteluprosessiin erityisesti lisäämällä kyseisten viranomaisten
ja kussakin maassa toimivien komission valtuuskuntien
välistä viestintää;
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9. tarjoavat paikallis- ja alueviranomaisille pikaisesti mahdollisuuden osallistua uusissa Phare-suuntaviivoissa säädettyyn Institution Building -ohjelmaan, jotta myös nämä
yhteisön säännöstöä soveltavat hallintotasot pääsevät laajalti mukaan liittymisvalmisteluprosessiin;

18. varmistavat, että Euroopan unionissa annetaan tunnustusta ja tukea alue- ja paikallistason merkittävälle roolille
ja demokratian, hyvinvoinnin, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja poliittisen vakauden kehittämisessä jäsenehdokasmaissa;

10. kehittävät innovatiivisia välineitä, joiden avulla jäsenehdokasmaiden väestölle annetaan tietoja Euroopan integraatiosta talouden alojen lisäksi myös kansalaisia koskevissa asioissa;

19. takaavat riittävät resurssit, jotta jäsenehdokasmaiden vaaleilla valitut alue- ja paikallistason edustajat, jotka hallintotasollaan valmistavat maitaan EU:hun liittymiseen, saavat tarvitsemansa tiedon ja tuen niin pian kuin mahdollista ja että he ennen kaikkea voivat seurata alueiden
komitean työtä;

11. huolehtivat nykyistä enemmän siitä, että rajatylittävää
alueiden- ja kansainvälistä yhteistyötä tukevien EUohjelmien välineet ovat yhteensopivia liittymistä
edeltävän strategian välineiden ja mm. niihin kuuluvan
Phare-ohjelman kanssa;

–

12. ottavat huomioon alueiden komitean antamat lausunnot
neuvotellessaan EU:n jäsenyysehdoista niiden politiikan
alojen osalta, joista alueiden komiteaa on kuultava;

20. takaavat, että niiden alue- ja paikallistason edustajat
saavat kaiken hyödyllisen, niiden toimivaltaa koskevan
tiedon EU:n jäsenyysneuvotteluiden aikana;

13. edistävät alueiden komitean ja jäsenyyttä hakeneiden
maiden alue- ja paikallistason edustajien sekakomiteoiden
perustamista;

21. takaavat riittävät taloudelliset voimavarat alue- ja paikallisviranomaisille sekä niiden liitoille ja täten mahdollistavat niiden aktiivisen osallistumisen liittymisprosessiin;

14. valmistelevat seuraavalle EU:n toimielinuudistusta käsittelevälle hallitustenväliselle kokoukselle perussopimustason määräyksen, jonka mukaan jäsenehdokasmaat saavat
oikeuden nimetä tarkkailijoita alueiden komiteaan jäsenyyssopimuksen allekirjoituksen ja jäsenyyden voimaantulon väliseksi ajaksi;

22. takaavat, että alue- ja paikallisviranomaisia on velvollisuus kuulla näistä aloista hyvissä ajoin ennen kuin
neuvottelut EU:n kanssa ovat päätösvaiheessa, ja että ne
voivat esittää näkemyksiään suoraan hallitusten neuvottelijoille;

15. huolehtivat siitä, että EU:n nykyisten ja uusien raja-alueiden oikeutetut toivomukset otetaan huomioon, koska
laajeneminen vaikuttaa niihin huomattavasti enemmän
kuin muihin alueisiin; näihin kuuluvat talous-, rakenneja ympäristöpoliittisten seikkojen lisäksi ennen kaikkea
ydinturvallisuuteen liittyvät kysymykset;

16. sitoutuvat toteuttamaan yhteisön toimielinten toimivuuden edellyttämät institutionaaliset uudistukset hidastamatta laajentumiskehitystä;

–

Euroopan parlamentti ja jäsenvaltioiden parlamentit

17. varmistavat viivyttelemättä, että liittymisneuvotteluja
käydään perussopimuksissa turvattujen kansalaisläheisyyden, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti;

jäsenyyttä hakeneiden maiden hallitukset

23. varmistavat, että alue- ja paikallisviranomaisia kuullaan
niissä kysymyksissä, joilla on taloudellisia ja hallinnollisia
vaikutuksia alue- ja paikallisviranomaisiin;

24. varmistavat, että alue- ja paikallisviranomaisille annetaan
heti neuvottelujen ratkettua tiedoksi viranomaisten toimivaltaa koskevien neuvottelutulosten seuraukset;

25. edesauttavat ja helpottavat alue- ja paikallisviranomaistensa mahdollisuuksia luoda omien maidensa rajojen
ulkopuolelle virallisia yhteyksiä, joiden tarkoituksena on
auttaa niitä omalla hallintotasollaan ja vastuualueillaan
valmistamaan maata mahdollisimman hyvin EU-jäsenyyteen;

26. edistävät alueiden komitean ja jäsenyyttä hakeneiden
maiden alue- ja paikallistason edustajien sekakomiteoiden
perustamista;
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27. varmistavat, että maiden alue- ja paikallisviranomaisilla
on mahdollisuus osallistua jäsenvaltiokohtaisten Phareohjelmaan liittyvien painopisteiden asetteluun valmistauduttaessa liittymään Euroopan unioniin; painopisteisiin
kuuluu myös Pharen ”toimielinten lujittamistoimet” -ohjelma;

C 57/5

28. Alueiden komitea valtuuttaa puheenjohtajansa välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle,
Euroopan parlamentille, Helsingissä pidettävälle Eurooppa-neuvoston huippukokoukselle, jäsenvaltioiden parlamenteille sekä EU:n jäsenyyttä hakeneiden maiden hallituksille ja parlamenteille.

Bryssel 17. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Televiestinnän, tiedotusvälineiden ja
tietotekniikan lähentyminen sekä sen vaikutukset sääntelyyn – Vihreään kirjaan liittyneen
julkisen kuulemisen tulokset”
(2000/C 57/02)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle
ja alueiden komitealle – Televiestinnän, tiedotusvälineiden ja tietotekniikan lähentyminen sekä sen
vaikutukset sääntelyyn – Vihreään kirjaan [KOM(97) 623 lopull.] liittyneen julkisen kuulemisen tulokset
KOM(1999) 108 lopull.,
ottaa huomioon komission 17. maaliskuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 c
artiklan ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 3:n ”Euroopan laajuiset verkot – Liikenne – Tietoyhteiskunta” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 3:n syyskuun 24. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 191/99 rev. 1, jonka esittelijä oli Dieter Schiffmann (D, PSE),
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (17. päivän kokouksessa)
yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

Lähentymistä koskevaan vihreään kirjaan liittynyt julkinen kuuleminen

1.1.
Lausunnossa käsitellään julkisen kuulemisen tuloksia
aiheesta ”Vihreä kirja televiestinnän, tiedotusvälineiden ja
tietotekniikan lähentymisestä sekä sen vaikutuksista sääntelyyn”. Komissio antoi vihreän kirjan 3. joulukuuta 1997.

1.2.
Vihreän kirjan antamisen jälkeen järjestettiin sen
sisältöä koskeva julkinen kuuleminen, jonka tulokset julkaistiin
29. heinäkuuta 1998 komission valmisteluasiakirjassa (1).
Lisäksi komissio esitti siinä kolmea asiakokonaisuutta koskevia
kysymyksiä, joita se piti tärkeinä ja jotka olivat osoittautuneet
merkittäviksi kuulemisen ensimmäisessä vaiheessa (pääsy verkkoihin ja digitaalisiin yhdyskäytäviin, investoinnit, innovointi
ja sisällön tuotanto sekä yleisen edun ja kilpailunäkökohtien
välinen tasapaino sääntelyssä).

(1) SEK (1998) 1284 lopull.
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1.3.
9. maaliskuuta 1999 antamassaan tiedonannossa komissio esittelee omasta näkökulmastaan vihreään kirjaan liittyneen kuulemisen kaikki tulokset, tekee yhteenvedon keskeisistä
seikoista ja luonnostelee sen pohjalta lisätoimia.

1.4.
Vihreässä kirjassa televiestinnän, tiedotusvälineiden ja
tietotekniikan lähentymisestä sekä sen vaikutuksista sääntelyyn
todetaan tämän kehityksen olevan hyvin tärkeä taloudelliselle
kehitykselle, työpaikkojen luomiselle ja Euroopan kulttuurien
monimuotoisuudelle sekä käsitellään erityisesti kysymystä oikeudellisesta kehyksestä. Vihreässä kirjassa eritellään lähentymisen käsitettä, tutkitaan olemassa olevia ja mahdollisia rajoituksia, jotka voivat haitata markkinoiden ja teknologian kehitystä, sekä käsitellään nykyisiin ja mahdollisiin tuleviin sääntelytapoihin ja toimintaperiaatteisiin liittyviä kysymyksiä.
Lopuksi vihreässä kirjassa esitetään pohdintoja lähentyvien
alojen tulevaa sääntelypolitiikkaa varten.

1.5.
Julkisen kuulemisen tuloksista annetussa komission
tiedonannossa pidetään kuulemisen tärkeimpänä päätelmänä
sitä, että teknologisten perustojen ja siirtoverkkorakenteiden
lähentyminen on jo tosiasia ja että samankaltaisia sääntelyehtoja tulisi sen vuoksi soveltaa kaikkiin tällaisiin perusrakenteisiin
riippumatta siitä, minkä tyyppisiä palveluja niillä välitetään.
Tällaista ns. infrastruktuurin horisontaalista sääntelyä täydennettäisiin sisällön sääntelyn osalta olemassa olevalla vertikaalisella sääntelyllä toimitetun palvelun erityispiirteiden mukaan.
Kuulemisen toisessa vaiheessa selvitettiin erityisesti kolmea
kysymystä, jotka koskivat pääsyä verkkoihin ja digitaalisiin
yhdyskäytäviin, investointeja, innovointia ja sisällön tuotantoa
sekä julkisen edun ja kilpailunäkökohtien välistä tasapainoa
sääntelyssä.

Alueiden komitean ensimmäinen lausunto

1.6.
Alueiden komitea antoi jo syyskuussa 1998 vihreästä
kirjasta lausunnon (1), joka perustuu esittelijöiden Risto Koiviston ja Frank Nashin lausuntoluonnokseen. Käsillä oleva alueiden komitean toinen lausunto koskee julkisen kuulemisen
toisen vaiheen tuloksia.

1.7.
Vihreästä kirjasta antamassaan lausunnossa alueiden
komitea pitää välttämättömänä aloittaa lähentymisen näkökulmasta keskustelu sääntelykehyksen kehityksestä. Komitea
yhtyy muun muassa komission näkemykseen, jonka mukaan
sääntely tulisi pyrkiä pitämään mahdollisimman vähäisenä.
Alueiden komitea arvostelee kuitenkin komissiota siitä, että se
painottaa selvästi markkinoiden kehitystä ja antaa liian vähän
huomiota yleisille yhteiskunnallisille tavoitteille. Komitean
mielestä paras ratkaisu on säilyttää nykyiset sääntelyjärjestelmät ja toteuttaa niiden pohjalta varovaisia mukautuksia
uusiin olosuhteisiin kuten online- ja vuorovaikutteisten palvelujen lukuisiin muotoihin.

(1) CdR 149/98 fin – EYVL C 373, 2.12.1998, s. 26.
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2. Huomautuksia kuulemisen tuloksia koskevista komission yleisistä toteamuksista

Televiestinnän, tiedotusvälineiden ja tietotekniikan alojen lähentymisen arviointia

2.1.
Televiestinnän, tiedotusvälineiden ja tietotekniikan
lähentyminen on ymmärrettävä teknisten, sähköisen viestinnän samantyyppisten palvelujen siirtämiseksi käytettyjen eri
verkkoperustojen yhteenliittymisenä tai vaihdettavuutena tai
päätelaitteiden kuten puhelimen, television ja tietokoneen
yhteensulautumisena. Kyseessä on siis etupäässä teknologinen
ja myöhemmin tietoyhteiskunnan kehittyessä taloudellinen
ilmiö. Tuskin mikään viittaa toistaiseksi siihen, että radion ja
uusien palvelujen tarjonta olisi sisällön suhteen nopeasti
yhdenmukaistumassa.

2.2.
Komissio pitää edelleenkin lähentymiskehitystä
tärkeänä Euroopan tulevalle talouskasvulle ja työpaikkojen
luomiselle. Komissio korostaa kuitenkin uudessa tiedonannossaan alueiden komitean arvion mukaisesti, että lähentymiskehityksestä voi mahdollisesti aiheutua myös vaaroja kulttuuriidentiteetin ja yhteiskunnallisen koheesion säilyttämiselle.

2.3.
AK on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että uudet
tekniikat ja mahdollisuudet uusien palvelujen ja sovellusten
laajaan käyttöön koskettavat ja muuttavat yhteiskuntaelämää
ja yksilön elämää monin merkittävin tavoin.

2.4.
Alueiden komitea on monien kuulemiseen osallistuneiden kanssa yhtä mieltä siitä, että komissio yliarvioi kehityksen
nopeuden ja lähentymisen ennakoitavissa olevan taloudellisen
merkityksen. Lähentyminen avaa uusia mahdollisuuksia ja
tilaisuuksia Euroopan alueille, mutta aiheuttaa samalla kielteisten vaikutusten vaaran, kuten komitea on perusteellisesti
esittänyt vihreästä kirjasta antamassaan lausunnossa. Vaarana
voi olla olemassa olevien alueellisten erojen syveneminen
siirtoverkkorakenteissa sekä tiedotusvälineiden ja palvelujen
käyttämisessä.

Lähestymistapa sääntelyyn

2.5.
Alueiden komitea on tyytyväinen siihen, että vihreään
kirjaan liittyneen julkisen kuulemisen ansiosta komissio korostaa nyt entistä painokkaammin, että sääntelyn avulla ei ole
määrä vain edistää investointeja erityisesti uusien palvelujen
alalla, vaan ennen kaikkea on myös turvattava yleinen etu.
AK:n mielestä tällainen yleisen edun mukainen tasapainoinen
sääntelykehys ei rajoita uusien osallistujien pääsyä markkinoille vaan on oikeusvarmuuden ja investointiturvan tärkeä edellytys.
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2.6.
Sääntelyn tulee olla avointa, selkeää ja suhteellista.
Komissio erottaa tässä yhteydessä ehdotuksissaan a) sääntelyn,
jolla asetetaan yleisen edun perusteella toimintavelvoitteita
tai kieltoja, b) alakohtaisen sääntelyn, jolla korvataan tai
täydennetään kilpailulainsäädäntöä ja c) edistämistoimet erityisten poliittisten tavoitteiden kannalta.

lainsäädännön soveltamiseen nähden, koska ilman sitä ei voida
saavuttaa yleishyödyllisiä päämääriä. Toistaiseksi voidaan
jättää auki kysymys, onko sääntely voimassa pitkään vai
vain siirtymäkauden ajan, kunnes on saavutettu toimivat
kilpailumarkkinat. Kysymys tulisi arvioida ja ratkaista myöhemmin senhetkisen kehityksen perusteella.

2.7.
Komission ehdotusten mukaan siirtotapaa ja sisältöä
tulisi säännellä erikseen. Sääntelyn toimintatapaan on kuuluttava kaikkien siirtoverkkorakenteiden yhdenmukainen kohtelu
ja sisällön sääntely, joka on sopusoinnussa kunkin sisältöpalvelun erityispiirteiden kanssa.

2.14. Kuten alueiden komitea painottaa jo ensimmäisessä
lausunnossaan, joustavuuden sekä jäsenvaltioiden ja alueiden
harkintavallan on oltava tulevan sääntelyprosessin keskeisiä
tekijöitä erilaisten infrastruktuuriolosuhteiden ja kilpailutilanteiden vuoksi. Myös läheisyysperiaate on otettava huomioon.

2.8.
Sisältöä on säänneltävä vertikaalisen lähestymistavan
avulla nykyisiin rakenteisiin perustuvalla sääntelyllä, joka on
sopusoinnussa yleisen edun mukaisten sääntelytavoitteiden
kanssa. Tarkoituksenmukaisuuden periaate on otettava huomioon uusia palveluja säänneltäessä.

Eurooppalaisen audiovisuaalisen tuotannon edistäminen

2.9.
Kilpailusäännösten tehokkaan soveltamisen sekä laadukkaan eurooppalaisen sisältötuotannon edistämisen tarve
ovat komission mukaan kuulemisessa ilmenneitä keskeisiä
tavoitteita.

Vastaukset kuulemisen toisessa vaiheessa esitettyihin kolmeen kysymykseen

2.10. Alueiden komitean mielestä on myönteistä, että kuulemisen toisessa vaiheessa keskityttiin seikkaperäisesti olennaisiin kysymyksiin: pääsy verkkoihin ja digitaalisiin yhdyskäytäviin lähentyvässä ympäristössä, investointi- ja innovointiympäristön kehittäminen, eurooppalaisen sisällön tuotannon,
jakelun ja saatavuuden edistäminen sekä tasapainoinen lähestymistapa sääntelyyn.

2.11. Syrjimätön pääsy verkkoihin ja yhdyskäytäviin on
kilpailun kehityksen kannalta strategisesti tärkeä kysymys,
koska se liittää toisiinsa verkko-operaattorit, palveluntarjoajat
ja loppukäyttäjät.

2.12. Sääntelyn osalta tulisi löytää tasapainoinen ratkaisu
ensinnäkin ylisääntelyn vaarojen välttämiseksi ja toiseksi yleisen edun vaatimusten täyttämiseksi ja kestävän kilpailun
edistämiseksi. Alueiden komitea korostaa olevansa vakuuttunut, että markkinat ja kilpailu eivät voi suojella tehokkaasti
alaikäisiä ja ihmisarvoa.

2.13. Alueiden komitea tähdentää asetettujen poliittisten
tavoitteiden saavuttamiseen pyrkineen kuulemisen osoittaneen, että infrastruktuuriin pääsyn alakohtainen sääntely on
tarpeen. Tällaista sääntelyä ei tule, toisin kuin komission
mielestä, missään nimessä pitää toisarvoisena kilpailu-

2.15. Alueiden komitea on tyytyväinen eurooppalaisten
audiovisuaalisen tuotannon edistämisen lisätoimia koskeviin
ehdotuksiin, kun otetaan huomioon Euroopan maiden ja
alueiden kulttuurien monimuotoisuuden säilyttäminen ja työpaikkojen luominen audiovisuaalisella alalla. Komitea myöntää
kiinnostavan audiovisuaalisen sisällön ja tavoitteiden taloudellisen merkityksen.
2.16. Alueiden komitea pitää periaatteessa myönteisinä
kuulemisen tuloksia, jotka koskevat eurooppalaista sisältötuotantoa edistävän ympäristön tekijöitä. Komitean mukaan nämä
tekijät ovat sääntelypoliittinen kehys, eurooppalaisen audiovisuaalisen sisällön tuotantoa koskevat sääntelyvaatimukset,
vahva tekijänoikeussuoja, verotukselliset ja rahoitukselliset
kannustimet sekä avoimet ja yhteentoimivat tekniset standardit.

Päätelmiä julkisesta yleisradiotoiminnasta
2.17. Alueiden komitea on tyytyväinen siihen, että tarve
yhdentää julkinen yleisradiotoiminta parhaalla mahdollisella
tavalla uuteen ympäristöön korostui kuulemisessa. Näin voidaan saavuttaa yleishyödylliset päämäärät kuten peruspalvelut
ja mielipiteiden moninaisuus. Ne voidaan saavuttaa erityisesti
painottamalla – Amsterdamin sopimuksen 9. pöytäkirjan ja
AK:n ensimmäisen lausunnon mukaisesti – jäsenvaltioiden
toimivaltaa määrittelemällä julkisen yleisradiotoiminnan
tehtävät ja rohkaisemalla julkisen palvelun velvoitteita täyttäviä
organisaatioita hyödyntämään uutta tekniikkaa ja uusia tapoja
tavoittaa yleisönsä.
2.18. Alueiden komitea pitää erityisen tärkeänä julkisen
yleisradiotoiminnan yleistä tehtävää, kun otetaan huomioon,
että lähentyvässä mediaympäristössä tarjottavat ohjelmat eriytyvät koko ajan enemmän.
2.19. Edelleen alueiden komitea viittaa erityisesti kuulemisessa korostuneeseen julkisten yleisradioyhtiöiden keskeiseen
rooliin eurooppalaisessa sisältötuotannossa ja laadullisina esikuvina.
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2.20. Alueiden komitea panee merkille, että kuulemisessa
syntyi myös sellainen ajatus, että julkisten televisiolähetystoiminnan harjoittajia on kannustettava tekemään selvä ero
määriteltyä julkisen palvelun tehtävää koskevan toiminnan ja
kilpailun alaisen toiminnan välillä. Amsterdamin sopimuksen
9. pöytäkirjan mukaisesti komitea varoittaa sääntelemästä
näitä kysymyksiä niin kattavasti, että julkisen yleisradiotoiminnan olemassaolo ja kehitys voisivat vahingoittua. Lisäpöytäkirjan mukaan jäsenvaltioiden toimivalta rahoittaa julkista yleisradiotoimintaa on kiellettyä vasta sitten, kun rahoitus vaikuttaa
”yhteisön kauppa- ja kilpailuolosuhteisiin sellaisessa laajuudessa, että se olisi yleisen edun vastaista”. Kielletyn toiminnan
rajaa arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon ”tällaisen
julkisen palvelun tehtävän toteuttaminen”.

3. Erityisiä huomioita kuulemisen tuloksista alueiden
kannalta

Yleisten yhteiskunnallisten tavoitteiden merkitys sääntelyssä
3.1.
Alueiden komitea huomauttaa arvostelevansa vihreästä
kirjasta antamassaan lausunnossa sitä, että vihreässä kirjassa
jätetään liian vähälle huomiolle yleiset yhteiskunnalliset tavoitteet. Sen sijaan alueiden komitea katsoo edelleenkin, että
sääntely yleisen edun turvaamiseksi ei ole ristiriidassa vaan
sopusoinnussa avoimien markkinoiden kehittämisen tavoitteen kanssa. Vain yleissitova sääntelykehys mahdollistaa kaikkien markkinaosapuolten säntillisen ja ennakoitavissa olevan
yhteistoiminnan ja on siten kilpailuun suuntautuneiden markkinoiden kehityksen ja toiminnan välttämätön perusta.

3.2.
Alueiden komitea katsoo kuulemisen tulosten vahvistaneen tämän näkemyksen ja suosittaa näin ollen, että yleiset
yhteiskunnalliset tavoitteet otetaan paremmin huomioon.

3.3.
Tämän vuoksi alueiden komitea on tyytyväinen siihen,
että neuvosto toteaa julkisen kuulemisen tuloksia koskevissa
päätelmissään, että selvästi määriteltyjen poliittisten tavoitteiden on oltava sääntely-ympäristön perustana ja että näille
periaatteille rakentuva sääntely on tarpeen yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaisia tavoitteita ovat
muun muassa yleispalvelu, moniarvoisuus, kulttuurien monimuotoisuus sekä alaikäisten ja ihmisarvon suojelu. Tavoitteena
on kaikissa yhteyksissä oltava myös tiedonvälittäjän vastuu ja
tietojen luotettavuus.

3.4.
Alueiden komitea on tyytyväinen myös siihen, että
Euroopan parlamentti liittää yhteen kilpailulainsäädännön
soveltamisen ja poliittisten tavoitteiden (kuten moniarvoisuus,
alaikäisten suojelu tai kulttuurien monimuotoisuuden edistäminen) huomioon ottamisen ja turvaamisen. Komitea yhtyy
Euroopan parlamentin vakaaseen käsitykseen, että taajuuksien
saatavuusongelman ratkaiseminen ei saa heikentää poliittisten
tavoitteiden asemaa.
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Alakohtaisen sääntelyn tarve
3.5.
Alueiden komitea on edelleen sitä mieltä, että sääntelykehyksen luomisessa tulisi pyrkiä yhdistämään vihreässä kirjassa ehdotetut vaihtoehdot 1 ja 2 eli nykyisen sääntelyjärjestelmän lähtökohtainen säilyttäminen ja tähän liittyen varovainen mukauttaminen muuttuviin olosuhteisiin. Tämän avulla
tulisi lisäksi sallia jäsenvaltioissa vastedeskin sellaiset sääntelyjärjestelmät, joissa sääntelyn kattavuus heijastaa palvelujen
erilaista merkitystä ja vaikutusta. Alueiden komitea panee
tyytyväisenä merkille, että tämä toteamus ilmeni selvästi myös
kuulemisessa esitetyistä huomioista.
3.6.
Alueiden komitea on erittäin hyvillään siitä, että Euroopan parlamentti tukee yhden ja saman sääntelykehyksen
luomista samanlaiselle toiminnalle eli tiedonsiirtämiselle eri
verkoissa sekä tämän sääntelykehyksen erottamista sisältöön
sovellettavasta sääntelystä.
3.7.
Alueiden komitea katsoo, että alakohtaisen sääntelyn
tarve koskee myös verkkoihin pääsyä. Vastedes tarvitaan
erityisesti, muutenkin kuin yksittäistapauksissa, yleisradiotoiminnan erityissääntelyä julkisen yleisradiotoiminnan lähetysvelvoitteet (nk. must-carry-velvoitteet) mukaan luettuina. Myös
aluetason tulisi olla mukana päätettäessä verkkoon pääsystä.

Audiovisuaalisen sisältötuotannon edistäminen
3.8.
Alueiden komitea lähtee siitä, että laadukkaan sisällön
kysyntä kasvaa erityisesti audiovisuaalisella alalla ja että eurooppalaisen tuotannon edistämiseksi on harkittava ja toteutettava lisätoimia.
3.9.
Alueiden komitea kannustaa komissiota pitämään alkavien GATS-neuvottelujen yhteydessä huolta siitä, että täysimääräisesti säilytetään tarpeellinen liikkumavara toteuttaa
erityisesti sellaisia edistämistoimia, joihin alueet ovat ryhtyneet
ja joista ne ovat vastuussa. Lähtökohtaisesti tervetulleet pyrkimykset vapaaseen maailmankauppaan eivät saa asettaa kyseenalaiseksi yhteisön, jäsenvaltioiden tai alueiden edistämishankkeita eivätkä julkisen yleisradiotoiminnan rahoitusta, olemassaoloa tai kehitystä.

Television erityistehtävä
3.10. Alueiden komitea on Euroopan parlamentin kanssa
yhtä mieltä siitä, että televisio pysyy myös digitaalisen tuotannon ja jakelun aikakaudella lähitulevaisuudessakin tiedonhankinnan ja tietojen muokkaamisen merkittävimpänä keinona.
Siksi se vaikuttaa edelleenkin ratkaisevasti yhteiskunnalliseen
ja demokraattiseen mielipiteenmuodostukseen ja päätöksentekoon sekä kulttuurien monimuotoisuuteen ja yhteiskunnallisten arvojen välittämiseen. Alueiden komitea on Euroopan
parlamentin kanssa yhtä mieltä erityisesti siitä, että tämä pitää
paikkansa riippumatta rahoituksen muodosta ja lähetystavasta.
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3.11. Alueiden komitea on erittäin tyytyväinen siihen, että
neuvosto otti 25.1.1999 kantaa julkisen yleisradiotoiminnan
tehtävään, jäsenvaltioiden toimivaltaan rahoittaa julkista yleisradiotoimintaa, julkisen tehtävän täyttämiseen sekä julkisen
yleisradiotoiminnan kykyyn tarjota yleisölle laadukkaita ohjelmia ja palveluja mukaan lukien toiminnan kehittäminen ja
monipuolistaminen digitaalisena aikana.

4. Alueiden komitean päätelmät komission suunnittelemista lisätoimista

Alueiden intressit lähentymisprosessissa

4.1.
Alueiden komitea huomauttaa, että tietoyhteiskunnan
tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen merkitsee erityisesti syrjäalueille riskien ohella ennen kaikkea taloudellisia
mahdollisuuksia, ja komitea kehottaakin hyödyntämään niitä.
Se toistaa tässä yhteydessä viittauksensa alueiden välisiin
suuriin eroihin infrastruktuurissa, mediakulttuurissa ja tiedotusvälineiden hyödyntämisessä sekä kehottaa komissiota osaltaan tasoittamaan tällä alalla vallitsevia alueiden välisiä eroja
unionin yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Komitea viittaa komission tiedonantoa käsittelevään lausuntoonsa aiheesta ”Yhteenkuuluvuus ja tietoyhteiskunta” (esittelijä: Risto Koivisto (1)).
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4.5.
Alueiden komitea kannattaa palvelujen ja sisällön
sääntelyn erottamista. Se on vakuuttunut siitä, että tekninen
lähentyminen ei pakota käsittelemään yhdenmukaisesti yleisradiotoimintaa, uusia palveluja ja televiestintätarjontaa. Palvelujen oikeudellisen sääntelyn pitäisi pikemminkin perustua tarjonnan ja palvelujen tyyppiin ja merkitykseen. Alueiden komitea katsoo edelleen, että oikeudellista sääntelykehystä ei saisi
pitää ensi sijassa esteenä, vaan ennen kaikkea oikeusvarmuuden takeena. Komitea korostaa kannattavansa alakohtaista
sääntelyä myös verkkoon pääsyn osalta.

4.6.
Alueiden komitea puoltaa sähköisen viestinnän sisällön
suhteen sääntelyn asteittaisen vähentämisen mallia käytetystä
infrastruktuurista riippumatta. Tämän on tapahduttava nykyisen sääntelyn pohjalta ja läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti. Mallin on katettava eri sisällöt, ja sen luomisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että yleisölle suunnattu
sisältö vastaa vastedeskin julkisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden asettamia erityisvaatimuksia.

4.7.
Alakohtaiseen sääntelyyn tulisi alueiden komitean
näkemyksen mukaan sisältyä erityisesti väärinkäytön valvonta
markkinoita hallitsevien yritysten tapauksessa ja mahdollisuus
etukäteissääntelyyn tiettyjen kilpailulainsäädännöllisten tavoitteiden (muun muassa syrjimätön pääsy verkkoon) turvaamiseksi.

4.2.
Alueiden komitea kehottaa komissiota vaikuttamaan
toimivaltuuksiensa puitteissa sääntelykehyksen ja edistämistoimien suunnittelussa siihen, että peruspalvelut, kulttuurien
moninaisuus ja moniarvoisuus on turvattu kaikilla EU:n alueilla
siirtoverkkorakenteiden, tiedotusvälineiden käyttämisen ja mediakulttuurin alalla.

4.8.
Alueiden komitea esittää, että kuluttajien etujen turvaamiseksi toteutettavien toimien tarpeellisuus selvitetään perusteellisesti myöhempien sääntelytoimien yhteydessä. Kuluttajan
oikeusasema ei saisi olla olennaisesti erilainen hänen käyttäessään eri verkkoperustoja.

Alakohtainen sääntely ja julkiset tavoitteet

Itsesääntelyn osuus

4.3.
Alueiden komitean mielestä oikeudellisella sääntelykehyksellä on turvattava julkiset tavoitteet ja etenkin alaikäisten
suojelu, moniarvoisuus ja kulttuurien monimuotoisuus. Nämä
suojelutavoitteet ja -säännökset on sen vuoksi otettava huomioon erityisesti direktiivin ”Televisio ilman rajoja” suunnitellussa tarkistuksessa.

4.4.
Alueiden komitea vahvistaa vaatimuksensa yhdistää
sääntelykehykseksi komission ehdottamat vaihtoehdot 1 ja 2
(lähtökohtana nykyisen sääntelyjärjestelmän säilyttäminen ja
tähän liittyen varovainen mukauttaminen muuttuviin olosuhteisiin). Tällöin otetaan huomioon myös epävarmuus lähentymisilmiön teknisestä, sisällöllisestä ja taloudellisesta kehityksestä.

(1) CdR 270/97 fin – EYVL C 64, 27.2.1998, s. 20.

4.9.
Itsesääntely ja itsevalvonta voivat alueiden komitean
näkemyksen mukaan antaa tärkeän panoksen yleisen edun
turvaamiseen etenkin yleisölle suunnattujen palvelujen alalla,
sikäli kuin ne ovat valtioiden ja alueiden kulttuuri- ja oikeusperinteiden ja -käytäntöjen mukaisia ja sikäli kuin kilpailun
toimivuus on turvattu.

Julkinen yleisradiotoiminta

4.10. Alueiden komitea lähtee siitä, että television keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä säilyy ja sen vuoksi televisiotoiminnassa on erityisen tarpeen turvata tulevaisuudessakin julkiset tavoitteet kuten alaikäisten suojelu, ihmisarvo tai kulttuurien monimuotoisuus.
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4.11. Alueiden komitea kannattaa tasapainoista ratkaisua
julkisen yleisradiotoiminnan yhdentämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla uuteen ympäristöön. Komitea puoltaa erityisesti yleisradiotoiminnan organisointia vastedeskin valtiollisesti ja alueellisesti.

julkisen lähetystoiminnan ja kilpailuun soveltuvan ja uuden
toiminnan rajalle. Alueiden komitea suosittaa julkiselle yleisradiotoiminnalle olemassaolo- ja kehitystakuita, jotka sisältävät
sen tehtävän puitteissa myös oikeuden hyödyntää kaikkia
uusia tekniikoita ja palveluja.

4.12. Alueiden komitea vahvistaa vakaan käsityksensä, että
julkisen yleisradiotoiminnan riippumaton sääntelyjärjestelmä
on tulevaisuudessakin tarpeen, jotta Amsterdamin sopimuksen
9. pöytäkirjassa julkiselle yleisradiotoiminnalle annetun
tärkeän roolin säilyminen voidaan taata.

4.14. Alueiden komitea katsoo, että alueilla on yleisradiotoiminnassa tärkeä rooli toimilupien myöntämisessä operaattoreille ja niiden valvonnassa, koska nämä kysymykset koskettavat erityisen läheisesti alueita.

4.13. Alueiden komitea on vakuuttunut, että julkinen yleisradiotoiminta tulisi yhdentää siten, että toiminnan olemassaoloa ja kehitystä ei vaaranneta mitenkään. Komitea katsoo
tässä yhteydessä erityisesti, että yleisradiotoiminnan julkinen
tehtävä, joka on myös rahoituksen perusta, ei saisi päättyä

Sääntelyviranomaisten koordinointi
4.15. Alueiden komitea pitää erittäin mielekkäänä ja tarpeellisena jatkuvaa kokemusten vaihtoa ja jäsenvaltioiden
sääntelyviranomaistoiminnan yhteensovittamista Euroopan tasolla.

Bryssel 17. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Julkisen sektorin tieto: Euroopan avainresurssi – Vihreä
kirja julkisen sektorin tiedon käytöstä tietoyhteiskunnassa”
(2000/C 57/03)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Julkisen sektorin tieto: Euroopan avainresurssi – Vihreä kirja
julkisen sektorin tiedon käytöstä tietoyhteiskunnassa” (KOM(1998) 585 lopull.),
ottaa huomioon komission 25. tammikuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
198 c artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean
lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 15. heinäkuuta 1998 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 3:n ”Euroopan laajuiset verkot – Liikenne – Tietoyhteiskunta” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 3:n 24. syyskuuta 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 190/99 rev.
2), jonka esittelijä oli Lordi Hanningfield (UK, PPE),
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 17. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

1.1.
Paikallis- ja alueviranomaiset ovat suurimpia tiedon
kerääjiä, haltijoita ja tuottajia. Ne saavat suuren osan tiedosta
yleisöltä, ja paljon tietoa on jo yleisön saatavilla monissa
eri tiedonvälityskanavissa. Internetin viime vuosien nopean
kasvun ja kehittymisen ansiosta paikallis- ja alueviranomaisten
on mahdollista pitää saatavilla yhä enemmän hallussaan olevaa
tietoa.

1.2.
AK on tyytyväinen komission aloitteeseen tarkastella
julkisen sektorin tietoa eri näkökulmista, koska se on arvokas
resurssi, jonka hyödyntämistä muun muassa yleisö voisi
parantaa. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin huomattavia
eroja. Eroja vallitsee tiedon keruun ja organisoinnin kulttuurija hallintoperinteissä, ja niitä on myös paikallis- ja alueviranomaisten välillä ja sisällä. Näiden lukuisten erojen vuoksi AK
katsoo, että kysymystä julkisen sektorin tiedosta tulee lähestyä
varovasti, jotta kaikki ehdotukset koituisivat kansalaisten
eduksi.

1.3.
AK on vakuuttunut, että suurta osaa alue- ja paikallishallinnon tuottamasta tiedosta hyödynnetään niiden omalla
alueella tai seudulla. Komissio halunnee pohtia, mitkä ovat
tarkoituksenmukaisimmat kanavat tällaisen tiedon tarjoamiseksi ja kenelle tieto pitäisi suunnata. Vaikka nykyisen tekniikan

avulla on mahdollista saattaa tietoa käyttöön maailmanlaajuisesti, julkisten elinten, alue- ja paikallisviranomaiset mukaan
luettuina, ei tarvitse tuottaa tietoa, jos sille ei ole selvää tarvetta.
Periaatteet on saatettava tasapainoon käytännön kysymysten
ja todellisen kysynnän kanssa.

1.4.
Monet vihreässä kirjassa käsitellyistä kysymyksistä liittyvät julkisen sektorin toiminnan avoimuuteen ja julkisen
sektorin elinten (alue- ja paikallishallinto mukaan luettuina)
hallussa olevan tiedon saatavuuteen. AK tukee periaatetta,
jonka mukaan Euroopan kansalaisilla on oikeus saada jokapäiväisessä elämässään tarvitsemaa tietoa. Se toteaa kuitenkin,
että ”tiedonvapauslainsäädäntö” vaihtelee jäsenvaltioittain ja
yksittäisten jäsenvaltioiden näkemyksiä tulee kunnioittaa.

2. Yleistä

2.1.
Alue- ja paikallisviranomaisten keräämän tiedon luonteen vuoksi yksityisyyden suoja ja henkilökohtainen tietosuoja
ovat ehdottomia vaatimuksia ja sellaisina niiden on myös
pysyttävä. Kaikissa pyrkimyksissä julkisen sektorin tiedon
saatavuuden lisäämiseksi tarvitaan tasapainoista järjestelyä
erityisesti alue- ja paikallisviranomaisten osallistuessa hankkeeseen.
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2.2.
Osalla julkisen sektorin tietoa on huomattavaa kaupallista arvoa. Jos tiedon tuottamista laajennetaan, alue- ja paikallisviranomaisten pitäisi pystyä hyötymään tiedon kaupallisesta
toimittamisesta. Tämänkaltainen tieto ei liene arvokasta tai
kiinnostavaa yksittäiselle kansalaiselle, mutta jos alue- ja
paikallisviranomaiset voisivat myydä sitä, kansalaisten verorasitusta voitaisiin keventää.

3. Kysymys 1

Mikä julkisen sektorin määritelmistä on soveltuvin?

3.1.
”Julkisen sektorin tietoa” on erittäin vaikea määritellä.
Osaksi se johtuu vaikeuksista määritellä itse julkinen sektori.
Muun muassa alue- ja paikallisviranomaisten ja yksityisen
sektorin kumppanuuden kehittyminen ja osittain hallituksesta
riippumattomien elinten valmiudet ja tehtävät ovat
hämärtäneet julkisen ja yksityisen sektorin välistä rajaa. Palveluja teetetään yhä enemmän ulkopuolella, vaikka yksityisen
sopimusosapuolen nykyistä roolia olisi aiemmin pidetty osana
julkista sektoria.

3.2.
Tästä syystä AK:n mielestä pitäisi keskittyä yleiseen
käyttöön tarjottavaan tietoon eli ”julkiseen tietoon”. Se voidaan
luokitella monin tavoin:

–

Tieto joka liittyy alueella tai seudulla sovellettaviin lakeihin
ja asetuksiin, ”kansalaistieto” tai ”demokraattinen tieto”.
Kaikilla kansalaisilla tulle olla oikeus saada tietoa niiden
taustalla olevista perussäännöksistä.

–

Tieto joka liittyy niiden palveluiden käyttämiseen, joita
alue- tai paikallisviranomaiset tarjoavat julkisen sektorin
puitteissa, esimerkiksi uimahallien aukiolo yleisölle. Tätä
luokkaa voidaan nimittää ”kuluttajatiedoksi”.

–

Viimeinen luokka on ”kaupallinen tieto”. Alue- ja paikallisviranomaisilla on usein hallussaan tietoa, jolla on kaupallista arvoa.

3.3.
Julkiseksi tiedoksi voidaan vaihtoehtoisesti määritellä
ja yksilöidä myös lakisääteisesti kerättävä tieto tai alue- ja
paikallisviranomaisten toiminnassaan keräämä tieto. Luovuutta käyttämällä voisi löytää vielä lisääkin määritelmiä, mutta
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keskeistä on, että kyseessä on yleiseen käyttöön tarkoitettu
tieto. Demokraattisessa tiedossa ei ole kyse tiedonvapauskysymyksistä vaan ”elintärkeästä” julkisesta tiedosta, jota kansalaisilla tulisi olla esim. maansa, alueensa tai seutunsa lainsäädännöstä.

3.4.
Todettakoon, että alue- ja paikallisviranomaisilla on
hallussaan myös tietoa, jota ulkopuolinen, esimerkiksi kaupallinen toimija, on saattanut kerätä. Tällaisen tiedon asema voi
poiketa alue- ja paikallisviranomaisten suoraan kokoamasta
tiedosta, ja siksi sille on saatettu asettaa esimerkiksi lisensointirajoituksia.

3.5.
Nyt kun on yksilöity, mitä julkinen tieto on, on
seuraavaksi syytä tarkastella, millainen tasapaino vallitsee
siinä tiedossa, jota alue- ja paikallishallinto pystyy tosiasiassa
tuottamaan. Kun harkitaan jonkinlaisen tiedon antamista
yleisön käyttöön, on löydettävä tasapaino seuraavien kysymysten välillä:

–

kansalaisten oikeus saada tietoa ( esim. ”demokraattista”
tietoa)

–

kansalaisten oikeus yksityisyyteen

–

luottamuksellisuuden tarve tapauksissa, joissa tiedon julkistaminen olisi yleisen edun vastaista.

–

tiedon käyttöön asettamisen kustannusten ja tiedon tarpeen asianmukainen suhde.

3.6.
Näiden arviointiperusteiden välinen tasapaino vaihtelee
jäsenvaltioittain, ja näin ollen tulee olemaan jossain määrin
vaikeaa yrittää käsitellä aihetta koko Euroopan tasolla. Nyt
on selvitettävä, mitä tietoa yleisö tarvitsee jokapäiväisessä
elämässään.

3.7.
AK:n mielestä on tärkeää, että komissio on selvillä siitä,
millaista tietoa yleisö todella tarvitsee. AK suositteleekin, että
jos kysymystä ei ole vielä ryhdytty selvittämään, tilanne pitäisi
korjata mitä pikimmin. AK työskentelisi mielellään komission
kanssa hankkeen edistämiseksi. Ei hyödytä kehittää lainsäädäntöä, jolla julkisen tiedon saatavuutta lisätään suurin kustannuksin, jos yleisön kysyntä on vähäistä.
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4. Kysymys 2

5. Kysymys 3

Aiheuttavatko jäsenvaltioiden noudattamat erilaiset, julkisen sektorin
tietoon sovellettavat käyttöehdot esteitä Euroopan tasolla?

Voidaanko eurooppalaisen metatiedon (jolla tarkoitetaan tietoja
saatavilla olevasta tiedosta) avulla auttaa Euroopan kansalaisia ja
yrityksiä löytämään tarvitsemansa julkisen sektorin tiedot kaikkialla
Euroopassa?

4.1.
Kussakin jäsenvaltiossa on lukuisia erilaisia oikeudellisia rakenteita. Tämä vaikuttaa koko Euroopan tasolla mahdollisesti saatavan tiedon tasoon, mutta ei liene kovin merkityksellistä jäsenvaltion sisällä. Alue- ja paikallishallinnon kokemuksen mukaan suuri osa sen viranomaisten tuottamasta tiedosta
hyödynnetään alueellisesti, ja näin ollen suuri enemmistö
tiedon ”paikallisista” käyttäjistä on saman lainsäädännön
alaisia.

4.2.
Paikallis- ja alueviranomaisten käytännöissä ja tiedontoimittamisessa on eroja. AK voisi tässä asiassa työskennellä
komission kanssa kehittääkseen näiden käytäntöjen suhteen
parhaan lähestymistavan, jolla kannustettaisiin alue- ja paikallisviranomaisia edistämään julkisen tiedon levittämistä.

5.1.
Metatiedon saatavuuden parantuminen auttaisi yleisöä
löytämään tietoa. Usein tieto on saatavilla, mutta yleisö ei tiedä
mistä sen löytää. AK toivoo voivansa työskennellä komission
kanssa kehittääkseen järjestelmän, jonka puitteissa voitaisiin
kehittää alue- ja paikallisviranomaisille joitakin yleisiä normeja
erityistiedon etsimisen helpottamiseksi.

5.2.
AK huomauttaa, että tekniikan ja Internetin hakukoneiden jatkuva kehittyminen parantaa kansalaisten mahdollisuuksia paikantaa tietoa.

5.3.
Tietohakemistojen käyttöönotto olisi hyödyllistä,
mutta standardihakemistojen luominen olisi vaikeaa alue- ja
paikallisviranomaisten kannalta, sillä paikallishallinnolla on
erilaiset vastuualueet, ja näin ollen ne tallettavat erityyppistä
tietoa. Euroopan unionin paikallishallintoyksiköillä ei ole
yhtenäistä rakennetta. Joustavuuden ja parhaiden käytäntöjen
avulla taataan pääsy alue- ja paikallishallinnon hallussa olevaan
julkiseen tietoon.

4.3.
Niissä jäsenvaltioissa, alueilla tai seuduilla, joissa alueja paikallisviranomaiset myyvät julkista tietoa, AK:n kokemuksen mukaan liiketaloudelliset toimijat ovat yleensä valmiita
maksamaan siitä markkinahinnan, oli se mikä hyvänsä.
6. Kysymys 4

4.4.
Todettakoon, että monia paikallishallinnon tiedon erityislähteiden saatavuutta säädellään erillislaeilla. Saatavuuslait
vaihtelevat jäsenvaltioittain sekä alue- ja paikallisviranomaisen
tyypin mukaan. Näin ollen pyrittäessä siirtymään kohti yhteisiä
saatavuusjärjestelmiä on tutustuttava erityisen huolellisesti eri
jäsenvaltioiden saatavuusjärjestelmiin.

4.5.
Lisäksi saatavuutta yhtenäistettäessä on huomattava,
että jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaiset keräävät
ja esittävät tietoja hyvin erilaisissa muodoissa. Pyrkimykset
normittaa tiedon käyttöehdot saattavat aiheuttaa huomattavia
kustannuksia, jotka lankeavat alue- ja paikallisviranomaisten
maksettaviksi.

4.6.
Ratkaisuja etsittäessä on täysin mahdollista, että jäsenvaltioissa käytössä olevien järjestelmien erojen vuoksi yhteiseksi nimittäjäksi on otettava yhdenvertainen tiedonsaanti kussakin jäsenvaltiossa, sillä yleiseurooppalaisen normin määrääminen voisi osoittautua kalliiksi.

Miten erilaiset hinnoittelupolitiikat vaikuttavat julkisen sektorin
hallussa olevien tietojen saatavuuteen ja käyttöön?

6.1.
AK kannattaa periaatetta, jonka mukaan tietyntyyppisen julkisen tiedon tulisi olla vapaasti saatavilla – esimerkiksi
”kansalais-/demokratiatiedon”. Tiedon hankkiminen alue- tai
paikallisviranomaiselta aiheuttaa käyttökustannuksia, ja tiedon
antamismenetelmästä riippuen loppukäyttäjältä saatetaan joutua perimään nimellinen maksu tiedon antamisesta aiheutuvien
kulujen kattamiseksi.

6.2.
Tiedon hankinnasta aiheutuvat kustannukset saattavat
olla huomattavia, ja käytetyn tietotekniikan kehityksen taso
vaihtelee suuresti jäsenvaltioittain sekä paikallis- ja alueviranomaisten välillä.

6.3.
AK odottaa komissiolta toimia, joilla ei estetä alue- ja
paikallisviranomaisia antamasta tietoa yksityisiin kaupallisiin
tarkoituksiin. Tiedon myynnistä saatavat tulot voidaan käyttää
kansalaisten verotaakan keventämiseen.
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6.4.
Tulevan lainsäädännön on oltava joustavaa, koska
erityyppisten tietojen arvo vaihtelee jäsenvaltioittain ja jäsenvaltioiden sisällä.
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vääristymistä, sillä on mahdollista, että paikallis/alueviranomainen saa yksinoikeuden. Kyky tarjota tietyn- ja
tarkasti määritellyn tyyppistä tietoa markkinahinnoilla edistäisi
innovaatiota paikallis- ja alueviranomaisten keskuudessa.

6.5.
Kaikessa paikallis- tai alueviranomaisen tarjoamassa
tiedossa on kuitenkin otettava huomioon tietosuojalainsäädäntö ja yksityisyyden suojan tarve. Tämä vaatimus
aiheuttaa mahdollisesti tiedon tarjontaan liittyviä lisäkustannuksia, jotka on ehkä otettava huomioon tietoa annettaessa.

7.3.
Mikäli järjestelmästä tehdään maksullinen, tulisi paikallis- ja aluehallinnon tarkastella toiminnan vaikutusta yksityissektoriin. Maksullisuus on tämän lausunnon ”Suositukset”osassa ehdotetun kokeiluhankkeen erityisaihe.

6.6.
Hinnoittelumalleista todettakoon, että on periaatteessa
epätodennäköistä, että niiden vuoksi yksittäisten kansalaisten
tai yritysten mahdollisuudet olisivat erilaisia; AK:n mielestä
tämä ei ole ongelma niin kauan kuin hinnoittelujärjestelmiä
sovelletaan yhdenvertaisesti jäsenvaltiossa.

8. Kysymys 6

6.7.
Paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuuksissa
ryhtyä tällaiseen tiedon kaupankäyntiin on kuitenkin eroja
EU:n eri jäsenvaltioissa. Sen vuoksi on oletettavaa, että eri
jäsenvaltioiden kansalaisilla ja yrityksillä on erilaiset mahdollisuudet huolimatta jäsenvaltioiden yhteisistä lähestymistavoista.

6.8.
Keskeistä on kuitenkin, että niin kauan kuin valtiollisia,
alueellisia tai paikallisia säädöksiä sovelletaan yhdenvertaisesti
kaikkiin kansalaisiin ja yrityksiin, tiedon hinnoittelussa ei
pitäisi ilmetä ongelmia. On epärealistista harkita tässä vaiheessa
koko EU:n yhteistä hinnoittelujärjestelmää.

Estävätkö Euroopassa vallitsevat erilaiset tekijänoikeusjärjestelyt julkisen sektorin tiedon hyödyntämistä?

8.1.
Tekijänoikeuslainsäädäntö vaihtelee jäsenvaltioittain,
ja sitä olisi tutkittava huolellisesti ennen julkisen tiedon
tarjoamisen aloittamista. Joukko EU:n johdolla tehtyjä aloitteita
on kuitenkin edistänyt normien yhtenäistämistä. Tekijänoikeudet itsessään eivät ole tiedon hyödyntämisen suoranainen este
– lisensointisääntöjen ja muun samankaltaisen lainsäädännön
avulla tietoa voidaan antaa laajasti käyttöön.

9. Kysymys 7

7. Kysymys 5

Missä määrin ja missä tilanteissa julkisen sektorin elinten osallistuminen tietomarkkinoille voisi vääristää kilpailua Euroopan tasolla?

7.1.
Paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuudet kaupankäyntiin poikkeavat suuresti eri jäsenvaltioissa. Yhdistyneessä
kuningaskunnassa tietoa ”myytäisiin” mitä todennäköisimmin
välittäjän kautta. Tietoa keräävien alue- ja paikallisviranomaisten luonteen ja laajuuden vuoksi on tietenkin ilmaistu huolia,
että jos nämä viranomaiset työskentelisivät yksityisen sektorin
kanssa, tietyille yksityisen sektorin aloille alkaisi kehittyä
yksinoikeuksia.

7.2.
Kun paikallis- ja aluehallinnolla on mahdollisuus hyödyntää hallussaan olevaa tietoa, sen on vältettävä kilpailun

Onko julkisen sektorin tiedon käyttöön liittyviin yksityisyyttä koskeviin näkökohtiin kiinnitettävä erityistä huomiota?

9.1.
EU:n jäsenvaltioiden tietosuojalait ovat kehittyneitä ja
soveltuvat yleensä tietoon, joka on julkisen sektorin hallussa –
paikallis- ja alueviranomaiset mukaan luettuina. AK tukee
tietosuoja-aloitteita ja yksilöä koskevaa tietosuojaa erityisesti
siksi, että osa paikallis- ja alueviranomaisten lakisääteisesti
keräämästä tiedosta on arkaluonteista. Yhdistyneessä kuningaskunnassa muotoiltiin vuonna 1998 kahdeksan perusperiaatetta, joilla määrättiin henkilötietojen antamista koskevat normit. Koko Euroopassa tulisi kehittää samanlaisia periaatteita,
jotta kansalaiset oppisivat luottamaan tiedonkäyttöön.

9.2.
Joskus yksityisyyttä koskevat näkökohdat joutuvat
väistymään, kun julkisen elimen on toimittava yleisen edun
nimissä. Tällöin on toimittava hyvin varovaisesti ja noudatettava tarkkaan määrättyjä henkilökohtaisten tietojen luovuttamismenettelyjä.
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10. Kysymys 8

12. Päätelmät

Missä määrin jäsenvaltioiden erilaiset vastuujärjestelmät saattavat
olla esteenä julkisen sektorin hallussa olevan tiedon saannille tai
hyödyntämiselle?

12.1. AK tukee monia julkisen sektorin tiedon saatavuutta
ja tarjoamista koskevia periaatteita. On kuitenkin myös tiedon
luovuttamista ja kustannuksia koskevia käytännön asioita. Ne
ovat merkittävä huolenaihe, joka täytyy ottaa huomioon
tehtäessä ehdotuksia julkisen sektorin hallussa olevan tiedon
saatavuuden lisäämiseksi. Yleisen saatavuuden parantamisen
periaate ei saisi johtaa liian suurten hallinnollisten tai taloudellisten rasitusten sälyttämiseen paikallis- tai alueviranomaisten
kannettavaksi.

10.1. Vastuujärjestelmät vaihtelevat, mutta AK:n mielestä
erot eivät ole merkittävä este julkisen tiedon tarjoamiselle sitä
haluaville. Tiedon laatunormit ovat tärkeitä, mutta koska
jäsenvaltioissa on jo vastuulainsäädäntöä, niiden ei pitäisi
aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia jäsenvaltiossa.

10.2. Rajatylittävät vastuukysymykset voivat kuitenkin aiheuttaa joitakin vaikeuksia. Vastuujärjestelmien vaihteleminen
jäsenvaltioittain voi olla esteenä julkisen sektorin tiedon saannille, kun vastuusäännökset eivät ehkä ole voimassa säännöksiä
rikkoneen elimen kotimaassa. Tämä saattaa kannustaa tietoja
haluavia yrityksiä sijoittumaan maahan, jossa vastuulait eivät
ole tiukkoja. Tämän vuoksi vaikuttaa johdonmukaiselta, että
jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhteensovittamista tarvitaan
kysymyksissä, jotka koskevat julkisen sektorin tietoa väärin
käyttäneiden ulkopuolisten rangaistuksia.

11. Kysymys 9

Missä määrin EU:n toimielinten noudattama politiikka tiedon
saannin ja levittämisen alalla on riittävää?

11.1. Tiedon tarjontaa ja levittämistä koskeva EU:n toimielinten politiikka on yleensä hyödyllistä ja kulkee selvästi
oikeaan suuntaan. EU:n, jäsenvaltioiden ja erityisesti paikallisja alueviranomaisten välisiä yhteyksiä tarvittaisiin kuitenkin
enemmän. Yhtenäisemman tietojärjestelmän kehittäminen
olisi tervetullut, ja se on tavoite, joka on tekniikan ansiosta
koko ajan lähempänä toteutumista. Koska hallinnon tasoista
juuri alue- ja paikallisviranomaiset ovat kaikkein lähimpänä
kansalaisia, ne voisivat ehkä myös nykyistä merkittävämmällä
tavalla välittää Euroopan unionia koskevaa tietoa. Tiedon
välittämisessä tulisi kannustaa ”parhaiden käytänteiden” soveltamista.

11.2. Navigointi- ja hakupalveluja voidaan aina parantaa.
Monet sisäiset hakukoneet perustuvat vapaaseen tekstinhakuun eivätkä hakemistoon, mikä voi usein johtaa laatuvaihteluihin haun tulosten osalta.

12.2. AK on myös huolissaan siitä, että pyrkimykset antaa
sitovaa lainsäädäntöä tällä alalla saattaisivat olla epäkäytännöllisiä ja aiheuttaa vaikeuksia joillekin paikallis- ja alueviranomaisille. Pyrkimykset olisivat myös läheisyysperiaatteen vastaisia,
ja paikallis- ja alueviranomaisille tulisi antaa valtuudet antaa
yleisölle hallintopiiriinsä kuuluvalla alueella tai seudulla sen
haluamaa tietoa.

12.3. Tutkittaessa julkisen tiedon saatavuutta on aloitettava
selvittämällä, mitä tietoa kuluttaja/kansalainen tarvitsee. Ei ole
mielekästä luoda hankalaa ja byrokraattista järjestelmää, jos
tiedon kysyntä on vähäistä.

12.4. Vihreässä kirjassa käsitellyistä kysymyksistä olisi
mahdollista kehittää Euroopan tasoista lainsäädäntöä. Julkisen
sektorin tiedon saatavuuden parantamiseksi on kuitenkin
muitakin keinoja, joilla saataisiin parempia tuloksia kuin
lainsäädännöllä; se saattaisi jäädä ”pienimmän yhteisen nimittäjän” varaan. AK tukee erityisesti pyrkimyksiä luoda
kattava järjestelmä ”parhaiden käytänteiden” kehittämiseksi
julkisen sektorin tiedon tarjoamisessa. AK toivoo mahdollisuutta saada työskennellä komission kanssa selvittääkseen
keinoja tämän hankkeen toteuttamiseksi.

12.5. Tiedon saatavuus paranee koko ajan, kun Internet on
yhä enemmän yksityishenkilöiden käytettävissä. Vaikeudet
piilevät kuitenkin siinä, että kaikilla ei ole tätä mahdollisuutta
ja että julkinen tieto pitäisi saada myös niiden käyttöön, joilla
ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta.

12.6. Tieto- ja tietoliikenneteollisuuden muutosten nopeus
merkitsee, että komission on käsiteltävä julkista tietoa koskevia
kysymyksiä tulevaisuudessa säännöllisesti varmistaakseen pysyvänsä lainsäädännön ja tekniikan muutosten tasalla. AK
haluaa osallistua täysipainoisesti ja myönteisesti näihin tuleviin
keskusteluihin.

C 57/16

FI
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13. Suositukset
13.1. AK:n mielestä komission tulisi kuulla AK:n välityksellä
uudelleen ja suoraan paikallis- ja alueviranomaisia keskustellakseen paikallishallinnon roolista julkisen sektorin tiedon
tarjoamisessa. AK ehdottaa, että jäsenvaltioista valittaisiin
”kokeilujoukko” paikallis- ja alueviranomaisia, joista koottaisiin erityisryhmä selvittämään ja raportoimaan komissiolle
ensinnäkin, miten saatavuusperiaatteita voitaisiin noudattaa
käytännössä, ja toiseksi olisiko mahdollista yhtenäistää tiedon
tarjoamista.
13.2. AK:n mielestä komission suunnitellessa ehdotuksia
julkisen tiedon yleisen saatavuuden edistämiseksi AK tulisi
ottaa mahdollisimman aikaisin mukaan tähän lainsäädäntöohjelmaan, koska paikallis- ja aluehallinnolla on merkittävä rooli
julkisen sektorin tiedon alalla.
13.3. Julkisen tiedon antamista koskevien parhaiden
käytänteiden levittäminen on elintärkeää. AK toivoo komissiolta lisäaloitteita, joiden avulla paikallis- ja alueviranomaiset
voisivat varmistaa kansalaisten tiedonsaannin parantamisen.
13.4. AK tukee pyrkimyksiä tiedotusrakenteiden yhtenäistämiseen jäsenvaltioissa niin, että paikallis-, alue- ja valtionhal-
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linnon osapuolten välillä käydään perusteellista vuoropuhelua.
AK toivoo sellaisten järjestelmien edistämistä, joissa paikalliset
web-hoitajat voivat syöttää tietoa ja varmistaa, että julkisen
sektorin minkä tahansa hallintotason tarjoama tieto on sekä
ajankohtaista että merkityksellistä.
13.5. Alueiden komitea toivoo, että saatuaan kokeilujoukkoon kuuluvien paikallis- ja alueviranomaisten raportin komissio laatii julkisen sektorin tietojen luovuttamista koskevat
yleiset suuntaviivat.
13.6. Komission tulisi tukea nykyistä tehokkaampaa tiedonsiirtoa eri hallintotasojen välillä, alue- ja paikallisviranomaiset mukaan lukien.
13.7. Sähköisten tiedotusvälineiden kautta annettavan tiedon lisääntymisen vuoksi on koko ajan enemmän tarvetta
varmistaa, että yleisöä koulutetaan hankkimaan jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa tietoa. AK ehdottaa, että komissio
tähdentää vastedeskin jäsenvaltioiden hallituksille, miten
tärkeää on perehdyttää yleisöä käyttämään tekniikkaa; sehän
mahdollistaa tiedon saatavuuden ja sen avulla viime kädessä
parannetaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Bryssel 17. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ehdotukset jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoiksi vuonna 2000”
(2000/C 57/04)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon ehdotukset jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoiksi vuonna 2000 (KOM(1999)
441 lopull.),
ottaa huomioon neuvoston 6. lokakuuta 1999 perustamissopimuksen 265 artiklan ensimmäisen kohdan
nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 tekemän päätöksen laatia aiheesta lausunto ja antaa
lausunnon valmistelu valiokunta 6:n ”Työllisyys – Talouspolitiikka – Yhteismarkkinat – Teollisuus –
Pk-yritykset” tehtäväksi,
ottaa huomioon puheenjohtajansa 14. lokakuuta 1999 alueiden komitean työjärjestyksen 39 artiklan
nojalla tekemän päätöksen nimittää Kenneth Bodfish (UK, PSE) ja Helene Lund (DK, PSE) yleisesittelijöiksi
laatimaan lausunto kyseisestä aiheesta,
ottaa huomioon lausuntoluonnoksen CdR 360/99 rev. 1, jonka yleisesittelijät olivat Kenneth Bodfish ja
Helene Lund,
ottaa huomioon, että AK on useaan otteeseen korostanut paikallisten ja alueellisten näkökohtien
merkitystä Euroopan työllisyysstrategian yhteydessä (päätöslauselma Euroopan työllisyyssopimuksesta (1),
esittelijä Henning Jensen (DK, PSE), lausunto työllisyyspolitiikkaa koskevista suuntaviivoista (2), esittelijä
Kenneth Bodfish, sekä lausunto alueellisista työllisyyssopimuksista (3), esittelijät Dimı́trios Efstathiádis
(GR, PSE), ja Jorma Virtanen (FIN, PSE),
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.
1. Taustaa ja johdanto
1.1.
Kun Amsterdamin sopimus, johon sisällytettiin uusi
työllisyyttä koskeva osasto, oli hyväksytty, sovittiin työllisyyttä
käsitelleessä Luxemburgin huippukokouksessa marraskuussa
1997, että Euroopan työllisyysstrategia rakennetaan neljän
peruspylvään varaan. Nämä ovat työllistyvyys, yrittäjyys, sopeutumiskyky ja yhtäläiset mahdollisuudet. Joka vuosi hyväksytään kutakin pylvästä koskevat suuntaviivat, joissa jäsenvaltioille annetaan joukko selvästi määriteltyjä työllisyyspoliittisia
tavoitteita. Jäsenvaltiot vastaavat näihin suuntaviivoihin vuosittain työllisyyttä koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien
avulla.

–

ehdotukset jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoiksi vuonna 2000 (5)

–

ehdotus jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan toimeenpanoa
koskeviksi neuvoston suosituksiksi (6).

1.3.
Eurooppa-neuvosto käsittelee työllisyyspoliittisia suuntaviivoja ja päättää niistä käymänsä keskustelut Helsingin
huippukokouksessa 11. ja 12. joulukuuta.

–

jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaa koskevan raportin
luonnos (4)

1.4.
Tällä lausunnolla on tarkoitus korostaa AK:n näkemystä paikallisten ja alueellisten toimijoiden roolin merkittävyydestä työllisyysasioissa, osoittaa suuntaviivoista tapoja
tämän toteuttamiseksi, ehdottaa paikallis- ja alueyhteisöjen
osallistumista jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmien laatimiseen ja kehottaa ottamaan paikallis- ja aluehallinnon rooli
entistä paremmin huomioon Helsingin huippukokouksessa
11. ja 12. joulukuuta.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

CdR 156/99 fin – EYVL C 293, 13.10.1999, s. 70.
CdR 279/98 fin – EYVL C 51, 22.2.1999, s. 59.
CdR 91/99 fin – EYVL C 293, 13.10.1999, s. 1.
SEK(1999) 1386 lopull.

(5) KOM(1999) 441 lopull.
(6) KOM(1999) 445 lopull.

1.2.
Komissio hyväksyi 8. syyskuuta ”työllisyyspaketin”,
jossa annetaan EU:n tärkeimmät työllisyyspolitiikkaa ja työmarkkinoiden rakenneuudistusta koskevat suuntaviivat. Paketti koostuu seuraavista osista:
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2. Yleistä

yksityiskohtaisesti, mitä hyötyä paikallis- ja alueviranomaisten
osallistumisesta voi olla paikalliselle työpaikkojen luomiselle.

2.1. Euroopan työllisyysstrategia

2.3.2. Paikallis- ja alueyhteisöillä on ainutlaatuinen kaksoisrooli palveluntoimittajana ja usein myös tärkeänä työnantajana, ja siksi niillä on keskeinen asema työpaikkojen luomisessa.
Tekemällä yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppanien ja
erityisryhmien kanssa paikallis- ja alueviranomaiset auttavat
luomaan työllistämistä edistävän ympäristön, ja paikallisten
talousstrategioiden avulla ne edistävät aktiivisesti yritysten
kehittymistä.

2.1.1. AK on osallistunut aktiivisesti Euroopan työllisyysstrategian kehittämiseen. Viimeaikaisissa lausunnoissaan AK
on korostanut paikallis- ja aluenäkökohtien merkitystä tässä
yhteydessä. AK katsoo, että työllisyyssuuntaviivojen täytäntöönpano edellyttää paikallis- ja alueyhteisöjen aktiivista panosta. On myös syytä muistaa, että paikallis- ja aluetason
kokemukset voivat antaa uusia ajatuksia jäsenvaltio- ja unionitasolla.

2.1.2. Niinpä AK on yhteistyössä Euroopan kuntien ja
alueiden neuvoston (CEMR) kanssa ehdottanut yhteisön tason
”Paikallistason työllisyystoimet” -kampanjaa, jolla edistettäisiin
paikallis- ja alueyhteisöjen pyrkimyksiä siirtää suuntaviivat
käytäntöön omissa toimissaan. AK on tyytyväinen, että komissio on tukenut tätä aloitetta ja että Euroopan parlamentti
budjettivallan käyttäjänä on myös hyväksynyt tämän aloitteen.

2.1.3. AK katsoo kuitenkin, että paikallis- ja alueyhteisöjen
roolin huomioon ottamisessa on yhä parantamisen varaa, kun
työllisyyssuuntaviivoja laaditaan ja kun jäsenvaltiot toteuttavat
niitä. Käsillä olevassa lausunnossa AK keskittyy luonnokseen
vuoden 2000 suuntaviivoiksi. AK haluaisi myöhemmin jatkaa
keskustelua jäsenvaltioiden kanssa suuntaviivojen toimeenpanosta.

2.3.3. Demokraattisesti valittuina ja kansalaisia lähellä olevina eliminä paikallis- ja alueviranomaiset hoitavat myös
ylimääräisiä epävirallisia tehtäviä kaikkien kansalaistensa
elämänlaadun parantamiseksi. Tämän vuoksi paikallisyhteisöt
tukevat aktiivisesti toimia, joilla luodaan yhtäläisiä mahdollisuuksia ikääntyneille kansalaisille ja epäsuotuisassa asemassa
oleville ryhmille.

2.3.4. Vuoden 1999 yhteinen raportti osoittaa, että vain
harvat maat ovat hajauttaneet aktiivisen työmarkkinapolitiikkansa alue- tai paikallistasolle. Siellä missä näin on tehty, on
saatu myönteisiä tuloksia, mikä osoittaa, että tätä tulisi harkita
kaikissa jäsenvaltioissa. Yhä eriytyneemmässä ja maailmanlaajuisemmassa taloudessa räätälöidyt aloitteet, jotka perustuvat
liike-elämän alueellisten ja paikallisten toimintaehtojen vankkaan tuntemukseen, ovat menestyksen kannalta ratkaisevia.
Siksi jäsenvaltioiden tulisikin kansallisia toimintasuunnitelmia
tehdessään ja toteuttaessaan ottaa paremmin huomioon ”paikallisesti maailmassa” -lähestymistapa. Kuten liitteen A esimerkit osoittavat, paikallis- ja alueyhteisöjen panos on tärkeä
kaikkien neljän pylvään kannalta.

2.2. Luonnos yhteiseksi työllisyysraportiksi 1999

2.2.1. Yhteisen työllisyysraportin luonnos perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin vuoden 1998 kansallisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoraportteihin ja jäsenvaltioiden
toteuttamiin vuoden 1999 suuntaviivojen mukaisiin toimenpiteisiin. Yleisesti ottaen on nähtävissä, että jäsenvaltiot torjuvat
työttömyyttä yhä enemmän ennalta ehkäisevästi uusien aloitteiden avulla. Raportissa esitetään kehotus, jonka mukaan
”keskeisiin politiikan aloihin on puututtava napakammin esimerkiksi asettamalla kansallisia päämääriä”.

2.3. Paikallis- ja alueyhteisöjen rooli kansallisten toimintasuunnitelmien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa

2.3.1. Paikallis- ja alueyhteisöillä on merkittävä rooli kansallisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon onnistumisessa jäsenvaltioissa. Aiemmissa AK:n lausunnoissa on esitetty

2.3.5. Italian Emiglia Romanan ja Saksan Baden-Württembergin kaltaisten eurooppalaisten teollisuusalueiden sekä Portugalin Vale Do Aven ja Tanskan Herning/Ikastin kaltaisten
pienten yrityskeskittymien kokemuksista voidaan oppia paljon. Kaikilla näillä alueilla alue- ja paikallisviranomaiset ovat
yhdistäneet voimansa ja vastuualueensa yritysten, asukasyhteisön ja ammattiliittojen kanssa saavuttaakseen yhteisen
päämäärän, joka on alueellisten tai paikallisten kasvu- ja
työllisyyskeskusten kehittäminen käyttämällä hyväksi maailmanlaajuisessa taloudessa kaikille alueille tarjoutuvia tilaisuuksia.

2.3.6. Erityisen merkittäviä ovat olleet myös komission
edistämien alueellisten työllisyyssopimusten ansiosta yhteisön
viidessätoista jäsenvaltiossa konkreettisesti käynnistetyt työllisyysaloitteet. Komissio on käyttänyt neuvottelijan ja välittäjän
rooliaan paikallisviranomaisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden sekä kansalaisten välillä. Aloitteiden myönteiset talous- ja työllisyysvaikutukset ovat alkaneet näkyä.
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2.3.7. Looginen alku paikallisten aloitteiden tukemiselle on
alue- ja paikallisulottuvuuden sisällyttäminen asiaankuuluviin
suuntaviivoihin, jotta kansallisissa toimintasuunnitelmissa – ja
sitä kautta poliitikkojen toiminnassa – otettaisiin huomioon
paikallis- ja alueyhteisöt. Näin ollen alueiden komitea kehottaa
jäsenvaltioita kutsumaanaan alueiden ja paikallisyhteisöjen
edustajia osallistumaan maakohtaisiin työryhmiin, jotka vastaavat kansallisten työllisyyssuunnitelmien laatimisesta ja
toteuttamisesta.

2.4. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan toimeenpanoa koskevat neuvoston suositukset
2.4.1. Komissio on ensimmäistä kertaa ehdottanut neuvostolle, että tämä antaisi yksittäisille jäsenvaltioille työllisyyspolitiikan toimeenpanoa koskevia suosituksia. Suositukset perustuvat jäsenvaltioiden suoritusten sekä vuoden 1998 suuntaviivojen täytäntöönpanossa ja vuoden 1999 suuntaviivojen perusteella suunnitelluissa toimissa ilmenneiden pahimpien puutteiden analyyttiseen vertailuun.
2.4.2. AK kannattaa periaatetta, jonka mukaan neuvosto
antaa yksittäisille jäsenvaltioille näiden toimintaa koskevia
suosituksia. Jäsenvaltioille täytyy kuitenkin jättää joustovaraa,
jotta ne voivat toteuttaa työllisyyspolitiikkaansa luovasti, eikä
neuvosto saa patistaa niitä mihinkään tiettyyn toimintamalliin.
Komitean mielestä on a) jätettävä riittävästi tilaa alueellisille
tukimahdollisuuksille ja b) mahdollistettava alueellisia ja paikallisia toimia, jotta kaikille marginalisoituneille ryhmille pystytään järjestämään mielekästä työtä.
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2.5.4. Suuntaviivoissa 7 ja 8 käsitelty koulutus kuuluu
monien paikallis- ja alueyhteisöjen lakisääteiseen toimivaltaan
unionin eri puolilla. Monet yhteisöt yrittävät aktiivisesti ratkaista koulunkäynnin keskeyttämisen aiheuttamaa ongelmaa, ja ne
ovat myös käynnistäneet toimia tietoyhteiskunnan huomioon
ottamiseksi.

2.5.5. Komitea kannattaa suuntaviivaan 8 ensi vuodeksi
tehtyjä muutoksia, mutta se esittää muutamia lisähuomautuksia. Ensinnäkin kustannukset kasvavat opettajien koulutuksen
ja laitehankintojen vuoksi, toiseksi opettajien työmäärä lisääntyy, kun heidän on valvottava, etteivät oppilaat käy sopimattomilla Internet-sivuilla. Tästä syystä tämän sinänsä lämpimästi
kannatettavan tavoitteen saavuttamisen tiellä voi olla esteitä.

3. Erityistä: vuoden 2000 työllisyyssuuntaviivoihin ehdotetut muutokset

3.1. Paikallis- ja aluetason roolin tunnustaminen pk-yritysten
tukemisessa – suuntaviiva 11

2.5. Työllisyyspoliittiset suuntaviivat vuodelle 2000

3.1.1. Työpaikkojen luomisen edistäjinä paikallis- ja alueviranomaiset tarjoavat pk-yrityksille monia tukipalveluja. Tällaisia ovat neuvonta ja ohjaus, toimitilojen osoittaminen (myös
huolletut työtilat uusille yrityksille), avustukset sekä yrityspolitiikan yhteensovittaminen yleisen talouskehityksen ja sosiaalisen integroinnin strategioiden kanssa.

2.5.1. Komissio on ehdottanut suuntaviivoihin joitakin
pieniä muutoksia aloilla, joihin jäsenvaltioiden tulisi sen
mielestä puuttua tarmokkaammin.

3.1.2. Jotta tämä tehtävä heijastuisi myös suuntaviivoissa,
komitea ehdottaa seuraavaa lisäystä suuntaviivan 11 loppuun:

2.5.2. AK pitää näitä suppeahkoja muutoksia tervetulleina,
sillä niillä edistetään mahdollisesti huono-osaisten ryhmien
integroitumista sekä tietotekniikkaan liittyvien taitojen opetusta ja ylläpitoa. Kuten edellä mainittiin, tämän alan rooli
palveluntoimittajana ja työnantajana antaa sille ainutlaatuisen
mahdollisuuden panna suuntaviivat täytäntöön.

”Koska yrittäjäkoulutus ja tukipalvelut samoin kuin itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymisen tiellä olevien esteiden poistaminen kuuluvat paikallis- ja aluehallinnon ja
työmarkkinaosapuolten tehtäviin tai ovat niiden kannalta
olennaisia, näiden toimijoiden erityisrooli ja vastuu tulee
tunnustaa laajemmin ja sitä tulee tukea.”

2.5.3. Esimerkki tällaisesta toiminnasta ovat suuntaviivaan
4 liittyvät paikallisviranomaisten toimet ikääntyneiden kansalaisten kannustamiseksi osallistumaan erityisesti elinikäiseen
oppimiseen. Komitean aiemmassa lausunnossa (1) esitetään
selkeästi, millainen rooli paikallisviranomaisilla voi olla ikääntyneiden henkilöiden tukemisessa nyt ja jatkossa.

(1) CdR 442/98 fin – EYVL C 374, 23.12.1999, s. 36.

3.2. Paikallis- ja aluetason rooli työpaikkojen luomisessa – suuntaviiva 12

3.2.1. Suuntaviivaan 12 on tehty huomattavia muutoksia.
Komitea katsoo, ettei teksti nykymuodossaan heijasta riittävästi
paikallis- ja alueyhteisöjen ainutlaatuista asemaa.
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Ehdotettu suuntaviiva kuuluu seuraavasti:

”edistävät toimenpiteitä, joilla hyödynnetään kaikki mahdollisuudet, joita tarjoutuu uusien työpaikkojen luomisessa
paikallistasolla, yhteisötaloudessa ja erityisesti uusilla
aloilla, joilla markkinat eivät vielä pysty täyttämään tarpeita, ja tutkivat tätä vaikeuttavia esteitä voidakseen vähentää
niitä. Alueellisten ja paikallisten yhteistyökumppaneiden sekä työmarkkinaosapuolien erityisasema ja vastuu on tunnustettava laajemmin ja sitä on tuettava.
Lisäksi olisi hyödynnettävä julkisten työnvälityspalvelujen asemaa paikallisten työllistymismahdollisuuksien havaitsemisessa ja paikallisten työmarkkinoiden
toiminnan parantamisessa.(1)”

koulutuksen suuntaamista sekä paikalliskehityksen liitännäisja tukitoimia edistävien suunnitelmien määrittelyssä ja käynnistämisessä.

3.3. Alue- ja paikallisyhteisöt työnantajina – suuntaviiva 20
3.3.1. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat joskus suurinakin
työnantajina vastuussa kaikille kansalaisilleen siitä, että ne
edistävät yhtäläisiä työllisyysmahdollisuuksia ja varmistavat
siten, että niiden henkilöstön koostumus heijastelee niiden
palvelemaa yhteisöä. Paikallis- ja alueyhteisöillä on kokemusta
yhtäläisyysperiaatteen soveltamisesta suurina työnantajina. Sen
vuoksi komitea ehdottaa seuraavaa lisätarkennusta suuntaviivaan 20:

3.3.2.
3.2.3. Vuonna 1999 suuntaviivassa 12 sanottiin nimenomaan, että ”olisi otettava huomioon paikallisten viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten erityinen asema”. AK:n mielestä
on tuotava selkeästi esiin paikallis- ja alueviranomaisten avainasema, joka näiden hoitamien erityistehtävien ja yleisten
poliittisten vastuualueiden vuoksi poikkeaa olennaisesti muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden tehtävistä. Tämän
vuoksi AK ehdottaisi tekstiin seuraavia muutoksia:
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Lisätään suuntaviivan 20 loppuun seuraava teksti:

”Jäsenvaltioiden tulee tehdä paikallis- ja alueyhteisöjen –
jotka ovat suuria työnantajia – kanssa sopimuksia tämän
suuntaviivan noudattamiseksi ja toteuttamiseksi.”

3.4. Paikallis- ja aluehallinnon suora osallistuminen kansallisten
toimintasuunnitelmien laatimiseen: ehdotus suuntaviivaksi
”edistävät toimenpiteitä, joilla hyödynnetään kaikki mahdollisuudet, joita tarjoutuu uusien työpaikkojen luomisessa
paikallistasolla, yhteisötaloudessa ja erityisesti uusilla aloilla, joilla markkinat eivät vielä pysty täyttämään tarpeita, ja
tutkivat tätä vaikeuttavia esteitä voidakseen vähentää niitä.
Alue- ja paikallisyhteisöjen ja niiden alueellisten ja
paikallisten yhteistyökumppaneiden sekä työmarkkinaosapuolien erityisasema ja vastuu on tunnustettava laajemmin
ja sitä on tuettava. Lisäksi olisi hyödynnettävä alue- ja
paikallisyhteisöjen kanssa yhteistyötä tekevien julkisten työnvälityspalvelujen asemaa paikallisten työllistymismahdollisuuksien havaitsemisessa ja paikallisten työmarkkinoiden toiminnan parantamisessa. (2)”

3.4.1. Kuten edellä on yksittäisten suuntaviivojen yhteydessä todettu, jäsenvaltioiden tulee tunnustaa paikallis- ja
aluehallinnon sekä työmarkkinaosapuolten erityisasema ja
-vastuu monien näiden tehtävien toteuttamisessa ja tukea sitä.
Tätä varten komitean ehdottaa uutta suuntaviivaa:
”23.Jäsenvaltiot kutsuvat paikallis- ja aluehallinnon sekä
työmarkkinaosapuolet osallistumaan tai vaikuttamaan
suoraan kansallisten työllisyyssuunnitelmien laatimiseen ja
toimeenpanoon.”

4. Suositus Helsingin huippukokoukselle
3.2.4. Alue- ja paikallisviranomaisten sekä julkisten työnvälityspalvelujen välinen kumppanuus on aivan yhtä tärkeää
työllisyyttä kehittävien aktiivisten toimien laatimisessa ja työllisyyteen myönteisesti vaikuttavien työelämään osallistumista ja

4.1.
AK voi osoittaa, että paikallis- ja alueyhteisöt ovat
toteuttaneet ja toteuttavat edelleen aktiivisesti Euroopan työllisyysstrategiaa paikallistasolla.

(1) Tässä kappaleessa lihavoitu teksti on komission ehdottaman
suuntaviivan uusi osuus.
(2) Tässä kappaleessa lihavointi osoittaa AK:n ehdottamia muutoksia
komission ehdotukseen.

4.2.
Paikallis- ja alueviranomaisten ainutlaatuinen rooli
kansalaisia lähellä olevana demokraattisesti valittuna elimenä
sekä työnantajina ja palveluntarjoajina antaa niille mahdollisuuden edistää ikääntyneiden työllisyyttä sekä miesten ja
naisten samoin kuin epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja lisätä siten näiden uskottavuutta
ja arvoa.
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4.3.
AK kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia tunnustamaan
paikallis- ja alueviranomaisten panoksen virallisesti ja kutsumaan ne osallistumaan kansallisten työllisyyssuunnitelmien
kehittämiseen ja toimeenpanoon. Komitea kehottaa Helsingin
huippukokousta ja neuvostoa lisäämään tämän näkökohdan
työllisyyssuuntaviivoihin. Se kehottaa myös Euroopan parlamentin jäseniä tukemaan tätä kehotusta.

työllisyyskehitykseen liittyvien toimintalinjojen edistäjänä. On
lisäksi tärkeää, että kansallisissa työllisyyssuunnitelmissa otetaan huomioon alue- ja paikallisyhteisöjen alalla toteuttamat
toimet jottei niissä esitettäisi yksinomaan jäsenvaltioiden hallitusten valitsemia painopisteitä.

4.4.
AK toivoo saavansa mahdollisuuden keskustella komission kanssa neuvostolle tehtävien suositusten taustasta ja
päämääristä.

5.3.
AK on ehdottanut yhteisön tasolla toteutettavaa ”Paikallistason työllisyystoimet” -kampanjaa, jolla edistettäisiin
paikallis- ja alueyhteisöjen pyrkimyksiä panna kansalliset työllisyyssuunnitelmat täytäntöön.

5. Päätelmät
5.1.
AK kehottaa edelleen kutsumaan paikallis- ja alueviranomaiset osallistumaan kansallisten työllisyyssuunnitelmien kehittämiseen ja toimeenpanoon. Paikallis- ja alueviranomaisten
osallistuminen kansallisten työllisyyssuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen on välttämätöntä näiden myöntämän
rahoitusosuuden suuruuden perusteella.
5.2.
AK on ehdottanut suuntaviivoihin joukon muutoksia,
joissa otetaan huomioon paikallis- ja alueyhteisöjen rooli myös

5.4.
AK hyväksyy jäsenvaltioille tehtyjen työllisyyspoliittisten suositusten periaatteet.

5.5.
AK kehottaa Helsingin huippukokousta ja neuvostoa
hyväksymään paikallis- ja alueyhteisöjen roolin ja osallistumisen kansallisiin työllisyyssuunnitelmiin.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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LIITE A
alueiden komitean lausuntoon
Työllistyvyys
Tanskan hallitus on määrännyt (lain nojalla), että maan kaikki 275 paikallisyhteisöä ovat velvollisia muodostamaan
komiteoita työttömyyden torjumiseksi ja sosiaalisen syrjäytymisen estämiseksi. Komiteoihin kuuluu paikallisviranomaisia, työmarkkinaosapuolia ja muita asiaan kuuluvia työmarkkinatoimijoita. Toimenpiteen tarkoituksena on
saada kaikki asianomaiset tahot vastaamaan tähän vaikeaan haasteeseen.
Yrittäjyys
Yrittäjyys on ala, jolla yritykset kohtaavat lukuisia esteitä hallinnon eri tasoilla. Italian paikallisyhteisöt ovat ryhtyneet
toimiin joidenkin esteiden poistamiseksi Catanian kaupungin tunnetuksi tekemän ”yhden palvelupisteen” ohjelman
avulla. Ohjelmasta on sittemmin annettu laki, jota sovelletaan maan kaikissa kunnissa. Italian hallitus on ryhtynyt
purkamaan ja yksinkertaistamaan 122 menettelyä, joita säännellään yli 400 hallinnollisella säännöksellä. Investi a
Catania -hankkeeseen on esitetty 252 osahanketta, joiden avulla on luotu 1 700 uutta työpaikkaa.
Sopeutumiskyky
Yhdistyneessä kuningaskunnassa paikallisviranomaiset eivät voi suoranaisesti osallistua järjestelmiin, joilla työttömille
tarjotaan mahdollisuus saada työharjoittelupaikka. West Midlandsin alueella sijaitseva Sandwellin kaupunkipiiri on
kehittänyt yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa järjestelmän, joka tunnistaa ne paikallisyhteisössä olevat
työpaikat, jotka työttömällä on ansioidensa perusteella hyvät mahdollisuudet saada. Nämätyösuhteet ovat kuuden
kuukauden mittaisia. Kyseisen työntekijän ja muun henkilöstön tueksi nimitetään koordinoija. Mainittu paikallisyhteisö arvioi, että Euroopan sosiaalirahaston (ESR:n) avulla voidaan seuraavan kolmen vuoden aikana rahoittaa
20 työharjoittelupaikkaa.
Yhtäläiset mahdollisuudet
Koska sukupuolien tasa-arvo on selkeästi kirjattu perustamissopimukseen, jäsenvaltioiden hallitukset ovat tehneet
monia lastenhoitoa koskevia ehdotuksia ja aloitteita, joiden toteutus on kuitenkin jäänyt paikallisyhteisöjen vastuulle.
Suomen paikallisviranomaisille koituu vuosittain noin 1,3 miljardin euron kustannukset, koska kaikilla alle
7-vuotiailla lapsilla on oikeus kokopäiväiseen kunnalliseen hoitopaikkaan ja koululaiset saavat opetuslaitoksessaan
ilmaisen lämpimän aterian. Näiden järjestelyjen ansiosta molempien vanhempien on mahdollista käydä töissä.
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Euroopan yritysten kilpailukyky ja maailmanlaajuistumisen
haaste – Kannustuskeinot”
(2000/C 57/05)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon ”Euroopan yritysten kilpailukyky ja maailmanlaajuistumisen
haaste – Kannustuskeinot” KOM(1998) 718 lopull.,
ottaa huomioon komission 25. tammikuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198
c artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean
lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 198 c artiklan nojalla
tekemän päätöksen laatia aiheesta lausunto ja antaa lausunnon valmistelu valiokunta 6:n ”Työllisyys –
Talouspolitiikka – Yhteismarkkinat – Teollisuus – Pk-yritykset” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 6:n syyskuun 27. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 134/99 rev. 1, jonka esittelijä oli Jean-Louis Joseph (F, PSE),
hyväksyi yksimielisesti 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun
18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

1.2.
Unionitaso soveltuu epäilemättä parhaiten asianmukaisten toimintalinjojen ja välineiden asettamiseen kuitenkin
sillä ehdolla, että jäsenvaltio- ja paikallistasolla sovelletaan aina
tarpeen tullen läheisyysperiaatetta. Kilpailukyvyn käsite on
selkeä yritysten kohdalla mutta vaikeasti määriteltävä ja jopa
epäselvä alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta.

1.4.
Alueiden komitea ihmettelee kuitenkin komission tiedonannon erittäin kielteistä arviota Euroopan ja eurooppalaisten yritysten asemasta maailmanlaajuistumisessa. Suuntauksista ja niiden toteuttamisesta käytävää keskustelua varten tarvitaan ilman muuta Euroopan vahvuuksien ja heikkouksien
tarkkaa kartoitusta. Komission esittämässä arviossa eritellään
kylläkin onnistuneesti Euroopan tiettyjä heikkouksia, mutta
siinä viitataan vain ohimennen Euroopan tarjoamiin myönteisiin mahdollisuuksiin ja voimansa osoittaneeseen ”eurooppalaiseen malliin”, joka on mahdollistanut yhtenäisen ja yhteisvastuullisen Euroopan rakentamisen. Sen sijaan jatkuva viittaaminen ”amerikkalaisen mallin” toimivuuteen peittää tosiasian,
että kyseisellä mallilla on heikkoutensa (sosiaalisten erojen ja
köyhyyden lisääntyminen, väkivalta jne.) ja että jokainen
kehitysmalli nousee omasta ideologisesta, historiallisesta ja
kulttuuriympäristöstään eikä se ole sellaisenaan siirrettävissä
muualle. Kaikki mallit voivat tietenkin olla innoituksen
lähteenä määriteltäessä tehokkaita toimintaväyliä. Japanilaista
mallia käytettiin aikanaan määriteltäessä laajoja eurooppalaisia
tutkimusyhteistyöohjelmia. Joka tapauksessa on vahvistettava
nimenomaan eurooppalaista mallia oikeudenmukaisen ja voimakkaan Euroopan rakentamiseksi ja eurooppalaisten yritysten menestymiseksi maailmanmarkkinoilla.

1.3.
Talouden kansainvälistyminen on väistämätöntä. Kysymys ei olekaan siitä, onko se paras väylä taloudelliselle ja
sosiaaliselle kehitykselle, vaan Euroopan unionin saattamisesta
parhaaseen mahdolliseen asemaan huomisen maailmassa. Tavoitetta ei tule nähdä pelkästään markkinaosuuksilla mitattavana taloudellisena asemana. Yleisenä velvollisuutena on täyttää
Euroopan kansalaisten elintaso- ja elämänlaatuvaatimukset,
johtaa Eurooppa kestävän kehityksen tielle sekä valmistaa
tuleville sukupolville maailma, jossa vallitsee hyvinvointi ja
kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä ja jossa kansat
harjoittavat keskinäistä vaihtoa maailmanlaajuisesti.

1.5.
Euroopan yhtenäismarkkinoiden luominen on ensimmäinen edistysaskel, vaikkei se ole vielä lopullisesti toteutunut
(palvelut, teollis- ja tekijänoikeudet jne.). Eurooppa muodostaa
tällä hetkellä maailman suurimman sisämarkkina-alueen, samalla kun yksimielisesti myönnetään, että Yhdysvaltojen markkinoiden mittavuus on ollut ja on edelleenkin amerikkalaisen
kilpailukyvyn määräävä tekijä. Vaikka eurooppalaisella tutkimusyhteistyöllä on heikkoutensa, sen tilinpäätös ei ole yksinomaan negatiivinen. Tällä puiteohjelmien ja rakennerahastojen

1.1.
Alueiden komitea on tyytyväinen komission pyrkimykseen vahvistaa ja määritellä tiedonannon avulla Euroopan
kilpailukyvyn edellyttämät toimintakeinot talouden maailmanlaajuistumisen kiihtyessä. On tärkeää avata keskustelu välineistä, jotka on otettava käyttöön, jotta voidaan siirtyä puheista
tekoihin. Alueiden komitea haluaa antaa asiaan oman panoksensa.
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yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen perustuvalla mallilla on
onnistuttu vahvistamaan sekä eurooppalaista kilpailukykyä
että taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta (1).

1.6.
Kaikissa analyyseissä tulee lisäksi muistaa, että sekä
Euroopan rakentamisessa että maailmanlaajuistumisessa on
kysymys meneillään olevasta historiallisesta prosessista. Kumpaakaan prosessia ei voida pitää lopullisesti toteutettuna. Tämä
merkitsee erityisesti sitä, että maailmantalouden toiminnalliset
ominaispiirteet eivät vielä ole lopullisesti hahmottuneet. Pelisäännöt eivät ole vakiintuneet (eikä niitä ole kunnolla määritelty). Euroopan on pyrittävä osallistumaan pelisääntöjen
määrittelyyn ja muokkaamaan niitä hyväkseen (2). Komission
tiedonannossa korostetaan meneillään olevien ja tulevien
kansainvälisten kauppaneuvottelujen ja suorista ulkomaaninvestoinneista käytävien neuvottelujen merkitystä. Tämä on
ensisijainen huolenaihe, mutta maailmanlaajuisen talousjärjestelmän rakentamista ei saa rajata yksinomaan vapaakaupan
näkökulmasta tarkasteltavan kansainvälisen kaupan puitteisiin.
Keinoja Euroopan aseman vahvistamiseksi tulee pohtia laajemmin kuitenkin niin, että Euroopan erityispiirteitä ja monimuotoisuutta kunnioitetaan. Kuntien ja alueiden Eurooppa on
tällöin välttämätön osa Euroopan kilpailukykyä koskevaa
lähestymistapaa.

2. Kilpailukyky, Euroopan rakentaminen, taloudellinen
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus

2.1.
Alueiden komitea huomauttaa, että kilpailukyvyn
käsite ei tarkoita samaa yritysten ja maantieteellisten yksiköiden (Eurooppa, jäsenvaltiot, alueet) näkökulmasta. Yritystasolla
kilpailukyky merkitsee yritysten kykyä kilpailla tietyillä markkinoilla (paikalliset, valtakunnalliset, eurooppalaiset, maailmanlaajuiset markkinat), mutta käsite hämärtyy, kun sitä
yritetään määritellä yrityksen sijasta maantieteellisen yksikön
kannalta. Lisäksi kilpailukyvyn mittaaminen käy hyvin pulmalliseksi maailmanlaajuistumisen yhteydessä, kuten komissio
perustellusti toteaa. Asiaa tulee pohtia erityisesti kolmella eri
tasolla.

2.2.
Ensinnäkin yritysten kilpailukyvyn ja maantieteellisten
yksiköiden kilpailukyvyn keskinäissuhteet ovat pulmalliset.
Tämän suhteen hahmottaminen on kuitenkin välttämätöntä,
jotta voidaan ymmärtää, missä määrin Euroopan yritysten
kilpailukyky vaikuttaa unionin poliittiseen rakentamiseen, ja
kehittää kyseisten yritysten kilpailukykyä edistävää politiikka.

(1) Ks. esimerkiksi M. Sharp, ”Competitiveness and cohesion – are
the two compatible?”, Research Policy 27 (1998), s. 569–588.
(2) Tämä on nimenomaan teollisuuden tärkeimpien liittoutumastrategioiden tehtävä, ks. esimerkiksi M. Delapierre ja L.K. Mytelka, ”The
alliance strategies of european firms in the information technology
industry and the role of ESPRIT”, Journal of Common Market Studies,
Volume XXVI, no: 2, joulukuu 1987.
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Suhde on erityisen mutkikas, sillä monet yritykset ovat hajasijoittuneet eli levittäytyneet taloudelliselle alueelle, joka ei
yleensä vastaa kyseisen maantieteellisen yksikön rajoja.

2.3.
Lisäksi kilpailukyky-käsitteen sisältö ja merkitys eivät
ole identtisiä kaikilla maantieteellisillä tasoilla (Eurooppa,
jäsenvaltiot, alue- ja paikallistaso) eivätkä välttämättä edes sovi
yhteen maantieteellisten ja poliittisten kytkentöjen kanssa.
Alue voi tarpeen vaatiessa pyrkiä houkuttelemaan työpaikkoja
luovia ulkomaisia investointeja yhdenmukaistetun kansallisen
tai jopa eurooppalaisen teollisuuspotentiaalin vastapainoksi
tietyllä alalla. Maailmanlaajuistuminen rikkoo tilaulottuvuuden, eikä tuotannon kiertokulku enää noudata poliittisia
raja-aitoja.

2.4.
Lopuksi nousee esiin kysymys yritysten kansallisesta
tai ennemminkin eurooppalaisesta luonteesta. Mikä kriteeri
tekee yrityksestä eurooppalaisen: pääoman alkuperä, päätoimipaikan sijainti, johtoryhmän jäsenten kansalaisuus, yrityksen
tuotantolaitosten maantieteellinen sijoittuminen vai mikä? On
selvää, ettei yksikään näistä kriteereistä anna tyydyttävää
vastausta. Tuleeko sellaista Euroopan ulkopuolista yritystä
pitää vähemmän eurooppalaisena, jonka tytäryhtiöt luovat
Eurooppaan työpaikkoja, maksavat sinne veronsa ja tuovat
kerrannaisvaikutuksia, kuin sellaista eurooppalaista yritystä,
jonka kilpailukyky perustuu tytäryhtiöiden toimintaan Yhdysvalloissa tai Aasiassa?

2.5.
Lisäksi on tärkeää huomata, että yritysten väliseen
Euroopan sisäiseen kilpailuun ja kilpailukykyyn liittyvät kysymykset vaikuttavat Euroopan ulkoiseen kilpailukykyyn. Euroopan markkinoilla kilpailukykyiset eurooppalaiset yritykset voivat sitä paitsi joutua kilpailemaan myös kokonaan Euroopan
ulkopuolisilla markkinoilla.

2.6.
Alueiden komitea myöntää sellaisten kilpailukyvyn
määritelmien oikeellisuuden, joille on yhteistä elintason ja
kansalaisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ja parantamisen tavoite. OECD määrittelee kilpailukyvyn seuraavasti: ”yritysten,
elinkeinoalojen, alueiden, valtioiden ja valtionrajat ylittävien
alueiden kyky muodostaa suhteellisen suuria tuloja ja päästä
korkeaan työllisyysasteeseen huolimatta osallistumisestaan
kansainväliseen kilpailuun”. Alueiden komitea korostaa kuitenkin periaatetta, että alueellisen kilpailukyvyn perustavoitteena
tulee olla pitkällä aikavälillä työpaikkojen luominen ja kestävän
talouskehityksen edistäminen. Komitea on samaa mieltä neuvoa-antavan kilpailukykyryhmän asiantuntijoiden kanssa, joiden mukaan ”sellaisten erityistavoitteiden kuin kannattavuuden parantamisen tai maailmanmarkkinaosuuksien kasvattamisen tulee olla alisteisia perustavoitteelle, joka on työllisyyttä
edistävien korkeaa lisäarvoa tuottavien markkinoiden luomi
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nen. Näin ollen kysymys ei ole valinnasta kilpailukyvyn ja
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden välillä. Ilmenevät jännitteet
liittyvät tapaan tehdä tarvittavat mukautukset ja niiden toteuttamisaikatauluun” (1).

2.7.
Näiden huomioiden valossa tulee pitää mielessä, että
tällaisia kilpailukykytavoitteita voidaan asettaa ainoastaan, jos
samalla huolehditaan kestävien sekä vaurautta luovien ja sitä
suurelta osin säilyttävien tuotantojärjestelmien muodostamisesta, kehittämisestä ja vahvistamisesta asianomaisilla maantieteellisillä tasoilla.

2.8.
Toisaalta Euroopan rakentamisen perustana olevat
periaatteet edellyttävät, että näihin tavoitteisiin pyritään samanaikaisesti lujittaen Euroopan taloudellista ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta. Toisin sanoen ”voittaja-alueiden” (2) ei tule
menestyä ”häviäjäalueiden” kustannuksella. On vielä muistutettava, etteivät Euroopan unionin sisäiset erot heijasta ainoastaan
elintason ja elintapojen moninaisuutta vaan aiheuttavat myös
vaaran toivottua tiukemmasta Euroopan sisäisestä kilpailusta
eli taloudellisesta ja sosiaalisesta polkumyynnistä.

2.9.
Laajemmin katsoen eurooppalaista mallia ei tule pitää
etenkään sosiaaliselta kannalta esteenä tai velvoitteena, jonka
kanssa olisi osattava taitavasti taktikoida. Kyseinen malli on
osa eurooppalaisen yhteiskunnan arvoja ja sitä on näin ollen
puolustettava (eikä asetettava taloutta ja muuta yhteiskuntaa
vastakkain). Toisaalta tiedonannossa ollaan täysin oikeassa,
kun eurooppalaista mallia pidetään pitkäjännitteisen kilpailukyvyn lähteenä: pätevien, motivoituneiden ja hyvinvoivien
työntekijöiden mobilisoiminen on yhä suuremmassa määrin
innovaatioon ja laatuun perustuvan pitkän aikavälin kilpailukyvyn avain.

2.10. Nyt kun maailmanlaajuistuminen on väistämätön
tosiasia, on oltava kilpailukykyisiä, jotta eurooppalainen malli
voidaan säilyttää ja vakinaistaa ja sitä voidaan vahvistaa.
On oltava kilpailukykyinen sellaisen pysyvän, kestävän ja
huomisen maailmassa paikkansa säilyttävän Euroopan rakentamiseksi, jossa on hyvä elää ja jossa vallitsevat mieluummin
vauraus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus kuin työttömyys,
syrjäytyminen, syvenevät eroavuudet, köyhyys ja turvattomuus. Näin ollen kilpailukykyä tulee pitää keinona eikä
tavoitteena.

(1) A. Jacquemin ja L.R. Pench (toim.), ”Pour une compétitivité
européenne – Rapports du Groupe Consultatif sur la Compétitivité”, De Boeck Université, 1997, s. 9
(2) G. Benko ja A. Lipietz,Les régions qui gagnent, Presses Universitaires
de France, 1992.
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3. Kansainvälistyminen, vapaakauppa, kasvu ja kestävä
kehitys

3.1.
Tuleeko kansainvälistä kauppaa pitää Euroopan kasvun
ja vaurauden tärkeimpänä lähteenä? Tätä näkemystä on vaikea
hyväksyä. Vaikka vastaavuussuhde on kiistämätön, kasvun
lähteinä ovat monet tekijät: makrotalouspolitiikat ja valuutan
vakaus, sisämarkkinoiden rakentaminen, tieteen ja tekniikan
kehitys, koulutus ja kulttuurikehitys, ympäristönsuojelu, perusrakenteiden sekä taloudellisten, sosiaalisten ja tuotantoorganisaatioiden kehittyminen jne. Tästä näkökulmasta maailmanlaajuistuminen tulee nähdä lähteen sijasta kasvumallina,
sillä se mahdollistaa markkinoiden laajenemisen. Tässä yhteydessä tulee esittää kolme perushuomiota.

3.2.
Ensinnäkin voidaan todeta, että kauppa kasvaa voimakkaammin alojen sisällä kuin alojen välillä. Tämä tilastollinen
tosiasia merkitsee, ettei verrannollisten etujen logiikkaan perustuva kansainvälinen erikoistuminen ole syventynyt, vaan sen
sijaan alueet ovat laajentuneet. Teollisuus rakentaa tuotannollisen kiertokulkunsa nykyään kansainväliselle tasolle kilpailuvaikutusten ja eri maista kotoisin olevien yritysten täydentävyyden
varaan. Teollisuuden kansainvälisen järjestäytymisen aste ja
tavat vaihtelevat merkittävästi sektoreittain ja toimialoittain.
Työn jakautuminen kansainvälisesti on tällöin ennen kaikkea
tulosta yritysten laajenemis- ja kehittämisstrategioiden yhdistämisen tuottamista eduista ja resurssien rakentamisen alueellisesta dynamiikasta eri tasoilla (alueellis-paikallinen, kansallinen, eurooppalainen).

3.3.
Toiseksi, merkittävä osa kansainvälisestä kaupasta
muodostuu yritysten sisäisestä kaupasta. Tämä korostaa monikansallisten yritysten roolia maailmantalousjärjestelmän rakentamisessa, vaikka sääntelyn purkamista, yksityistämistä, tullimaksujen laskemista ja kilpailun kansainvälistä sääntelyä koskevilla poliittisilla päätöksillä on niin ikään ollut ratkaiseva
painoarvo. Kysymykseen liittyy vääjäämättä yritysten kilpailukyvyn ja maantieteellisten yksiköiden kilpailukyvyn vuorovaikutussuhde sekä niin sanotun eurooppayrityksen määrittely.

3.4.
Vaikka tietyt tuotteet tai standardit saavat kiistatta
maailmanlaajuisen luonteen, maailman talousjärjestelmän rakentumiseen vaikutetaan edelleenkin erilaisin lähestymistavoin, jotka heijastavat yhtäältä tuotteiden eriyttämistä makuja kulutustottumusten mukaan sekä toisaalta alueellisten mahdollisuuksien mukaan eriytettyjä innovaatiojärjestelmiä. Maailmanlaajuistuminen ei tarkoita maailman yhdenmukaistumista.
Euroopan tehtävänä on tuoda siihen omat erityispiirteensä ja
varjella erilaisuuttaan.
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3.5.
Esitettyään edellä mainitut huomiot alueiden komitea
muistuttaa, että vaikka maailmanlaajuistumista pidetään
yleensä ”pelinä, jossa voitot ovat panoksia suuremmat”, pelin
tuotto jakautuu yleensä epätasaisesti ja vaihdellen. ”Viimeaikaisten talousteorioiden mukaan pitkän aikavälin kestävä
kasvu ja maiden väliset tuloerot riippuvat sekä fyysisen että
henkisen pääoman kasautumisen vaikutuksista. Kyseiseen
ilmiöön vaikuttaa puolestaan kansainvälinen kauppa.” (1) Toisin sanoen, koska kilpailukyky perustuu edullisten ja siis
epätasaisten kaupan vaihtosuhteiden olemassaoloon ja kehitykseen, se synnyttää luonnostaan epätasapainoa. Onkin kuvaavaa, että vaikka ulkomaankaupan vaihtosuhde Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa on Euroopalle epäedullinen, se on sille
vastaavasti edullinen kauppasuhteissa muihin EU:n ulkopuolisiin maihin eli maihin, jotka ovat suurelta osin kehityksestä
jäljessä.

3.6.
Aiheesta ”Euroopan teollisuuden kilpailukyky” vuonna
1998 laaditun kertomuksen mukaan Euroopan elintaso on
33 % alhaisempi kuin Yhdysvaltojen ja 13 % alhaisempi kuin
Japanin mitattuna asukaskohtaisen bkt:n ostovoimastandardina. Lisäksi ostovoima vaihtelee huomattavasti Euroopan unionissa: jäsenvaltioiden välinen suhdeluku on 2,6 ja Euroopan
köyhimmän ja rikkaimman alueen välinen suhdeluku 4,5.
Alueelliset erot ovat kiistatta jyrkempiä maissa, jotka ovat
eurooppalaisen keskiarvon yläpuolella, kuin maissa, jotka ovat
sen alapuolella (2).

3.7.
Myös Euroopan kokonaiskasvun indikaattoreihin sisältyy merkittävää epäsymmetrisyyttä. Yhtenäismarkkinoiden kehittäminen on kasvattanut alojen sisäistä kauppaa, jossa hinnaltaan ja laadultaan eriytyneiden tuotteiden määrä on yhä
suurempi, kun taas eriytymättömien tuotteiden määrä on
jäänyt entiselleen. Tämä kehitys ilmentää erikoistumismuotojen eriytymistä. Se suosii toisaalta huippulaadukkaita tuotteita,
joihin on panostettu suunnittelun, tutkimuksen ja kehittämisen
sekä mainonnan muodossa, ja toisaalta huonolaatuisimpia
tuotteita, jotka pyritään valmistamaan mahdollisimman vähäisin kustannuksin. Jokin valtio voi tosin koettaa soveltaa
molempia strategioita eri aloilla, mutta jos tarkastellaan Euroopan neljää teollistuneinta maata, voidaan todeta, että Saksa on
selkeästi erikoistunut huipputason tuotteisiin, Ranska keski- ja
huipputasoisiin ja Yhdistynyt kuningaskunta keskitasoisiin,
kun taas Italia on näistä neljästä erikoistunut eniten heikkolaatuisiin ja vähiten korkealaatuisiin tuotteisiin. Samanlaisia eroja
voidaan huomata ulkomaisissa investoinneissa, joita on Italiassa 4,5 kertaa enemmän (0,4 % bkt:stä) kuin Yhdistyneessä
kuningaskunnassa (1,8 % bkt:stä ja voimakas suuntaus yhteisön ulkopuolelle), sekä keskittämisessä, joka vaihtelee huomattavasti maittain mutta myös aloittain. Vuosien 1985–1995

(1) A. Jacquemin ja L.R. Pench, alaviitteessä 3 mainittu teos, s. 8.
(2) M. Hannoun ja C. Lelong, ”Une comparaison des PIB régionaux
de l’Union Européenne”, INSEE Première, no: 602, elokuu 1998,
julkaisussa Problèmes Economiques, no: 2585, 7. lokakuuta 1998.

29.2.2000

kehityksessä voidaan havaita vielä suurempi hajonta ja suurempaa vaihtelua keskiarvosta. Tämä osoittaa myös, että ”Euroopan integraatio näyttää toteutuvan tilanteessa, jossa vaikuttaa
samanaikaisesti useita erilaisia malleja”. (3)

3.8.
Kysymys tuotantorakenteiden lähentymisestä on ollut
yhtenäisvaluuttaprosessin keskipisteessä. Yleisemmällä tasolla
sosiaalinen koheesio ja alueelliset epäsymmetriat ovat edelleenkin avainkysymyksiä Euroopan rakentamisessa ja integraatiossa. Aluepolitiikan ja rakennerahastojen erityistehtävänä on
osaltaan supistaa näitä epäsymmetrioita. Yleisimmät makrotaloudelliset indikaattorit osoittavat, että lähentymistä tapahtuu
jatkuvasti, mutta eräs tuore tutkimus (4) on lisäksi paljastanut
muita, vaikeammin nähtäviä epäsymmetrioita, joilla voi olla
raskaat seuraukset pitkällä aikavälillä ja jotka siksi ovat huolestuttavia. Selvitys jäsenvaltioiden sijoittumisesta huipputeknologiatuotteiden kaupassa osoittaa suurta vaihtelua. Sillä ei tosin
ole paljonkaan vaikutusta lyhyen aikavälin makrotaloudellisella tasolla, mutta se on otettava vakavasti huomioon Euroopan
dynaamisessa ja pitkäjännitteisessä sopeuttamisessa maailmantalouteen.

3.9.
Espanjan edistyminen lähentymisessä on ollut esimerkillistä, mutta teknologiatuotteiden alalla sen asema on haavoittuva, sillä sen kauppatase on kansainvälisesti ja eurooppalaisittainkin kaikkein alijäämäisimpiä. Maa on samassa tilanteessa kuin Kreikka ja Portugali. Espanjan esimerkki auttaa
ymmärtämään, miksi teknologiatuotteet, joiden osuus kansainvälisestä kaupasta on 10 %, antavat EU:lle kokonaisedun
(+ 1,7 ‰), joka tosiasiassa peittää keskilaatuisten (+ 1,2 ‰) ja
korkealaatuisten tuotteiden (+ 3,1 ‰) ylijäämän tasoittaman
heikompilaatuisten tuotteiden alijäämän (– 2,7 ‰).

3.10. Alueiden komitea kiinnittää komission huomiota
Euroopan yritysten kilpailukyvyn edistämisen sisältämään vaaraan, jos huomioon ei oteta näitä epäsymmetrioita, jotka
erottuvat valtakunnallisella tasolla ja olisivat vieläkin ilmeisempiä, jos samanlainen tutkimus tehtäisiin aluetasolla. Kilpailupolitiikka saattaa suorastaan vahvistaa näitä eroja. Vaikka teknologiatuotteiden osuus kansainvälisestä kaupasta on staattisesti

(3) P.A. Buigues ja A. Sapir, ”L’impact du marché unique sur les
grands pays européens – The impact of the Single Market on
Large European Countries”, Revue d’Economie Politique109 (2),
maalis–huhtikuu 1999. Tutkimus perustuu yhtenäismarkkinoiden
lainsäädäntöohjelman toteuttamisen vaikutusten taloudelliseen
arviointiin, jota komissio on tehnyt vuodesta 1993 ja jonka
tulokset julkaistiin vuonna 1996 Economie européennenerikoisnumerossa otsikolla ”Economic Evaluation of the Internal Market”.
(4) L. Fontagné, M. Freudenburg ja D. Ünal-Kesenci, ”Haute technologie et échelles de qualité: de fortes asymétries en Europe”,
Document de Travail CEPII, 1999-08, kesäkuu, Paris.
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suhteellisen pieni, niiden kumulatiivisuus ja suppea-alaisuus,
jotka ovat tietämykseen perustuvan talouden ominaispiirteitä,
aiheuttavat sen, että niiden vaikutus pitkän aikavälin kasvuun
on erityisen syvällinen. Tuntuu siis tärkeältä ottaa ne huomioon tehokkaammin kuin rakennerahastoissa on tähän mennessä pystytty tekemään, jotta voidaan välttää teknisestä
erikoistumisesta johtuva asteittain etenevä Euroopan sisäinen
murros ja liiallinen keskittyminen.

4. Maailmanlaajuistuminen, kilpailukyky ja alueellinen
kehitys
4.1.
Kuten totesimme, maailmanlaajuistuminen ei tarkoita
maailman yhdenmukaistumista. Monikansalliset yritykset ovat
ymmärtäneet tämän mainiosti levittäytyessään maailmanlaajuisesti siten, että ne hyötyvät eriytymisestä sekä kulutekijöiden
että erityisresurssien muodossa. Ei ole olemassa yhtä ainoaa
mallia, ja se mikä pätee maailmanlaajuisesti, pätee myös
Euroopassa. Monimuotoisuus on Euroopan tärkeimpiä rikkauksia.
4.2.
Maailmanlaajuistuminen liittyy maailman avoimuuden
ja monipuolistumisen dynamiikkaan, josta käytetään joskus
nimitystä globalisaatio ja joka kattaa sekä alueiden että alojen
vastavuoroisen avautumisen ja sisäkkäisyyden ilmiöt. Rikkaus
tulee näiden yhdistelmästä ja tässä mielessä maailmanlaajuistuminen ja kansainvälisen kauppavaihdon vilkastuminen tarjoavat loistavan kasvumahdollisuuden.
4.3.
Maailmanlaajuistumisen kaksitahoisuus ilmenee yritysstrategioissa näyttävästi seuraavin tavoin:
–

yritysten kiihtyvä kansainvälinen levittäytyminen, jonka
syynä ei ole yksinomaan markkinoiden lähentyminen, vaan
myös avautuva mahdollisuus käyttää hyväksi paikallisia
erityisresursseja, etenkin asiantuntemusta, muiden yritysten läheisyyttä ja verkottumisvaikutuksia (klusterit)

–

yritysten teknologisen risteyttämisen tehostuminen: uusien
toimintojen omaksuminen, markkina-aukkojen valtaaminen yritysostoin, teollisuusliittoutumat ja -yhteistyö jne.

4.4.
Alueet (ja niitä pienemmät alueelliset yksiköt) ovat
tässä dynamiikassa osoittautuneet teollisen kasvun todellisiksi
tukijoiksi kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
–

puhtaasti kustannusten muodossa (tuottaminen kyseisessä
paikassa halvemmalla kuin muualla)

–

erityisresurssien käytön muodossa (sellaisten asioiden tuottaminen nykyisessä paikassa, joita ei voi tehdä muualla).

4.5.
Nämä kaksi näkökohtaa kattavat yritystasolla sekä
kustannuskilpailukyvyn ja kustannusten ulkopuolisen kilpailukyvyn nykyisin laajalti hyväksytyn jaon mukaisesti. Tämä jako
vastaa myös kahta yritysstrategian näkökohtaa, jotka ovat
standardihyödykkeiden tuotantoon perustuva lyhyen aikavälin
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tavoitteellisuus sekä eriyttämiseen ja innovaatioon perustuva
pitkän aikavälin tavoitteellisuus. Ne eivät ole missään nimessä
vastakkaisia vaan voivat mainiosti täydentää toisiaan.

4.6.
Aluetasolla tähän erotteluun liittyy kaksi lähestymistapaa, kaksi vaihtoehtoista huolenaiheitta. Ensimmäinen koskee
ennen kaikkea tuotannontekijöiden hintaa tietyssä sijoituspaikassa. Tässä mielessä julkisen vallan harjoittama sijoittumistukipolitiikka auttaa tasaamaan kustannushuipun, joka aiheutuu
yritykselle siihen verrattuna, että se sijoittuisi vaihtoehtoiseen,
houkuttelevampaan paikkaan. Ainoastaan tuotannontekijöistä
johtuviin kustannuksiin perustuvassa alueellisessa kilpailussa
seurauksena on usein ylikuumeneminen yritysten ja alueiden
välisissä suhteissa, jolloin julkinen tuki saattaa nousta kohtuuttomaksi. Tai, mikä vielä pahempaa, tällainen kilpajuoksu
saattaa tuntua oikeuttavan verotuksellisen ja sosiaalisen polkumyynnin. Se taas merkitsisi alueille vaarallista peliä, jossa
”panokset ovat voittoja suuremmat”. Tällainen valitettavasti
vielä usein tavattava suuntaus kannustaa uhkayrityksiin ja
avustusten metsästykseen.

4.7.
Toinen lähestymistapa korostaa päinvastoin resurssien
alueellista kehittämisprosessia. Tämä itsekumuloiva prosessi
on tulosta vahvasta vuorovaikutuksesta samalle alueelle sijoittautuneiden yritysten välillä ja lähialueiden toimijoiden kanssa
(julkiset ja puolijulkiset laitokset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot jne.). Kyseinen prosessi ei kuitenkaan yleensä käynnisty
itsestään. Se liittyy usein pitkään historialliseen prosessiin,
joskus sen syntymiseen vaikuttaa alueella toimiva tiede- ja
huipputeknologiakeskus (Stanford Silicon Valleyssa, MIT Bostonissa, Route 128, Orsay ja CEA Etelä-Pariisissa jne.), joskus
se on tulosta vaikutusvaltaisen julkisen tai yksityisen teollisen
toimijan aktiivisuudesta (CNES Toulousessa, IBM Montpellier’ssä jne.) tai se voi syntyä myös julkisen vallan aloitteesta
(Sophia Antipolis, Silicon Glen jne.).

4.8.
Tästä näkökulmasta kasvu ja paikalliskehitys eivät
perustu ainoastaan sijoituspaikkaa vailla olevien tuotantoinvestointien houkutteluun, vaan ne ovat tulosta ulkoisten tuotantoinvestointien (ulkosyntyinen kehitys) ja alueellisten kasvu- ja
innovaatiovoimien (sisäsyntyinen kehitys) yhteisvaikutuksesta.
Yritysten tarve toimia maailmanlaajuisesti tosin johtaa niiden
lisääntyvään kiertolaisuuteen, mutta samalla niiden aluesidonnaisuus kasvaa, ja ne omaksuvat käytäntöjä, joista seuraa
paikalleen juurtuminen.

4.9.
Maantieteellisen yksikön kilpailukyvyn käsitteen rajaaminen, kuten usein tehdään, yksikön kykyyn houkutella
tuotantoinvestointeja tuntuu niin ikään äärimmäisen yksinkertaistavalta. On myös tärkeää säilyttää toiminnassa sekä paikalliset että hiljattain paikkakunnalle sijoittuneet yritykset ja tarjota
niille kehittymiseen tarvittavat olosuhteet. Kilpailukyky tulee
siis nähdä eroavaisuuksien hyödyntämisenä kauppavaihdossa
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ja vuorovaikutussuhteissa eikä niinkään turvautumisena siirrettäväksi aiottuun yhteen ja ainoaan viitemalliin. Yritysten
kilpailukyvyn ja maantieteellisten yksiköiden kilpailukyvyn
vuorovaikutusongelmaan voidaan sitä paitsi löytää ratkaisu
yritysten ja maantieteellisten yksiköiden intressien lähentymisestä. Yrityksen ”kansalaisuus” muuttuu tällöin epäoleelliseksi
asiaksi, sillä todelliseksi kysymykseksi nousee ennemminkin
yrityksen ”alueellisuus”.
4.10. Voimakkaaseen innovaatiodynamiikkaan perustuvan
kasvun yhteydessä on aiheellista korostaa maantieteellisten
yksiköiden (innovaatioalueiden) roolia (1). Innovaatio on kansainväliselle tasolle sidottu prosessi, joka kasvaa joskus monista
toisiinsa nivoutuneista kiinnekohdista. Amerikkalaisen taloustieteilijän Michael Porterin mukaan nykytalouden paradoksi
on seuraava: ”the enduring competitive advantages in a global
economy lie increasingly in local things – knowledge, relationships,
motivation – that distant rivals cannot match (kestävät kilpailuedut
maailmanlaajuisessa taloudessa riippuvat enenevässä määrin
paikallisista tekijöistä – asiantuntemuksesta, suhteista ja motivaatiosta – joiden suhteen etäiset kilpailijat ovat voimattomia)” (2).
4.11. Alueiden komitea on painottanut aiemminkinTTK:n
(tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen) ja innovaation
alueellisen potentiaalin rakentamisen ja vahvistamisen merkitystä (3). Niiden tehokkuus riippuu sekä ”kriittisen massan”
vaikutuksista että tärkeimpien toimijoiden verkottumisesta
”innovaatio- ja pätevyyskulttuurin” tilanteessa. On tärkeää, että
alue- ja paikallisyhteisöt pyrkivät ”tunnistamaan ja kehittämään
innovaatiomahdollisuuksia tavoitteena uusien työpaikkojen
luominen”. On myös toivottavaa, että Euroopan unionin
aluepolitiikassa pyritään erikseen tukemaan toimia, joiden
tavoitteena on alue- ja paikallistason yhteistyökulttuurin kehittäminen. Erityisen toivottavaa olisi, että Euroopan unioni
voisi suunnata todellisen tukensa toimijoiden verkottumisaloitteisiin sekä sellaisiin tutkimus- ja innovaatioaloitteisiin, jotka
perustuvat teollisuuden ja teknologian toimijoiden osaamisen
ja täydentävyyden hyödyntämiseen alueelliselta pohjalta (4).
Lisäksi on toivottavaa, että julkishankintojen markkinat toimisivat tällöin aktiivisena koekenttänä (laatuvaatimusten määrittely, testit jne.) ja starttipääoman muodostumisen takaajina.
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”luottamuspääoma”. France Télécom tilaisi aluksi yli miljoona
puhelinkorttia SGS-Thompsonin jaosta vuonna 1988 syntyneeltä tuoreelta yhtiöltä. Sitten asiakkaina ja uusien sovellutusten kehittämistä (ruokalat, terveydenhoito jne.) edistävinä
koekäyttäjinä olivat paikallisviranomaiset, kuten Bouches-duRhônen lääninvaltuusto. Gemplusista, joka johtaa maailmanmarkkinoita 43 prosentin markkinaosuudellaan, kasvoi kahdeksassa vuodessa kukoistava yritys, jonka liikevaihto on yli
3 miljardia Ranskan frangia ja joka työllistää yli 3 000 henkeä,
puolet heistä yhtiön Provencen toimipisteessä.

4.13. Näissä oloissa maantieteellinen keskittyminen ja alueellinen erikoistuminen kuuluvat erottamattomasti yhteen.
Alueiden komitea on painottanut ”osaamiskeskusten” merkitystä kilpailukyvyn vahvistumiselle. Nämä keskukset perustuvat korkeatasoisen tiedon, erityiskoulutuksen sekä korkeatasoisen teknisen ja hallinnollisen infrastruktuurin alakohtaiseen ja
maantieteelliseen keskittymiseen tietyllä talouden alalla, joka
siten pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja kestävyyden vaatimuksiin (5). On kuitenkin varottava liiallisen alueellisen keskittymisen vaaroja. Yhtäältä siksi, että tällainen keskittyminen luo usein ”kokonaistalouden erillisalueita”, jotka ovat
irti taloudellisesta ja sosiaalisesta kontekstista ja joiden ainoat
määräävät tekijät ovat tulosta niiden suhteesta kokonaistasoon.
Toisaalta siksi, että liiallinen keskittyminen voi jyrkentää
epäsymmetrioiden seurauksia (tuotannossa ja varallisuuden
jakautumisessa) (6) lisäarvoa tuottavien ”uudenaikaisuuden saarekkeiden” ja pelkkinä asuin- ja kulutuspaikkoina toimivien
välialueiden kesken.

4.12. Gemplusin ja toimikorttihankkeen (smart card) käynnistämistä ja menestystä Ranskan Provence-Alpes-Côte d’Azur
-alueella on helpottanut suuresti useiden julkisten toimijoiden

4.14. Tällaiset osaamiskeskukset eivät vaadi tiukasti rajattua
toimintapiiriä, vaan ne voivat esiintyä hyvin erilaisissa muodoissa vallitsevien olosuhteiden ja tukialueensa edellytysten
mukaan. Tämä vähäinen sulkeutuneisuusaste auttaa lisäksi
vahvistamaan vuorovaikutussuhdetta taloudelliseen ja sosiaaliseen verkostoon ja edistää keskusten juurtumista ja pysyvyyttä.
Tulee vielä huomata, että osaamiskeskukset eivät liity yksinomaan huipputeknologiaan. Michael Porter antaa esimerkkejä
”klustereista” viininviljely-, nahkateollisuus- ja ravintola-alalla.
Euroopassa voidaan puhua Italian vaate- ja huonekaluteollisuusalueista tai Espanjan Elchen (Valencia) kenkäteollisuusalueesta (7).

(1) Ks. erityisesti tuore tutkimus ”Boosting Innovation – the Cluster
Approach”, OECD Proceedings, Paris 1999.
(2) M.E. Porter, ”Clusters and the new economics of competition”,
Harvard Business Review, marras–joulukuu 1998.
(3) Valiokunta 1:n ”Aluepolitiikka – Rakennerahastot – Taloudellinen
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus – Rajanylittävä ja alueidenvälinen
yhteistyö” lausuntoluonnos aiheesta ”Kuntien ja alueiden omat
aloitteet aluepoliittisina toimintamahdollisuuksina eurooppalaisessa kilpailussa”, CdR 108/99 rev., 12. toukokuuta 1999.
(4) Tällaiset yhteistyössä toteutettavat innovaatiohankkeet eivät tietenkään saa olla vaihtoehto ulkoiselle ei-paikalliselle yhteistyölle.
Mahdollisuus harjoittaa tehokasta ulkoista yhteistyötä kuuluu niin
ikään paikallisresursseihin, sillä se on osa toimijoiden välistä
sosiaalista pääomaa.

(5) CdR 108/99 rev.
(6) Ranskalainen taloustieteilijä François Perroux on osoittanut kasvukeskus-käsitteensä avulla, että näillä epäsymmetrisyyden seurauksilla on johdannaisvaikutuksia talouden rakenteeseen ja ne toimivat kasvua lisäävänä tekijänä. Tietyn keskittymiskynnyksen ylityttyä nämä johdannaisvaikutukset alkavat kuitenkin hyödyttää
ainoastaan keskusta ja paikalliset johdannaisvaikutukset tyrehtyvät.
(7) Sekä maaseutualueen (Prato) että kaupunkialueen (Elche) organisatorisella ulottuvuudella on tärkeä rooli alueen kilpailukyvyn
kannalta.
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5. Pk-yritykset, perusrakenteet ja rahoitus
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kilpailutilanteen epäsuhta verrattuna suuryrityksiin. Lopuksi
on korostettava, että erityisesti alue- ja paikallistason viranomaisten tulee ottaa julkishankintojen markkinoita jakaessaan
tarkasti huomioon paikallisten pk-yritysten tarjoukset sekä
niiden vaikutus paikalliskehitykseen.

5.1. Pk-yritysten rooli Euroopan taloudessa ja niiden kilpailukyvyn
vahvistamisen merkitys

5.1.1. Alueiden komitea korostaa 3. kesäkuuta 1999 antamassaan BEST-kertomusta ja komission vastausta käsittelevässä lausunnossaan (CdR 387/98 fin) (1) pk-yritysten aseman
merkitystä Euroopan unionille: ne edustavat 60:ta prosenttia
kokonaistuotannosta ja 66:ta prosenttia työvoimasta. AK
muistuttaa kiinnittävänsä lausunnossaan erityistä huomiota
pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, sillä näiden yritysten taloudellisen toiminnan alue laajenee talouden maailmanlaajuistuessa. Lisäksi pk-yritykset ovat usein paikalliskehityksen
avaintekijöitä ja ennen kaikkea useimmiten yhteydessä alue- ja
paikallisviranomaisiin. Pk-yritykset edistävät myös ratkaisevalla tavalla suuryritysten juurtumista alueelle, sillä ne tarjoavat
palveluja ja asiantuntemusta, joiden pohjalta suuryrityksen
voivat rakentaa vahvan vuorovaikutussuhteen maantieteelliseen yksikköön.

5.1.2. Alueiden komitea pitää huipputeknologia-alan pkyritysten kehityskulkua merkittävänä, sillä ne ovat päässeet
muutamassa vuodessa alallaan maailmanlaajuisesti johtavaan
asemaan. Komitea huomauttaa kuitenkin, että vaikka näihin
yrityksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota sen takia, että ne
antavat merkittävän panoksen Euroopan teollisuuden pitkän
aikavälin dynamiikkaan, niiden osuus yrityksistä ja työpaikoista on tällä hetkellä hyvin pieni. Vaikka on selvää, että
kyseisiä yrityksiä on pyrittävä auttamaan kilpailuasemansa
vakiinnuttamisessa, tätä ei saa tehdä muiden, teknologisesti
heikompien ja maantieteellisesti rajoitetummilla markkinoilla
toimivien pk-yritysten kilpailukyvyn edistämistoimien kustannuksella.

5.1.3. Pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämispolitiikalla tulee
pyrkiä parantamaan niiden toimintaympäristöä sekä byrokratian ja lupamenettelyjen (2) että rahoituslähteiden, tiedonsaannin ja kansainvälistymiskehityksen ehtojen kannalta (vienti,
rajanylittävä yhteistyö, kansainväliset yhteistoimet jne.). AK
kannattaa BEST-ryhmän ja komission tästä aiheesta tekemiä
ehdotuksia. Lisäksi pk-yritysten käyttöön tulee tarjota tieto-,
oikeusapu- ja hallintotukivälineet, jotta voidaan korjata niiden

(1) Lausunto ”Yritysten toimintaolosuhteiden yksinkertaistamista
käsittelevän työryhmän kertomus – BEST-ryhmä” ja komission
tiedonanto ”Yrittäjyyden ja kilpailukyvyn edistäminen – Komission vastaus BEST-ryhmän kertomukseen ja suosituksiin”.
(2) Muistettakoon, että esimerkiksi yrityksen perustamiseksi tarvitaan
Euroopassa keskimäärin 12 eri vaihetta, Yhdysvalloissa vain 6.
Ks. komission raportti ”Talous- ja rakenneuudistus Euroopan
unionissa (Cardiff II)”, KOM(1999) 61 lopull., 17.2.1999.

5.1.4. Koska pk-yrityksillä on tärkeä asema eurooppalaisessa talous- ja kulttuurimallissa ja ratkaiseva asema työllistäjinä, on perusteltua kohdistaa niihin erityistä huomiota ja
myöntää niille joissakin tapauksissa erityisrahoitusta ja verohelpotuksia. Yleisemminkin voitaisiin selvittää erivapausjärjestelmän sääntöjä ja menettelytapoja julkista tukea myönnettäessä.

5.1.5. Alueiden komitea korostaa tässä yhteydessä erityisesti uudenaikaisen tietotekniikan käyttömahdollisuuksien
edistämistä ja helpottamista pk-yrityksissä etenkin kehittyneiden viestintäteknologioiden ja niihin liittyvien perusrakenteiden avulla. Näillä välineillä tulisi pystyä vahvistamaan pkyritysten kilpailukykyä, sillä niiden avulla on mahdollista saada
käyttöön laadukasta tietoa alan uusimmasta teknologisesta
kehityksestä sekä tarjoutuvista markkinoista ja teknologisesta
kumppanuudesta (täydentävä asiantuntemus). Mutta ollakseen
tehokasta tällainen toiminta edellyttää kahta asiaa. Ensiksikin,
että tietotekniikan perusrakenteiden käyttöön yhdistetään
mahdollisille käyttäjille suunnattua kiinnostavaa ja edullista
koulutusta. Toinen ehto koskee itse tarjottavaa tietoa, jonka
kehittämiseen tai ennemminkin parantamiseen olisi panostettava koko Euroopan tasolla: tarjolla olevien tietokantojen
jatkuva inventointi, ajan tasalla pidettävän hakemiston ja
erikoistuneiden hakukoneiden kehittäminen Internetin käytön
mahdollistamiseksi, eurooppalaisten teknologia-, oikeus- ja
verotietokantojen luominen, teknologisen ja teollisen asiantuntemuksen alueellisten rekistereiden kokoaminen yhteistyössä
alueiden kanssa, julkishankintamarkkinoiden tietokannat jne.
Alueiden komitea ehdottaa, että ennen näihin toimiin ryhtymistä luetteloidaan alan tutkimukset (tietoteknologian perusrakenteiden rooli pk-yritysten kehityksessä) sekä jo käytössä
olevat tietoteknologiaresurssit.

5.1.6. Alueiden komitea muistuttaa, ettei pk-yritysten kilpailukyvyn kaikinpuolinen edistäminen saa missään nimessä
tapahtua työmarkkinaneuvottelujen, työehtojen ja työehtosopimusten noudattamisen, ympäristönsuojelun eikä kuluttajien
oikeuksien kustannuksella. Poikkeaminen näistä säännöistä
työllisyyden edistämiseksi hinnalla millä hyvänsä ajaisi Euroopan alueet hillittömään ympäristölliseen ja sosiaaliseen polkumyyntiin, jonka pitkän aikavälin seuraukset olisivat katastrofaalisia. Euroopan kilpailukykyä voidaan rakentaa vain pitkällä
tähtäimellä, ja sen on perustuttava tuotannon laadun ja
työntekijöiden ammattitaidon jatkuvaan parantamiseen, laadukkuuden ja innovaation dynamiikkaan. Ei voida kuvitella,
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että tällaiset tavoitteet saavutettaisiin huolehtimatta työntekijöiden motivaatiosta ja tyytyväisyydestä. Työntekijöiden tulee
kuulua samalla sekä yhteisen toiminnan toteuttajiin että tästä
toiminnasta hyötyviin. Näin eurooppalaisesta yhteiskuntamallista voi muodostua pitkällä aikavälillä kilpailukyvyn kannustin.

5.2. Tarve vahvistaa euroopanlaajuisia perusrakenteita

5.2.1. Alueiden komitea yhtyy näkemykseen, jonka mukaan kilpailukykyistä Eurooppaa ei voida rakentaa ilman
euroopanlaajuisten perusrakenteiden (tietoteknologia, liikenne, tietoliikenne jne.) merkittävää vahvistamista. Ensinnäkin
nämä perusrakenteet ovat useimmiten tulosta jäsenvaltiotason
politiikoista ja suunnitelmista ja siten liikaa sidoksissa maantieteellis-kansalliseen viiteympäristöön. Toiseksi ne kaipaisivat
monissa tapauksissa sekä nykyaikaistamista että tihentämistä.
Tähän on tarvetta erityisesti siksi, että perusrakenteet ovat
jakautuneet erittäin epätasaisesti Euroopan unionin alueiden ja
maiden välillä. Jäsenvaltioiden yhteistyö on ensimmäinen
tärkeä askel eurooppalaisten perusrakenteiden luomiseksi.
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5.2.4. On toivottavaa, että Euroopan unioni sitoutuu uuden
tieto- ja tietoliikenneteknologian määrätietoiseen kehittämiseen niin määrän, tiheyden kuin laadun osalta. Alueiden
komitea painottaa erityisesti, että välineitä ja sisältöä koskevia
toimia ei pidä erottaa toisistaan. On luotava suorituskykyisiä
ja helppokäyttöisiä verkkoja. Erityisen toivottavaa on, että pian
Yhdysvalloissa toteutuvan, Internet 2:ksi kutsutun kapasiteetiltaan huipputasoisen uuden sukupolven Internetin levitystä
Eurooppaan nopeutetaan tavoitteena sen saaminen kaikkien
talouden toimijoiden käyttöön. Verkon sisällöstä ovat vastuussa sekä julkiset että yksityiset toimijat, ja on mietittävä
sellaisen yleisen politiikan toteuttamista, jossa tietojen toimittamisvelvoite jakautuu tasapuolisesti Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden kesken.

5.2.5. Alueiden komitea korostaa tehokkaan euroopantasoisen koordinoinnin tarvetta kuitenkin niin, että alue- ja
paikallisyhteisöjen riippumattomuus ja osallistuminen omilla
maantieteellisillä tasoillaan säilytetään. Luotijunaväylän linjaus
tai lentoliikenteen muutokset tuovat kyseisille alueille velvoitteita ja haittoja, joista ei voida päättää ilman asianomaisten
yhteisöjen osallistumista ja todellista yhteiskunnallista vuoropuhelua. Ranskassa kokemukset TGV-linjan suunnittelusta,
erityisesti kaakkoissuunnassa, ovat erittäin opettavaisia.

5.3. Rahoituslähteiden käytettävyys
5.2.2. Alueiden komitea korostaa, että euroopanlaajuisten
perusrakenteiden vahvistaminen voi olla elintärkeää suuryritysten lisäksi myös pk-yrityksille, jotka saisivat näin mahdollisuuden parantaa ja nopeuttaa sopeutumistaan Euroopan kilpailukykytilanteeseen. Mikroelektroniikkaan erikoistuneen pienen
alihankkijayrityksen on joskus päästävä tietyllä suppealla
markkina-alalla sellaiseen tuotantotasoon, että se pystyy palvelemaan monilukuista asiakaskuntaa monilla eri tahoilla
(München, Newcastle, Corbeil, Catania jne.). Sen kilpailukyky
riippuu siitä, kuinka nopeasti se saa toimitettua lähetyksen
toimipaikastaan asiakkailleen.

5.2.3. Euroopan luotijunalinjojen kehittämistä tulee jatkaa
ja laajentaa. Lentoliikennettäkin on pohdittava uudelleen Euroopan tasolla lisäämällä nykyään liian ruuhkaisen lentoliikenteen solmukohtia ja sijoittamalla niitä uusiin, täydentäviin
kohteisiin. Intermodaalisia keskuksia (hubs) tulee lisätä erityisesti ilmamaa-akselilla sekä tavaroiden että matkustajien kuljetuksessa. Poikittaisia ja euroopanlaajuisia yhteyksiä tulee pohtia tarkkaan kokonaisnäkemyksen kannalta, sillä niistä riippuu
pitkällä aikavälillä Euroopan ja sen yritysten kilpailukyvyn
tulevaisuus. Rautatie- ja maantieliikenteen yhdistelyä koskevien
kysymysten ratkaisemiseksi jäsenvaltioiden tulisi käynnistää
vakavat pohdinnat ja neuvottelut, jotta toteutettavat päätökset
ja toimintalinjat voidaan tehokkaasti koordinoida, mikäli yhteiseen kaavaan pääseminen osoittautuu mahdottomaksi.

5.3.1. Rahoituslähteiden käytettävyys on ensisijaisen tärkeä
kysymys Euroopan pk-yritysten ja erityisesti innovatiivisten
pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta. On selvää, ettei eurooppalainen rahoitusjärjestelmä tarjoa riittävästi mahdollisuuksia ja
että pankkitoiminnasta puuttuu riskinottokulttuuri, sillä siinä
pyritään päinvastoin mahdollisimman pitäviin vakuuksiin.
Alueiden komitea suhtautuu myönteisesti aloitteisiin, joilla
pyritään helpottamaan yritysten mahdollisuuksia löytää rahoituksen ja starttipääoman lähteitä: ”business angels”, riskipääoma,
Euroopan pörssit jne.

5.3.2. Tehokkaan riskipääomajärjestelmän luominen on
erittäin tärkeää Euroopan yritysten kilpailukyvylle kuitenkin
sillä ehdolla, ettei rahoituksen saantia rajata suuriin rahoitusalan keskuksiin vaan se ulotetaan myös alueille. Alueiden
komitea muistuttaa kuitenkin, ettei riskipääoma yksinään
ole ratkaisu yritysten rahoitusongelmiin. Yhdysvalloissa tehty
tuore tutkimus (1) osoittaa, ettei riskipääomasta ole suuresti
hyötyä innovaation rahoituksen ensivaiheissa. Yhdysvalloissa

(1) B. Zider, ”How Venture Capital Works”, Harvard Business Review,
11-12/1998.

29.2.2000

FI
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vuonna 1997 investoiduista 10 miljardista dollarista vain 6 %
suuntautui käynnistysvaiheessa olevien yritysten rahoitukseen.
Kyseiset yritykset saivat rahoitusta etupäässä suurelta yleisöltä
(63 miljardia dollaria) ja suuryrityksiltä (133 miljardia dollaria). Riskipääomarahoitusta esiintyy pääasiassa innovaatiosyklin seuraavassa vaiheessa, jossa yritys pyrkii kasvamaan ja
keräämään investointeja, vaikka se ei pysty esittämään pankeille niiden vaatimia takuita omaisuustaseensa tai kaupallisen
asemansa perusteella. Riskipääoma tulee kuvaan tässä S:n
muotoisesti etenevän teollisen kehityksen kiihdytysvaiheessa,
jossa panostetaan ennemmin kasvumahdollisuuksiltaan lupaaviin aloihin ja markkinarakoihin kuin ihmisiin tai ideoihin.
Lopuksi on huomattava, että kyseisessä vaiheessa on erittäin
vaikeaa erottaa voittajia häviäjistä ja että ratkaisevana tekijänä
pidetään edelleenkin johtoportaan kyvykkyyttä.

5.3.3. Alueiden komitea muistuttaa, että vaikka pk-yritykset
ovat tärkeimpiä työpaikkojen luojia, ne ovat myös huomattavia
työpaikkojen lakkauttajia (vain puolet pk-yrityksistä elää yli
viisi vuotta). Komitea korostaakin pk-yritysten ja erityisesti
vasta perustettujen tai kasvuvaiheessa olevien pkyritysten
johtajille suunnatun koulutuksen merkitystä. Pk-yritysten johdon asiantuntemus on yleensä joltain muulta alalta kuin
yritysten perustamisesta. Asiaa koskevia aloitteita on tehty
usealla taholla erityisesti yrityshautomoiden yhteydessä. Alueiden komitea suosittaa, että aloitteet kartoitetaan ja että tehokkaimmista johtoportaan tukitoimista laaditaan selvitys.

5.3.4. Alueiden komitea kannattaa komission ehdotusta
kolmen uuden rahoitusvälineen perustamisesta innovatiivisten
ja kasvuvaiheessa olevien pk-yritysten tueksi (riskipääomajärjestelmä, ylikansallisten yhteisyritysten perustamisen tukijärjestelmä, takausjärjestelmä) (1). Komitea pitää kuitenkin tärkeänä,
että ”kaikkia kolmea välinettä toimeenpantaessa käytetään
hyväksi alueellisten ja paikallisten välittäjien asiantuntemusta.
On myös ensiarvoisen tärkeää että ohjelmista tiedottaminen
hoidetaan siten, että aluekehityksestä vastuussa olevat viranomaiset ovat tarkasti informoituja ja saavat tiedon siitä,
mitkä rahastot tai rahoituslaitokset kullakin alueella toimivat
ohjelmien välittäjinä.” ETF-käynnistysjärjestelmän perustaminen vastaa tarpeeseen luoda starttipääoman muodostamisvälineitä kuitenkin sillä ehdolla, että ryhdytään tarvittaviin toimiin,
jotta syrjäisten alueiden yrittäjille saadaan samat mahdollisuudet kuin muille päästä yhteyteen investointikykyisten eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

(1) Alueiden komitean 14. toukokuuta 1998 antama lausunto (CdR
46/98 fin) aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi innovatiivisille ja työpaikkoja luoville pienille ja keskisuurille yrityksille (pkyrityksille) tarkoitetuista rahoitustoimenpiteistä – Kasvua ja työllisyyttä koskeva aloite”, KOM(1998) 26 lopull.
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5.3.5. Alueiden komitea kannattaa myös ”yrityslautakuntien” perustamista alueille (2). Ne ”toimisivat tukea myöntävien
julkisten elinten, pankkien ja yrittäjien välisinä clearing-eliminä
ja pystyisivät tekemään lyhyessä ajassa joko myönteisen tai
kielteisen rahoituspäätöksen”.

5.3.6. Alueiden komitea toistaa niin ikään suhtautuvansa
varauksellisesti eläkerahastojen osallistumiseen riskipääomarahoitukseen. Tämä pitäisi sallia ainoastaan, mikäli tarkoitusta
varten laaditaan asianmukaiset suuntaviivat.

5.4.
Euroopan unionin tulee tukea kaikin tavoin – myös
rahallisesti – paikallis- ja alueviranomaisten kehitysalueilla
toteuttamaa, työllisyyttä pk-yrityksissä edistävää politiikkaa.
Lisäksi komitea painottaa, että pk-yrityksille myönnettävän
rahoituksen ja verohelpotusten määrä tulee suhteuttaa kyseisissä yrityksissä luotujen tai säilytettyjen työpaikkojen
määrään.

6. Työllisyys

6.1.
Työllisyys on Euroopan yritysten kilpailukyvyn kannustamisen tärkeimpiä perusteita. Vuosina 1987–1997 bkt
kasvoi Euroopassa 2,5 %, saman verran kuin Yhdysvalloissa.
Euroopan komission kertomuksessa ”Euroopan teollisuuden
kilpailukyky” vuodelta 1998 todetaan kuitenkin, että Euroopassa tämä kehitys johtui työn tuottavuuden jyrkästä kasvusta,
samalla kun uusia työpaikkoja syntyi vain vähän. Yhdysvalloissa selityksenä sen sijaan on tuottavuuden vähäinen mutta
työllisyyden merkittävä kasvu. Vaikka eroa on pikku hiljaa
kurottu umpeen, työn tuottavuus (mitattuna bkt:na työpaikkaa
kohden) on Euroopassa 20 % alhaisempi kuin Yhdysvalloissa.
Suhteellisesti katsoen Euroopan työllisyystilanne siis heikkenee.

6.2. Alueelliset erot

6.2.1. Euroopan tuotantoedusta puolet selittyy pääoman ja
työn korvautumisvaikutuksesta, kun Yhdysvalloissa sen osuus
on vain neljännes, vaikka työvoimakustannukset ovat nousseet
Euroopassa nopeammin kuin Yhdysvalloissa. Euroopan krooninen vaje työpaikkojen luomisessa näkyy työllisyyskehityksen

(2) CdR 387/98 fin, 3. kesäkuuta 1999 – EYVL C 293, 13.10.1999,
s. 48–52.
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merkittävinä eroina Euroopan ja Yhdysvaltojen ja toisaalta
Euroopan ja Japanin välillä. Tämä on ilman muuta tärkeimpiä
syitä Euroopan ja Yhdysvaltojen elintason väliseen eroon, kun
kumpaakin tarkastellaan kokonaisuutena. Kuten kertomuksessa mainitaan, tämä pätee erityisesti huipputeknologia-alalla,
missä amerikkalaiset yritykset ovat luoneet paljon uusia työpaikkoja. Eurooppalaisten yritysten tulokset jäivät vuosina
1985–1995 kaikilla aloilla heikommiksi.

6.2.2. Euroopan unionin työllisyysaste jää keskimäärin alle
61 prosentin; Euroopan sisäiset erot ovat merkittävät. Jäsenvaltioiden välillä vallitsee eroja erityisesti kolmessa ryhmässä:
naiset, nuoret sukupuolesta riippumatta ja iäkkäät miehet.
Työttömyysaste vaihtelee Euroopan unionissa alle 3 prosentista yli 30 prosenttiin. Aktiiviväestön työllisyysaste on
eräillä Tanskan seuduilla ja Kaakkois-Englannissa 80 %, osissa
Etelä-Italiaa ja Etelä-Espanjaa sen sijaan vain 40 % (1). Komissio
on ehdottanut pitkän aikavälin tavoitteeksi työllisyysasteen
nostamisen noin 70 prosenttiin, mikä vastaisi Yhdysvaltojen
ja Japanin tasoa. Koska uusien työpaikkojen luomiseen liittyy
myös entisten lakkauttamista ja vanhojen ammattitaitojen
häviämistä, komissio katsoo aiheelliseksi korostaa uusien
yritysten perustamisen ja nopean kehittämisen merkitystä
Euroopan talouden uudistamisen moottorina. Yritysten kilpailukyvyn parantaminen on asetettava yleisesti ensiarvoiseen
asemaan.

6.2.3. Koska jokaiseen mahdollisuuteen liittyy myös uhkia,
alueiden komitea painottaa, että tällä luovalla prosessilla, joka
hävittää entisiä työpaikkoja ja ammattitaitoja samalla kun se
luo uusia, ei ole mitään syytä edetä maantieteellisellä tasolla
tasapuolisesti tai yhdenmukaisesti. Prosessi on ilman muuta
väistämätön, mutta se lisää todennäköisesti Euroopan unionin
sisäisiä eroja. Tämä Euroopan rakennustyön periaatteiden
vastainen dynamiikka saattaisi luoda pitkällä aikavälillä selkeästi vastakkaisia kehityssuuntia. Nimenomaan rakennerahastojen
tehtävänä on pyrkiä estämään erojen syntyminen ja luomaan
sisäinen tasapaino, joka on perusehto kilpailukyvyn tehostamiselle sekä sisä- että maailmanmarkkinoilla. Näin ollen on
tärkeää, että paikallinen kehitys otetaan huomioon yhtenä
osatekijänä Euroopan unionin työllisyysstrategiassa. AK on
täysin samaa mieltä komission kanssa siitä, että paikallistoimijoilla on tärkeä merkitys työpaikkojen luomisessa (1). Tulisikin
kiinnittää erityistä huomiota ammattiperinnön suojeluun, uudistettavissa olevien teknisten taitojen hyödyntämiseen ja
vanhojen ammattitaitojen uudelleensuuntaamiseen liittyviin
kysymyksiin. Siten on myös ehdottoman tärkeää, että työllisyysstrategia kytketään henkisen pääoman ja perusrakenteiden
kehittämispolitiikkojen kaikkiin ulottuvuuksiin: yleissivistävään koulutukseen, ammattikoulutukseen, rakennerahastoihin
jne.

(1) Komission tiedonanto ”Työllisyyttä tukeva yhteisön politiikka”,
KOM(1999) 167 lopull., 21.4.1999.
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6.3. Alue- ja paikallistoimijoiden osallistumisen tarve

6.3.1. On selvää, että vaikka Euroopan unionin tasolla
on toteutettava uudelleenjako- ja yhteisvastuutoimia, jotta
taloudellista ja sosiaalista lähentymistä ja yhteenkuuluvuutta
voidaan vahvistaa pitkällä aikavälillä, näitä toimia ei voida
toteuttaa ilman tiivistä yhteydenpitoa talouskehityksen paikallistoimijoihin. Alueiden komitea korostaa lisäksi, että on
tärkeää ottaa huomioon taloudellisen kehityksen sisäsyntyisyys
sen sijaan, että strategiassa rajoituttaisiin ainoastaan kohdettaan etsivien tuotantoinvestointien houkutteluun. Komitea on
ehdottanut, että alueet erittelisivät yksityiskohtaisesti vahvuutensa ja heikkoutensa ja pyrkisivät tietoisesti kehittämään
ensiksi mainittuja (2), jotta kestävän paikalliskehityksen perustana olevien ”osaamiskeskusten” kehittämisessä päästäisiin
mahdollisimman pitkälle.

6.3.2. Vaikka alueen työllisyysolot voivat muuttua perusteellisesti suuryrityksen asetuttua alueelle tai muutettua sieltä
pois, on kuitenkin selvää, että

1. toiminnan pysyvyys riippuu kaikilta osin oleellisesti alueen
dynamiikasta, joka voi osaltaan edistää juurtumista alueelle

2. työpaikkojen luominen riippuu ennen kaikkea paikallisaloitteista eikä aina ulkopuolisista päätöksentekotahoista.

6.3.3. Alueiden komitea ja Euroopan alueiden ja kuntien
neuvosto (CEMR) ovat laatineet kaudeksi 1999–2000 ohjelman ”Paikalliset työllisyystoimet”, jolla kunnan- ja kaupunginjohtajia sekä paikallisviranomaisia kannustetaan ottamaan osaa
työllisyyden suuntaviivojen toteuttamiseen. Aloite on saanut
komission täyden tuen. Alueiden komitea puolestaan kannattaa komission ehdotusta tutkia systemaattisesti alueellisten
työllisyyssopimusten toteuttamisesta saatuja kokemuksia, jotta
hyvät käytänteet voidaan luetteloida sovellettaviksi myös
muualla. AK ehdottaa, että komissio tekee säännöllisen kartoituksen ja toimintaluettelon, joka olisi saatavilla Internetistä ja
johon paikalliskehityksen toimijat voisivat liittää omat arvionsa
ja kokemuksensa. Aloite tulisi tietysti toteuttaa yhteistyössä
alueiden kanssa. Se voitaisiin liittää yhteisön toimielinten
Internet-sivuilla jo olevaan sähköiseen foorumiin http://europa.eu.int/comm/pacts.

(2) Liite valiokunta 1:n ”Aluepolitiikka – Rakennerahastot – Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus – Rajanylittävä ja alueidenvälinen yhteistyö” lausuntoluonnokseen aiheesta ”Kuntien ja alueiden omat aloitteet aluepoliittisina toimintamahdollisuuksina eurooppalaisessa kilpailussa – Valiokunta 1:n kesäkuun 8. päivänä
1999 Augsburgissa pitämän seminaarin päätelmät”, CdR 108/99
rev. 1 liite, kesäkuu 1999.

29.2.2000

FI
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6.4. Alueiden kilpailukyky ja avustusten metsästäjät

6.4.1. Alueiden komitea on aiemminkin varoittanut eräiden
monikansallisten ryhmittymien pyrkimyksestä vertailla järjestelmällisesti kaikkia tietylle paikkakunnalle sijoittumista kannustavia tekijöitä (tukipalkkiot, suora ja välillinen tuki, sosiaalietuuksien ja verotuksen dumppaus jne.) ja etsiä siten parhaimmat alueellisen polkumyynnin olosuhteet. ”Sitkeästi korkeana
pysyvän työttömyyden vuoksi kilpailu yritysten houkuttelemiseksi kiristyy jatkuvasti. Tähän liittyy vaara, että yritysten
houkuttelemiseksi suunnitellut lyhyen aikavälin toimet heikentävät kestävää työllisyyttä.” (1) Tähän liittyy usein avustuksia
metsästävien yritysten tuotantoyksiköiden siirtely Euroopan
unionin alueella yritysten pyrkiessä hyötymään alueiden välisen tuhoisan kilpailun luomista olosuhteista. Alueiden komitea
toivoo edelleenkin, että valtiontukien myöntämisen valvontaa
tehostetaan ja että tätä varten käynnistetään tehokkaita toimia
sosiaalisen ja ympäristönsuojelullisen polkumyynnin ehkäisemiseksi.

6.4.2. Tukien myöntämisen yleisenä logiikkana on korvata
kannattavuusero taloudellisesti vähemmän raskaaksi oletettuihin sijoittumispaikkoihin nähden. Siten vahvistetaan todellisuudessa kyseisen yrityksen epävakautta ja ohjaillaan sen
käyttäytymistä ainoastaan kustannustekijöiden perusteella.
Kun tärkeimmäksi tekijäksi nousee pelkkä houkuttelevuus,
ajattelutapa kääntyy vastoin teollisten ja teknologisten toimien
alueellistamispyrkimystä, joka on kestävän työllisyyden ainoa
perusta.

6.5. Yritysten suorituskyky ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus: uuden
kilpailukyvyn perusta

6.5.1. Teollisuuden muutosten taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia käsitellyt korkean tason työryhmä (2) asettuu
kertomuksessaan vastustamaan tätä alueellisen kilpailun
vääristymää. Alueiden komitea on tyytyväinen asiantuntijaryhmän päätelmiin ja kannattaa sen analyysiä ja ehdotettuja
suuntauksia kokonaisuudessaan. Ryhmän töiden perustana
olevan periaatteen mukaan ”Euroopan on vastattava haasteisiin
yhdistämällä innovointi yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvuuteen ja parantamalla muutoksenhallintakykyään.”

(1) Valiokunta 1:n ”Aluepolitiikka – Rakennerahastot – Taloudellinen
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus – Rajanylittävä ja alueidenvälinen
yhteistyö” lausuntoluonnos aiheesta ”Aluepolitiikan vaikutus investointitukipaketteihin: uudentyyppinen rakennerahastojen
käyttömuoto”, CdR 127/99 rev. 1, 21. kesäkuuta 1999.
(2) ”Kuinka hallita muutosta – teollisuuden muutosten taloudellisia ja
yhteiskunnallisia vaikutuksia käsitelleen korkean tason työryhmän
loppukertomus”, 1998.
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6.5.2. Teollisuuden dynamiikassa tulee suorituskykyisimpien yritysten antaman mallin mukaisesti yhdistää sopusuhtaisesti esikuva-analyysi, innovaatio ja työmarkkinaneuvottelut.
Työmarkkinaneuvottelut ovat yksi työntekijöiden motivoinnin
ehdoista ja yrityksen menestymisen avain. Koska sekä yritykset
että työntekijät ovat muutoksen tiellä, työntekijöiden työllistettävyys (eli heidän kykynsä pysyä mukana työmarkkinoilla)
on sekä heidän omalla, heidät palkkaavien yritysten että
julkisen vallan vastuulla. Näin yritysten suoritus- ja kilpailukyky yhtäältä ja hyvinvointi ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus
toisaalta vahvistavat vastavuoroisesti toisiaan.

6.5.3. Toimivat työmarkkinaneuvottelut ovat perusehto pyrittäessä tähän nousujohteiseen kehitykseen, jossa Euroopan
on onnistuttava, jotta se voi pitää paikkansa ja täyttää roolinsa
huomisen maailmassa. Teollisuuspolitiikkaa on hoidettava
tämän tavoitteen pohjalta ja siihen tulee liittää pitkällä aikavälillä hyvinvointi, sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä yritysten
kilpailukyky. Voidaan siis olla samaa mieltä työryhmän asiantuntijoiden kanssa siitä, että ”yritysten olisi otettava ohjenuorakseen tavoitella hyvää kilpailukykyä ja tuottavuutta sosiaalinen vastuunsa tuntien”. Näin yritykset antavat panoksensa
suotuisan ympäristön jatkuvaan rakentamiseen. Tällainen ympäristö takaa niille pitkän aikavälin kilpailukyvyn. Tietoyhteiskunnan työllisyysnäkymät ovat rohkaisevia myös siksi, että
yritysten kilpailukyvyn avaimena on jo nyt – ja vielä enemmän
tulevaisuudessa – niiden levittäytyminen sekä ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus.

6.5.4. AK korostaa, että rakentava suhde maantieteelliseen
yksikköön on perustavanlaatuinen tekijä sellaisten yritysten
toiminnalle, jotka soveltavat sen periaatteita ja tekevät siitä
kilpailukykynsä avaintekijän. AK ehdottaa, että määriteltäessä
yritys eurooppalaiseksi tai ei-eurooppalaiseksi ja päätettäessä,
saako se siten julkista tukea kilpailukykynsä ylläpitämiseksi
ja parantamiseksi, otetaan perustaksi mieluummin yrityksen
alueellisuus (3) kuin sen pääomien alkuperä.

6.5.5. Mainittu asiantuntijaryhmä esittää tätä ehdotusta
hyvin lähellä olevan suosituksen: ”Mikäli yritys irtisanoo
työntekijöitä eikä ole tarvittavin toimin turvannut heidän
työllistettävyyttään, se pitäisi sulkea valtionavun ulkopuolelle”
(mt.).

(3) Tämä ei missään nimessä sulje pois ”monialueellisuutta”, toisin
sanoen hajasijoittuneen yrityksen alueellisen juurtumisen monimuotoisuutta.
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6.6. Matkailu ja työllisyys

6.6.1. Euroopan unionilla on huomattavia ja erittäin monipuolisia mahdollisuuksia matkailussa. Euroopan matkailuteollisuus on tärkeä työllisyyslähde, jonka vaikutusta tulee lisätä
kehittämällä sen kilpailukykyä. AK painottaa, että työllisyysmahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi ala edistää Euroopan
unionin jäsenvaltioiden keskinäistä sosiaalista lähentymistä
sekä lähentymistä muihin kansoihin matkailijoiden vapaasta
liikkumisesta johtuvien suorien yhteyksien ja vaihdon ansiosta.

6.6.2. Euroopan matkailutarjonnan jokaista osa-aluetta
tulee ilman muuta hyödyntää. Koska Eurooppa on niin
monipuolinen, on mahdollista vastata hyvin laajaan kysyntään
budjetin, ikäryhmien, matkakohteiden erityispiirteiden ym.
pohjalta. Tarjonnan arvoa lisää myös niiden ratkaisujen moninaisuus, joita voidaan esittää resursseja yhdistämällä (kiertomatkat). Alueiden komitea pitää tärkeänä Euroopan matkailutarjonnan markkinoinnin tietynlaista yhdentämistä, jolloin
voitaisiin vähentää keskittymistä muutamiin suosituimpiin
kohteisiin (kuuluisimmat ranta- ja vuoristokohteet, arvokkaat
kaupunkikohteet jne.). On hyödynnettävä myös pienien matkustajamäärien vastaanottamiseen pystyvien alue- ja paikalliskohteiden viehätysvoimaa kuitenkin niin, ettei kyseisten kohteiden laadukkuutta ja alkuperäisyyttä turmella vaan edetään
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tällainen sekä
yksittäisille henkilöille että ryhmille (matkanjärjestäjät) kohdennettu suuntaus antaa parhaimmat tulokset myös työllisyyden alueellisessa jakautumisessa.

6.6.3. Koska Euroopan unionilla ei ole virallista matkailupolitiikkaa, matkailualan tarpeet otetaan harvoin huomioon
suunniteltaessa esim. kuluttaja-, ympäristönsuojelu- ja liikennepolitiikkaa, jotka kuitenkin sivuavat EU:n matkailupolitiikkaa. Euroopan matkailuelinkeinon maailmanlaajuisen kilpailukyvyn varmistamiseksi sen oikeutetut vaatimukset on otettava
riittävästi huomioon integroimalla matkailu muuhun EUpolitiikkaan.

6.6.4. Komitea muistuttaa, että euroopanlaajuisten liikenne- ja tietoliikenneverkkojen perusrakenteiden alalla tehtävät
toimet vaikuttavat suoraan Euroopan matkailuteollisuuden
kilpailukykyyn. Komitea suosittaa erityisesti, että tämä ulottuvuus otetaan huomioon varustetasoa koskevia linjapäätöksiä
tehtäessä.

6.6.5. Komitea kannattaa periaatetta, jota komissio esittää
matkailua ja työllisyyttä käsittelevän korkean tason asiantunti-
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jaryhmän laatimien selvitysten pohjalta (1). Komission mukaan
tulisi luoda Euroopan matkailualan online-seurantaverkko
(EurONeT), jonka avulla voitaisiin täyttää tällä hetkellä Euroopassa vallitseva matkailualan tietotyhjiö. Seurantaverkko yhdistäisi toisiinsa luotettaviksi todistettuja tietolähteitä uuden teknologian tarjoamien mahdollisuuksien avulla AK suosittaa,
että tämä yhden luukun periaate ulotettaisiin Internetin avulla
maantieteellisesti mahdollisimman laajalle, jotta voitaisiin
edistää aiemmin mainitun kaltaista sopusointuista ja kestävää
kasvua sekä päästää ne alueet pois eristyksistä, jotka sitä
toivovat. On selvää, että tällaisessa toiminnassa alueilla tulisi
olla välittäjän ja paikalliskoordinaattorin rooli ja että toiminta
tulisi toteuttaa kyseisten paikallisyhteisöjen vapaaehtoisuuden
pohjalta. Tällaisella verkolla voitaisiin tukea myös matkailualan
ammattilaisten ja asianomaisten paikallisyhteisöjen välistä kokemusten vaihtoa.

7. Kulttuuri, koulutus sekä teollis- ja tekijänoikeudet

7.1. Selkeä ja lopullinen kannanotto kulttuuripoikkeusta koskevaan
keskusteluun
7.1.1. Alueiden komitea on tyytyväinen, että komission
tiedonannossa otetaan huomioon tarve säilyttää Euroopan
erityisluonne erityisesti kulttuurin ja kulttuuriperinnön osalta.
Yhdysvalloista ja ”uudesta maailmasta” poiketen ”vanhan mantereen” kulttuurin erityisluonne pohjautuu ennen kaikkea sen
monimuotoisuuteen. Tämä kansojen, mutta myös alueiden
tasolla ilmenevä monimuotoisuus on sidoksissa historiaan. Se
on osa Euroopan rikkautta etenkin kulttuurin alalla mutta
myös taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti sekä luovuuden
kaikissa muodoissa (kirjallisuus, taide, intellektuaalinen ulottuvuus yleensä, tekniikka jne.).
7.1.2. Tämä piirre selittää suurelta osin, miksi teollistuminen on elokuvan kaltaisilla aloilla ollut osittaista ja usein
ajallisesti rajallista (Boulognen studiot, Cinecittà jne.). Ei ole
saatu kokoon riittävää kriittistä massaa, jotta olisi voitu
kilpailla Hollywoodin ylivoimaisten studioiden kanssa (2). Luovuuden ja siten kulttuurin monimuotoisuuden säilyttäminen
yhtenä Euroopan perusarvoista edellyttää, ettei kulttuuri- ja

(1) ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Matkailuun
liittyvän työllistämispotentiaalin tehostaminen – Matkailua ja
työllisyyttä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän päätelmien ja suositusten seuranta”, KOM(1999) 205 lopull. ”Euroopan
matkailu – Uusia työllisyyskumppanuuksia”, Matkailua ja työllisyyttä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän päätelmät ja
suositukset, Euroopan komissio, PO XXIII, lokakuu 1998.
(2) Ks. C.A. Michalet, Le drôle de drame du cinéma mondial, La
Découverte, Paris, 1987, sekä P.J. Benghozi ja C. Delage (toimittaneet), Une histoire économique du cinéma français, regards croisés
franco-américains, L’Harmattan, Paris, 1997.
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erityisesti audiovisuaalialaa vedetä raa’asti mukaan kilpailuun,
vaan se jätetään kilpailukykyajattelun ulkopuolelle. Vaikka
luomistyötä halutaan säästää ja suojella, sellaiset sitä tukevat
tekniset alat kuin multimedia- ja digitaalitekniikka eivät voi
kuitenkaan jäädä syrjään kilpailun dynamiikasta.

7.1.3. On suotavaa, että Euroopan unioni muotoilee ja
hyväksyy selkeän yhteisen kannan asiaan, jotta se voi
päättävästi suojella alaa seuraavilla WTO-neuvottelukierroksilla.
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keskukset (CCSTI). Alueiden komitea ehdottaa, että tällaiset
organisaatiot rekisteröidään Euroopan unionin tasolla ja pyritään löytämään parhaimmat keinot levittää käytänteitä ja
kokemuksia ja tavoitteiden saavuttamiseksi järjestetään rahallista tukea.

7.2.4. Alueiden komitea kannattaa toisaalta komission
näkemystä, jonka mukaan riskinoton edistämiseen kuuluu
erottamattomasti myös epäonnistumisen hyväksyminen. Tämä
on todellinen kulttuuriongelma, joka ilmenee epäilemättä eri
tavoin Euroopan unionin valtioissa ja alueilla. Epäonnistumisen oikeus, jonka amerikkalainen kulttuuri tunnustaa, on
ilmeisesti välttämätön yksilöllisen aloitteellisuuden ja yrittämisen vapauden levittämiselle. Se edellyttää kehitystä säädösten
(konkurssioikeus), rahoituksen (riskipääoma) ja tietenkin kasvatuksen tasolla.

7.2. Kilpailukyky, kulttuuri ja kasvatus

7.2.1. Alueiden komitea kannattaa komission näkemystä,
jonka mukaan koulutusjärjestelmä on valjastettava dynaamisen
ja yhtenäisen Euroopan rakentamiseen. Koulutusjärjestelmän
uudistaminen tapahtuu epäilemättä lähentämällä koulutusta
yrityksiin sekä talous- ja sosiaalielämään. Tämä ei tarkoita
koulutusjärjestelmän riippumattomuuden kyseenalaistamista,
sillä koulutuksen tehtävät ulottuvat ilman muuta laajemmalle
kuin pelkästään talouden vaikutuspiiriin. Koulutuksen antamat
valmiudet tulee kuitenkin suhteuttaa paremmin yritysten nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Lisäksi on tärkeää, että koulutusjärjestelmän avulla vähennetään oleellisesti kansalaisten ja
yritysmaailman välimatkaa sekä levitetään yritys- ja innovaatiokulttuuria.

7.2.2. Alue- ja paikallistoimijoiden tulee huomioida yrittäjyysasennekasvatus kaikessa koulutuspolitiikassaan läpäisyperiaatteella. Koulujen ja korkeakoulujen tulee perehdyttää
oppilaita yrityksiin ja niiden toimintatapoihin. Tämän lisäksi
yrittäjyyden edistäminen tulee ulottaa sekä organisaatioiden
sisäiseen yrittäjyyteen että yrittäjyysasenteen kehittämiseen.

7.2.3. Yrittäjähengen levittämisessä tulee tukeutua enemmän paikallistasoon, sillä uusia työpaikkoja luovat etenkin
uudet tai kasvumahdollisuuksiltaan vahvat pk-yritykset. Maantieteellisen läheisyyden tasolla tulee myös pystyä poistamaan
harhakuvitelmat suljetusta ja vain palkansaajille avoimesta
yritysmaailmasta. Alueiden komitean mielestä yritysten avaamista yhteiskuntaan tulisi edistää järjestämällä enemmän yritysvierailuja kouluille, lukioille tai korkeakouluille sekä kansalaisille, jotka yksinkertaisesti haluavat tutustua alueensa teolliseen ja teknologiseen perintöön. On myös hyödynnettävä
olemassa olevia välineitä, toisin sanoen organisaatioita, jotka
levittävät valtakunnallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla
tieteellistä ja teknologista kulttuuria suuren yleisön keskuuteen
ja koulutusjärjestelmään. Ranskasta voidaan mainita esimerkkinä valtakunnallisella tasolla Villetten tiede- ja teollisuuskeskus Pariisissa ja alueellisella tasolla tieteellis-teknis-teolliset

7.2.5. Aiheeseen liittyy vielä kysymys ammattipätevyyden
vastavuoroisesta tunnustamisesta Euroopan unionissa. On
tarpeen edistää tutkintotodistusten vastaavuutta ja tunnustamista jäsenvaltioiden välillä. Alueiden komitea korostaa kuitenkin, ettei koulutusalalla tule pyrkiä yhtenäiseen eurooppalaiseen malliin, sillä Euroopan monimuotoisuus on rikkaus.
Hallinnollisesti hajautetuille aloitteille tulee jättää tilaa, jotta
Euroopan alueiden taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja
historiallista monimuotoisuutta voidaan hyödyntää henkisen
pääoman muodostamisessa. Koheesio ei tässäkään tapauksessa
tarkoita yhdenmukaistamista. Liian tehokas tunnustusjärjestelmä johtaisi erityisesti paikallisten tutkintotodistusten mitätöimiseen ja koulutusjärjestelmän uudenlaiseen keskittämiseen, jota tulee nimenomaan välttää. Amerikkalaisten yliopistojen vahvuus on sitä paitsi juuri siinä, että ne ovat leimallisesti
erilaisia, niitä on paljon ja niillä on omat erityispiirteensä.

7.3. Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja

7.3.1. Teollis- ja tekijänoikeuksien nykytilanteelle Euroopassa on ominaista patenttijärjestelmien monimutkaisuus ja
niiden keskeneräisyys. Lisäksi innovaatioiden suojauksessa
on kulttuurista johtuvia puutteita. Komission tiedonannossa
mainitsemat huomattavat viivästykset ja niiden seuraukset
Euroopan yritysten kilpailukyvylle johtuvat suurelta osin näistä
kahdesta tekijästä.

7.3.2. Todellisuudessa ongelma on kaksi- tai peräti kolmitahoinen. Se liittyy ensisijaisesti kysymykseen sellaisen todellisen
yhtenäisen yhteisöpatentin kehittämisestä, jolla voidaan taata
kaikkialla Euroopan unionin markkinoilla pätevä suoja yhdellä
hakemuksella. Tämän välineen luomista on pidettävä
välttämättömänä ehtona yhtenäismarkkinoiden loppuun saattamiselle. Sen lisäksi, että järjestelmä yhdenmukaistaa hallintoja oikeusmenettelyt, se edellyttää myös yhtenäistä tietokantaa
tähänastisista patenteista, toisin sanoen todellista eurooppalaisen kekseliäisyyden rekisteriä, suurenmoista teknisen tiedon
avainta Euroopan teknologian ja teollisuuden mahdollisuuksiin.

C 57/36

FI
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7.3.3. Toinen kysymys liittyy Euroopan maailmanlaajuisesti
korkeatasoiseksi tunnustetun tieteellisen potentiaalin hyödyntämiseen. Kaikkien tutkimuslaitosten kannattaa toki luoda
omat tehokkaat rakenteensa tutkimustulosten hyödyntämiseksi. Ne on kuitenkin usein jo luotu, mutta ne eivät vastaa sitä
toiminnan tasoa, jota kyseisten tutkimustöiden dynamiikka
vaatisi. Syynä tähän on varmastikin se, ettei tutkijoilla ole
tottumusta eikä motivaatiota suojata omia teollis- ja tekijänoikeuksiaan ja tieteellisen työnsä hyödyntämistä, sekä se, että
voimassa olevat säännökset muodostavat esteitä, jotka haittaavat tutkimuksen ja teollisuuden yhteenkytkentää. Ranskassa
valmisteltavalla innovaatiolakiesityksellä pyritään helpottamaan tutkijoiden omien yritysten perustamista sekä hyväksymään tutkijoiden osallistuminen yksityisten yhtiöiden hallintoon. Kyseiset käytännöt vaihtelevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken, ja tarvittaisiin yleisselvitys, josta kävisi ilmi
erityispiirteet, säännöspuitteet ja viimeaikainen kehitys. Kehitys
kulkee kohti korkeakoulujen kasvavaa rahoituksellista ja toiminnallista riippumattomuutta. Tämän kehityksen tulisi auttaa
Euroopan korkeakouluja luomaan amerikkalaistyylinen tutkimusten taloudellinen hyödyntämisjärjestelmä. Muutamat
opinahjot, kuten Cambridgen ylipisto, ovat jo kehittäneet
esimerkkikäytäntöjä, joita kannattaisi hyödyntää.

7.3.4. Ongelmalla on kolmaskin, pk-yritysten ulottuvuus.
Pk-yritykset eivät ole erityisen perehtyneitä patenttien käyttöön
ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan sekä menettelyn kankeuden että sen kustannusten takia (kustannukset ovat Euroopassa
2–3 kertaa suuremmat kuin Yhdysvalloissa). Pk-yritykset muodostavat merkittävän innovaatiopotentiaalin, mutta kaiken
suojan ulkopuolella olevina ne jäävät kauas todellisista taloudellisista mahdollisuuksistaan ja toimivat paremmin aseistautuneiden kilpailijoidensa muodostaman uhan alaisina. Lisäksi
ne ovat usein kyvyttömiä turvautumaan oikeuden apuun ja
puolustamaan saavutuksiaan tuomioistuimissa.

7.3.5. Konkreettiseksi ratkaisuksi tällä huolestuttavalla alalla alueiden komitea tarjoutuu osaltaan muokkaamaan asenteita
ja käytäntöjä läheisten suhteidensa avulla, joita sillä on useisiin
asianomaisiin toimijoihin. Komitea ehdottaa, että pohditaan
mahdollisuutta perustaa Euroopan alueille alueellisia teollisja tekijänoikeustoimistoja, jotka edustaisivat kentällä sekä
Euroopan patenttivirastoa että jäsenvaltioiden teollis- ja tekijänoikeuslaitoksia (1). Nämä toimistot voisivat hoitaa monentasoisia tehtäviä. Ensinnäkin ne voisivat huolehtia tiedotuksesta
ja toimia yhteisen eurooppalaisen patentin hakemusten
jättöpaikkoina heti, kun kyseinen patenttijärjestelmä on saatu
toteutettua. Ne voisivat antaa tietoja ja neuvontaa asianomaisille tahoille, erityisesti pk-yrityksille ja tutkimuslaboratorioille.

(1) Eräissä jäsenvaltioissa on jo tällaisia toimistoja, esimerkiksi INPI
Ranskassa.
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Niiden tulisi myös osaltaan edistää tieteellisen tuotannon
hyödyntämistä. Ne kannustaisivat tutkijoita ja yrityksiä kumppanuuteen ennen kaikkea alueellisten innovaatio-ohjelmien
yhteydessä. Näin voitaisiin toivoa tutkimustoiminnan juurtuvan ja sen alueellisten vaikutusten kasvavan. Aluetoimistojen
tulisi myös kehittää paikallista teollis- ja tekijänoikeuskulttuuria informoimalla ja valveuttamalla teollisuuden ja tutkimusalan toimijoita sekä suurta yleisöä ja kasvattajia.

7.3.6. Voidaan vielä lisätä, että tällaisten teollis- ja tekijänoikeuden alueellisten välitystoimistojen perustaminen mahdollistaisi samalla yhtenäisen tietokannan muodostamisen alueilla
myönnetyistä patenteista. Patenttijärjestelmällä on itseasiassa
kaksitahoinen tavoite: keksijän suojaaminen ja patenttien
sisältämän teknisen tiedon levittäminen tuotantojärjestelmän
välityksellä. Olisi siis mahdollista koota perustiedot alueilla
myönnetyistä patenteista ja siten alueella toimivien yritysten
asiantuntemuksesta. Tällainen tietokanta edistäisi huomattavasti tekniikan levittämistä ja teknologisen potentiaalin alueellistamista helpottamalla kumppanuuksien ja teknologisen täydentävyyden etsintää paikallistasolla.

7.4. Patenttijärjestelmän yleispätemättömyys, esimerkkinä tietokoneohjelma

7.4.1. Alueiden komitea kiinnittää komission huomion
patenttisuojan yleispätemättömyyteen sekä vaaraan, joka saattaa aiheutua järjestelmällisestä turvautumisesta teollis- ja tekijänoikeuspatenttiin. Nämä kysymykset koskevat pääasiassa
uutta teknologiaa sekä ennen kaikkea tietotekniikkaa ja biotieteitä, joista käydään laajaa ja kiihkeää keskustelua.

7.4.2. Tietokoneohjelmien tapauksessa alan tärkeimmissä
maissa 60-luvulta käydyissä keskusteluissa on aina lopuksi
päädytty tekijänoikeusjärjestelmään, vaikka se ei oikeudellisilta
puitteiltaan kunnolla sovellu alan erikoisluonteeseen. Yhteisön
direktiivi tammikuun 1. päivältä 1993 oli oikeansuuntainen,
sillä sen avulla edistetään ohjelmien yhteentoimivuutta ja siten
torjutaan määräävään markkina-asemaan tähtääviä kilpailunvastaisia strategioita. Yhdysvaltojen oikeuskäytännössä on kuitenkin jo vuosia jouduttu myöntämään patentteja tietokoneohjelmien ”osille”, vaikka tähän aluksi suhtauduttiin torjuvasti.
Yhdysvallat painostaa Euroopan yhteisöä yhä voimakkaammin
vastaavan patenttikäytännön hyväksymiseksi myös Euroopassa.
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7.4.3. Tämä on yksi tärkeimmistä haasteista. Kyseinen
käytäntö on uhka alan innovaatiodynamiikalle, sillä se johtaa
tiedon ja menettelyjen lokeroitumiseen, joka estää kokonaisvaltaisen yhdistelyn (1). Yhdysvalloissa haettujen ja myönnettyjen patenttien joukossa on lukemattomia menetelmä- ja jopa
algoritmisuojauksia. Monet niistä täyttävät vain näennäisesti
uutuuden ja alkuperäisyyden kriteerit, jotka ovat periaatteessa
patentin myöntämisen ehto (2). Tietokoneohjelmien patentoinnin institutionaalistaminen olisi ase, joka vahvistaisi alan
suurten amerikkalaisyhtiöiden määräävää markkina-asemaa.
Se muodostaisi suoran uhan alalla toimiville innovatiivisille
pkyrityksille sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ja muissa
EU:n ulkopuolisissa maissa. Se olisi lisäksi merkittävä haitta
Euroopan tietokoneohjelmateollisuudelle, jonka kilpailukyky
ei riitä kaupalliseen läpimurtoon korkeatasoisesta asiantuntemuksesta huolimatta.

8.3.
Nämä huomiot osoittavat, miten virheellistä olisi nähdä
alueiden kilpailukyky yksinomaan niiden kykynä houkutella
tuotantoinvestointeja ilman, että otetaan huomioon niiden
kyky pitää kiinni näistä investoinneista ja tarjota investoinneille
suotuisat paikalliskehitysolot eli mahdollisuus juurtua alueelle.
Alueiden komitea varoittaa yrityksille suunnattavien houkuttimien huutokauppaamisesta sekä tästä mahdollisesti aiheutuvasta sosiaalisen ja verotuksellisen polkumyynnin logiikasta.
Komitea ehdottaa, että julkisten sijoittumistukien valvontaa
tiukennetaan yhteistyössä valtion ja paikallistason viranomaisten kanssa. Paikallisissa kehityshankkeissa tulee yhdistää mahdollisuuksien mukaan kyky houkutella ulkoisia investointeja ja
sisäsyntyinen kehitys. Tämä näkemys vahvistaa alueellisten
tuotantorakenteiden kestävyyttä helpottamalla yritysten juurtumista alueille aikana, jolloin maailmanlaajuistumisprosessin
luonnollisena seurauksena näyttää olevan yritysten kiertolaisuus.

8. Päätelmät ja suositukset

8.4.
Alueiden komitea toivoo, että Euroopan unioni antaa
tukensa toimijoiden verkottumisaloitteille sekä tutkimus- ja
innovaatioaloitteille, jotka perustuvat teollisuuden ja teknologian toimijoiden osaamisen ja täydentävyyden hyödyntämiseen alueelliselta pohjalta. Lisäksi on toivottavaa, että julkishankintojen markkinat toimisivat tällöin aktiivisena koekenttänä
(laatuvaatimusten määrittely, testit jne.) ja starttipääoman
muodostumisen takaajina.

8.1.
Alueiden komitea muistuttaa tämä analyysin pohjalta,
että Euroopan unionin tulee määrätietoisesti huolehtia Euroopan yritysten kilpailukyvystä, sillä se on Euroopan rakennustyön onnistumisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja vaurauden
sekä kasvun ja kestävän kehityksen ehto kaikilla Euroopan
alueilla. Komitea muistuttaa, että kilpailukyvyn tavoite ei ole
vastakkainen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja ympäristönsuojelun kriteereille. Komitea huomauttaa lisäksi, että sosiaalidialogia ei tule nähdä eurooppalaisesta mallista johtuvana rasitteena
vaan rakentavana tekijänä Euroopan pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta.

8.2.
Talouden ja teknologian maailmanlaajuistuessa alueja paikallistaso saa paradoksaalista kyllä uutta merkitystä
teollisuuden ja innovaatioiden dynamiikassa. Tämän tilanteen
seurauksia tulee arvioida samanaikaisesti eri tasoilla. Paikalliskehityksessä ja työllisyydessä saavutetut tulokset auttavat onnistumaan Euroopan rakentamisessa. Näihin tavoitteisiin pyrkiminen kuuluu siten kaikkien sekä paikallis- että yhteisötason
julkisten elinten vastuulle. Paikalliskehitys on työpaikkojen
luomisen perusta ja sitä tulee näin ollen pitää ensisijaisena
tekijänä kilpailukykyistä Eurooppaa rakennettaessa. Alueiden
komitea onkin jo korostanut TTK:n alueellisen potentiaalin ja
osaamiskeskusten muodostamisen merkitystä, sillä ne edistävät
alueellista erikoistumista ja alueiden aktiivista osallistumista
teollisuuden ja kokonaistuotannon dynamiikkaan.

(1) Ks. esimerkiksi J.B. Zimmermann, ”Un régime de droit d’auteur: la
propriété intellectuelle du logiciel”, Réseaux, Numéro spécial sur la
Propriété Intellectuelle, no: 88/89, maalis-kesäkuu 1998.
(2) Aikaisemmin myönnetyistä patenteista ei ole pidetty rekisteriä, ja
kaikki niitä koskevat tutkimukset ovat summittaisia ja epäluotettavia.

8.5.
Alueiden komitea korostaa uudenaikaisen tietotekniikan käyttömahdollisuuksien edistämästä ja helpottamista pkyrityksissä etenkin kehittyneiden viestintäteknologioiden ja
niihin liittyvien perusrakenteiden avulla. Tällainen toiminta
edellyttää kuitenkin mahdollisille käyttäjille suunnattua kiinnostavaa ja edullista koulutusta ja toisaalta teknologiaan,
oikeusasioihin, verotukseen jne. liittyvän tiedon tarjonnan
parantamista koko Euroopan tasolla. Alueiden komitea ehdottaa, että ennen näihin toimiin ryhtymistä luetteloidaan alan
tutkimukset (tietoteknologian perusrakenteiden rooli pkyritysten kehityksessä) ja jo käytössä olevat tietotekniset resurssit.

8.6.
Alueiden komitea yhtyy näkemykseen, jonka mukaan
kilpailukykyistä Eurooppaa ei voida rakentaa ilman euroopanlaajuisten perusrakenteiden merkittävää vahvistamista. Komitea painottaa niiden elintärkeää merkitystä paitsi suuryrityksille
myös pk-yrityksille, joille näin avautuu mahdollisuus parantaa
ja nopeuttaa sopeutumistaan Euroopan kilpailutilanteeseen.
Liikenteessä tämä vahvistaminen tapahtuu kehittämällä eurooppalaisia luotijunalinjoja, Euroopan lentoliikenteen uudelleenjärjestelyillä, kehittämällä Euroopan vesiliikenneverkkoa ja
luomalla intermodaalisia keskuksia. Rautatie- ja maantieliikenteen yhdistelyä koskevissa kysymyksissä jäsenvaltiotasolla toteutettavat päätökset on pikaisesti koordinoitava, mikäli yhteiseen kaavaan pääseminen osoittautuu mahdottomaksi.
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8.7.
On toivottavaa, että Euroopan unioni sitoutuu uuden
tieto- ja tietoliikenneteknologian määrätietoiseen kehittämiseen niin määrän, tiheyden kuin laadun osalta. Alueiden
komitea painottaa erityisesti, että välineitä ja sisältöä koskevia
toimia ei pidä erottaa toisistaan. On luotava suorituskykyisiä
ja helposti käytettäviä verkkoja. Erityisesti on nopeutettava
kapasiteetiltaan huipputasoisen Internetin toteuttamista.
Sisällön osalta on mietittävä sellaisen yleisen politiikan käynnistämistä, jossa tietojen toimittamisvelvoite jakautuu tasapuolisesti Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden kesken.

8.8.
Rahoituslähteiden käytettävyyden osalta tehokkaan riskipääomajärjestelmän luominen on elintärkeää Euroopan yritysten kilpailukyvylle kuitenkin sillä ehdolla, ettei rahoituksen
saantia rajata suuriin rahoitusalan keskuksiin, vaan se ulotetaan
myös alueille. Alueiden komitea kannattaa myös ”yrityslautakuntien” perustamista alueille. Ne toimisivat tukea myöntävien
julkisten elinten, pankkien ja yrittäjien välisinä clearing-eliminä
ja pystyisivät tekemään lyhyessä ajassa joko myönteisen tai
kielteisen rahoituspäätöksen. Lisäksi alueiden komitea toistaa
suhtautuvansa varauksellisesti eläkerahastojen osallistumiseen
riskipääomarahoitukseen. Tämä pitäisi sallia ainoastaan, mikäli
tarkoitusta varten laaditaan asianmukaiset suuntaviivat.

8.9.
Täydentävästi rahoituskysymysten osalta alueiden komitea korostaa pk-yritysten ja erityisesti vasta perustettujen
tai kasvuvaiheessa olevien pk-yritysten johtajille suunnatun
koulutuksen merkitystä. Pk-yritysten johdon asiantuntemus
on yleensä joltain muulta alalta kuin yritysten perustamisesta.
Asiaa koskevia aloitteita on tehty siellä täällä erityisesti yrityshautomoiden yhteydessä. Olisi toivottavaa, että aloitteet kartoitetaan ja että tehokkaimmista johtoportaan tukitoimista laaditaan selvitys.
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kehitys otetaan huomioon yhtenä osatekijänä Euroopan unionin työllisyysstrategiassa. Näin ollen on myös tärkeää, että
yhteisö estää omaksumiensa tehtävien mukaisesti tämän prosessin, joka syventää unionin sisäisiä eroja, ja toteuttaa asianmukaisin välinein toimia, jotta tämän hajoittavan prosessin
vaikutuksista ei tulisi peruuttamattomia suojelemalla ainakin
olemassaolevaa ammatillista perintöä, uudistettavissa olevaa
teknistä tietoutta ja henkilöresursseja, jotka ovat uudelleen
työllistettävissä.

8.12. AK korostaa, että rakentava suhde maantieteelliseen
yksikköön on perustavanlaatuinen tekijä sellaisten yritysten
toiminnalle, jotka soveltavat sen periaatteita ja tekevät siitä
kilpailukykynsä avaintekijän. AK ehdottaa, että määriteltäessä
yritys eurooppalaiseksi tai ei-eurooppalaiseksi ja päätettäessä,
saako se siten julkista tukea kilpailukykynsä ylläpitämiseksi ja
parantamiseksi, otetaan huomioon yrityksen alueellisuus.

8.13. Alueiden komitean mukaan unionin tulee matkailuun
liittyvää EU-politiikkaa suunniteltaessa varmistaa, että matkailuelinkeinon edut otetaan huomioon. Tähän on päästävä
pikaisesti, sillä matkailu on paljon työvoimaa vaativa ala, joka
kilpailukykynsä ansiosta tarjoaa hyvät mahdollisuudet luoda
työpaikkoja erityisesti eniten työttömyydestä kärsiville aktiiviväestön ryhmille (nuoret ja naiset).

8.14. Komitea muistuttaa, että euroopanlaajuisten liikenneja tietoliikenneverkkojen perusrakenteiden alalla tehtävät toimet vaikuttavat suoraan Euroopan matkailuteollisuuden kilpailukykyyn. Komitea suosittaa erityisesti, että tämä ulottuvuus
otetaan huomioon varustetasoa koskevia linjapäätöksiä tehtäessä.

8.10. Alueiden komitea ja Euroopan alueiden ja kuntien
neuvosto (CEMR) ovat laatineet kaudeksi 1999–2000 ohjelman ”Paikalliset työllisyystoimet”. Aloite on saanut komission
täyden tuen. AK puolestaan kannattaa komission ehdotusta
tutkia systemaattisesti alueellisten työllisyyssopimusten toteuttamisesta saatuja kokemuksia, jotta hyvät käytänteet voidaan
luetteloida välitettäväksi muille alueille. Komitea ehdottaa,
että luettelo liitetään yhteisön toimielinten Internet-sivuilla jo
olevaan sähköiseen foorumiin.

8.15. Komitea kannattaa periaatetta, jota komissio ehdottaa
noudatettavaksi Euroopan matkailualan online-seurantaverkon (EurONeT) luomiseksi. Komitea suosittaa, että tämä yhden
luukun periaate ulotettaisiin Internetin avulla maantieteellisesti
mahdollisimman laajalle, jotta voitaisiin edistää sopusointuista
ja kestävää kasvua sekä päästää ne alueet pois eristyksistä, jotka
sitä toivovat. Tällä verkolla voitaisiin tukea myös matkailualan
ammattilaisten ja asianomaisten paikallisyhteisöjen välistä kokemusten vaihtoa.

8.11. Koska jokaiseen mahdollisuuteen liittyy myös uhkia,
alueiden komitea painottaa, että tällä prosessilla, joka hävittää
entisiä työpaikkoja ja ammattitaitoja samalla kun se luo uusia,
ei ole mitään syytä edetä maantieteellisellä tasolla tasapuolisesti
tai yhdenmukaisesti. Tämä prosessi saattaa jyrkentää Euroopan
unionin sisäisiä eroja. Näin ollen on tärkeää, että paikallinen

8.16. Alueiden komitea toivoo, että Euroopan unioni antaa
selkeän ja lopullisen kannanoton kulttuuripoikkeusta koskevassa keskustelussa. Luovuuden ja siten kulttuurin monimuotoisuuden säilyttäminen yhtenä Euroopan perusarvoista edellyttää, ettei kulttuuri- ja erityisesti audiovisuaalialaa vedetä
raa’asti mukaan kilpailuun vaan se jätetään kilpailukykyajattelun ulkopuolelle. Vaikka luomistyötä halutaan säästää ja
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suojella, sellaiset sitä tukevat tekniset alat kuin multimedia- ja
digitaalitekniikka eivät voi kuitenkaan jäädä syrjään kilpailun
dynamiikasta. On suotavaa, että Euroopan unioni muotoilee ja
hyväksyy selkeän yhteisen kannan asiaan, jotta se voi
päättävästi suojella alaa seuraavilla WTO-neuvottelukierroksilla.
8.17. Alueiden komitean mielestä yritysten avaamista yhteiskuntaan tulisi edistää järjestämällä enemmän yritysvierailuja kouluille, lukioille tai korkeakouluille sekä kansalaisille,
jotka yksinkertaisesti haluavat tutustua alueensa teolliseen
ja teknologiseen perintöön. Komitea ehdottaa, että tuetaan
aktiivisesti järjestöjä, jotka levittävät valtakunnallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla tieteellistä ja teknologista kulttuuria
suuren yleisön keskuuteen ja koulutusjärjestelmään. Komitea
ehdottaa, että tällaiset organisaatiot rekisteröidään Euroopan
unionin tasolla ja pyritään löytämään parhaimmat keinot
levittää käytänteitä ja kokemuksia ja tavoitteiden saavuttamiseksi järjestetään rahallista tukea.
8.18. Ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen
osalta Euroopan unionissa on tarpeen edistää tutkintotodistusten vastaavuutta ja tunnustamista jäsenvaltioiden välillä. Alueiden komitea korostaa kuitenkin, ettei koulutusalalla tule
pyrkiä yhtenäiseen eurooppalaiseen malliin, sillä Euroopan
monimuotoisuus on rikkaus. Koheesio ei tässäkään tapauksessa tarkoita yhdenmukaistamista. Liian tehokas tunnustusjärjestelmä johtaisi erityisesti paikallisten tutkintotodistusten
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mitätöimiseen ja koulutusjärjestelmän uudenlaiseen keskittämiseen, jota tulee nimenomaan välttää.
8.19. Alueiden komitea ehdottaa, että pohditaan mahdollisuutta perustaa Euroopan alueille alueellisia teollis- ja tekijänoikeustoimistoja, jotka edustaisivat kentällä sekä Euroopan patenttivirastoa että jäsenvaltioiden teollis- ja tekijänoikeuslaitoksia. Nämä toimistot voisivat hoitaa monentasoisia tehtäviä. Ne
voisivat huolehtia tiedotuksesta ja neuvonnasta ja toimia
yhteisen eurooppalaisen patentin hakemusten jättöpaikka heti,
kun kyseinen patenttijärjestelmä on saatu toteutettua. Niiden
tulisi myös osaltaan edistää tieteellisen tuotannon hyödyntämistä ja kannustaa tutkijoita ja yrityksiä kumppanuuteen
sekä kehittää teollis- ja tekijänoikeuskulttuuria alueilla. Nämä
toimistot voisivat myös muodostaa tietokannan alueilla myönnetyistä patenteista ja siten alueella toimivien yritysten asiantuntemuksesta. Tällainen tietokanta helpottaisi etenkin kumppanuuksien ja teknologisen täydentävyyden etsintää paikallistasolla.
8.20. Lopuksi alueiden komitea kiinnittää komission huomion patenttisuojan yleispätemättömyyteen sekä vaaraan, joka
saattaa aiheutua järjestelmällisestä turvautumisesta teollis- ja
tekijänoikeuspatenttiin. Nämä kysymykset koskevat pääasiassa
uutta teknologiaa sekä ennen kaikkea tietotekniikkaa ja biotieteitä, joista käydään laajaa ja kiihkeää keskustelua. Tietokoneohjelmien alalla nykyisin vallitseva sekava tilanne ilmentää
suuntausta, johon ei tule taipua, vaan on pyrittävä pitämään
yllä maltillisuuden ja kilpailun henkeä, joka on johtoajatuksena
vuonna 1993 annetussa yhteisön direktiivissä.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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Alueiden komitean lausunto aiheista:
–

”Ehdotus: neuvoston direktiivi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun direktiivin
91/440/ETY muuttamisesta”,

–

”Ehdotus: neuvoston direktiivi rautatieyritysten toimiluvista annetun direktiivin 95/18/EY
muuttamisesta”,

–

”Ehdotus: neuvoston direktiivi rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautatieinfrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten
antamisesta” ja

–

”Ehdotus: neuvoston direktiivi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun direktiivin
91/440/ETY muuttamisesta”
(2000/C 57/06)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon luettelon 1. toukokuuta 1999 vireillä olleista komission ehdotuksista, joihin Amsterdamin sopimuksen voimaantulo vaikuttaa muuttaen niiden oikeusperustaa ja/tai menettelyitä (SEK(1999)
581 lopull.),
ottaa huomioon ehdotukset neuvoston direktiiveiksi aiheista ”Ehdotus: neuvoston direktiivi yhteisön
rautateiden kehittämisestä annetun direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta”, ”Ehdotus: neuvoston direktiivi
rautatieyritysten toimiluvista annetun direktiivin 95/18/EY muuttamisesta”, ”Ehdotus: neuvoston direktiivi
rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautatieinfrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta” KOM(1998) 480 lopull. – 98/0265 COD
– 98/0266 SYN – 98/0267 SYN,
ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston direktiiviksi aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi yhteisön
rautateiden kehittämisestä annetun direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta” KOM(95) 337 lopull. –
95/0205 COD ex SYN,
ottaa huomioon neuvoston päätöksen, jonka se ilmoitti 3. toukokuuta 1999 päivätyssä kirjeessään,
pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan
ensimmäisen kohdan ja 71 artiklan mukaisesti,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 15. heinäkuuta 1998 tekemän päätöksen antaa aiheesta lausunto ja
antaa sen valmistelu valiokunta 3:n ”Euroopan laajuiset verkot – Liikenne – Tietoyhteiskunta” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 3:n heinäkuun 15. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 58/99 rev. 2, jonka esittelijä on Nı́kos Tabakı́dis (EL, PSE),
ottaa huomioon täysistunnon syyskuun 16. päivänä 1999 tekemän päätöksen lähettää lausunto uudelleen
valiokunta 3:n käsiteltäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 3:n syyskuun 24. päivänä 1999 tekemän päätöksen valtuuttaa esittelijä
sisällyttämään lausuntoluonnokseen useat Marc Bellet’n muutosehdotukset,
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.
1. Johdanto
1.1.
Jokaisella liikennemuodolla on oma roolinsa tyydytettäessä yhteisön kuljetustarpeita. Joissakin tapauksissa kuljetusmuodot täydentävät toisiaan, toisinaan ne taas kilpailevat
keskenään. Yhteiskunnalle koituva hyöty on suurin silloin kun
yhteisvaikutusten hyödyt ovat suurimmat; tosin sanoen silloin
kun kuljetusmuodot täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla ja voidaan puhua todellisesta kuljetusjärjestelmästä.

Jotta kuljetusjärjestelmä voisi toimia tehokkaasti, sen kaikkia
osia, ts. kaikkia kuljetusmuotoja on hyödynnettävä ja kehitettävä ottaen huomioon niiden erityispiirteet ja erityisesti
niiden suhteelliset edut. Tämä tavoite vastaa yksimielistä
pyrkimystä parantaa maantie- ja rautatieliikenteen välistä
tasapainoa ekologisista ja sosiaalisista syistä.
1.2.
Eri kuljetusmuodoista keskusteltaessa on lähtökohdaksi otettava joukko yhteisiä periaatteita, jotka pätevät kaikkiin
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kuljetusmuotoihin ja kaikkiin jäsenvaltioihin. Periaatteita, joiden pohjalta hinnoittelukriteerit muotoillaan, ovat mm. syrjimättömyys ja avoimuus.

1.3.
EU:n tavoitteena on tasapainoinen liikennejärjestelmä,
joka muotoutuu yhteiskunnan todellisten tarpeiden ja piirteiden – esimerkiksi maantieteellisten, taloudellisten ja poliittisten
olosuhteiden – mukaan. Tässä mielessä rautateillä on hyvin
suuri merkitys, mutta niiden roolia voidaan edelleen vahvistaa.
Rautateiden jatkuva kehittäminen on tärkeää sekä yhteiskunnalle (on kyse monista työpaikoista), taloudelle (vienti ja
kauppa) että ympäristölle, sillä rautateillä voidaan hyvinkin
kehittää sellaista liikennepolitiikkaa, jossa otetaan ympäristö
paremmin huomioon.

1.4.
Yleisesti voidaan todeta Euroopan kansalaisten olevan
entistä paremmin tietoisia tarpeesta puolustaa ja edistää ympäristöpolitiikkaa tämän kuitenkaan estämättä taloudellista
yhdentymistä tai talouskehitystä. Rautateiden tulee olla yksi
kestävän kehityksen ensisijaisista välineistä. Tämän toimintamallin mukaisesti matkustajien ja tavaroiden kuljetuksia on
pyrittävä kaikin keinoin siirtämään maanteiltä rautateille.
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vahvistanut kyseisen kuljetusmuodon kilpailukykyä. Rautatiealan on seurattava tätä esimerkkiä, luovuttava asteittain asemastaan suojattuina markkinoina ja sopeuduttava entistä
paremmin nykypäivän tarpeisiin. Rautatiealan suorituskyvyn
välttämätön parantaminen tulee toteuttaa kuitenkin siten, että
nykyään saavutettu korkea turvallisuustaso säilytetään ja ettei
heikennetä henkilöstön työolosuhteita. Rautatiealan uusissa
oikeuspuitteissa turvallisuudella tulee olla etusija ja sen tulee
olla velvoitteena. Jokainen jäsenvaltio voi kuitenkin valita
vapaasti keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Sääntelyä on purettava vähitellen, kuten meri- ja lentoliikenteessä on tehty.
Samanaikaisesti on toteutettava liitännäistoimenpiteitä, mutta
muutoksen asteittaisuus ei kuitenkaan saa johtaa tarpeettomiin
ja vahingollisiin viivästymisiin. Toimenpiteiden vaikutuksia
rautatieliikenteen ja yhteiskunnan kannalta yleensä on arvioitava sääntelyn purkamisen kaikissa vaiheissa. Jotta nämä komission kolme direktiiviehdotusta voidaan hyväksyä, AK:n mielestä on välttämätöntä tehdä samanaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla tutkimuksia uusista direktiiveistä
odotettavissa olevien vaikutusten ja jo voimassa olevien direktiivien vaikutusten arvioimiseksi. Markkinoiden avaaminen
aiheuttaa alueille ennalta arvaamattomia uhkia varsinkin jos
Euroopan liikennesuunnittelussa keskitytään pohjois-eteläakselille, jolloin vaarana on syrjäisten ja eristyneiden alueiden
marginalisoituminen, ja kun otetaan huomioon ulkoiset ja
ympäristöön kohdistuvat paineet tilanteessa, jossa Euroopan
unionin on tarkoitus laajentua niin, että KIE-maat liittyvät
siihen asteittain.

1.5.
Yksi rautatiekuljetusten tärkeimmistä eduista on niiden
turvallisuus muihin kuljetusmuotoihin verrattuna. Tätä
näkökohtaa tulee pitää eurooppalaisen liikennepolitiikan perusvaatimuksena.

1.6.
Rautatieliikenteen on siksi saatava takaisin markkinaosuudet, jotka se on viime vuosina menettänyt. Rautatiekuljetusten osuuden pienentyminen oli erityisen selvää vuosina
1990–1995, jolloin rautatieliikenteen osuus tavarankuljetusten
kokonaismäärästä
15 jäsenmaan
EU:ssa
laski
18,8 prosentista 14,4 prosenttiin (tonnikilometreinä) ja henkilöliikenteen osuus putosi 6,8 prosentista 6 prosenttiin (matkustajakilometreinä). Tietyissä jäsenvaltioissa on kuitenkin
tapahtunut päinvastaista kehitystä, joten tulee arvioida, mistä
nämä jäsenvaltioiden kehityserot johtuvat.

1.7.
Rautatiekuljetukset on saatava houkuttelevammiksi erityisesti pitkillä matkoilla. Rautateiden kilpailukykyä on vahvistettava joukolla toimenpiteitä, jotka koskevat rautatiekuljetusten kaikkia osa-alueita: infrastruktuurin laatua ja määrää,
hinnoittelua, luotettavuutta, rautatieliikenteen jatkuvuuden takeita, tiettyjen tullimuodollisuuksien poistamista EU:n ulkopuolisten maiden rajoilla jne.

1.8.
Tärkeä tekijä pyrittäessä parantamaan rautateiden asemaa on niiden kilpailukyky suhteessa pääkilpailijaan, maantiekuljetuksiin. Maantiekuljetusalan (samoin kuin ilmaliikenteen)
sääntelyn vähentäminen on joustavoittanut markkinoita ja

2. Yleistä

2.1.
Euroopan unioni on jo antanut kolme direktiiviä
yhteisön rautatiealan uudelleenjärjestelyistä: direktiivi
91/440/ETY koskee yhteisön rautateiden kehittämistä, direktiivi 95/18/EY rautatieyritysten toimilupia ja direktiivi 95/19/EY
rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä ja infrastruktuurimaksujen perimistä. Näitä direktiivejä
edelsivät vihreä ja valkoinen kirja yhteisön rautateistä.

2.2.
Kaikkien näiden lainsäädäntötoimenpiteiden tavoitteena on ollut avata markkinat uusille rautatieyrityksille, jotka
voisivat käyttää olemassaolevia infrastruktuureja. Ensimmäinen askel tähän suuntaan oli direktiivissä 91/440/EY säädetty
infrastruktuurin hallinnon ja liikenteenharjoittamisen erottaminen kirjanpidon osalta. Tällä tavoin rautateiden käyttöön
liittyviä kustannuksia voidaan valvoa entistä paremmin ja
luoda näin edellytykset oikeudenmukaisten ja objektiivisten
infrastruktuurimaksujen määrittämiselle. Tämä merkitsee mm.
sitä, että käyttäjien on maksettava todelliset kuljetuskustannukset, niin että rautatiet voivat toimia koko yhteiskunnan kannalta aiempaa terveemmillä ehdoilla. Käytännössä valtiot ovat

C 57/42

FI
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päätyneet erilaisiin ratkaisuihin tämän kirjanpidollisen eron
toteuttamiseksi. Tietyt valtiot ovat luoneet erilliset yksiköt:
yhden, joka vastaa infrastruktuurista, ja toisen, joka vastaa
liikennöinnistä (Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi,
Tanska, Suomi, Portugali ja Alankomaat). Toiset ovat turvautuneet ns. ”sulautetun” yrityksen malliin. Tässä järjestelmässä
sama oikeushenkilö huolehtii infrastruktuurista ja liikennöinnistä. Kirjanpidollinen ero tehdään joko antamalla osa-alueet
eri yksiköiden hoidettavaksi (kuten Itävallassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Belgiassa) tai esittämällä yksinkertaisesti
erilliset tilit (kuten Luxemburgissa, Kreikassa ja Irlannissa). Kun
ero tehdään saman yrityksen sisällä, ei ole varsinaisesti erillisiä
taseita, vaan tappioiden ja voittojen osalta eriytetty kirjanpito.
Komissio ehdottaakin täsmennystä, että kirjanpidon eriyttämisen tulee merkitä myös erillisiä taseita. Komission ehdottaa
lisäksi, että matkustajaliikenteestä (jolle jäsenvaltiot voivat
asettaa julkisten palveluiden velvoitteita) ja rahtiliikenteestä
(joka on kaupallisesti suuntautuneempaa) tehdään erilliset tilit.

2.3.
Tästedes rautatieyritysten on määrä alkaa toimia entistä
kaupallisemmin. Vapaan pääsyn varmistaminen infrastruktuureihin on toinen tärkeä askel samaan suuntaan. Perussäännöt
vapaalle pääsylle luotiin jo direktiivissä 95/18/EY, jossa määritetään edellytykset rautatieyritysten markkinoillepääsylle. Direktiivillä 95/19/EY vahvistettiin lopulta hinnoittelun periaatteet, joita on sovellettava samalla tavoin kaikkiin rautatiealan
yrityksiin. Niitä on sovellettava myös jaettaessa rautatiekapasiteetin käyttöoikeuksia; rautatiekapasiteettia on usein niukasti,
ja toisinaan se on jo täysin käytössä. Alueiden komitea
kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia arvioimaan
kyseisten direktiivien toteuttamisen vaikutuksia Euroopan alueiden kestävään kehitykseen erityisesti kun ajatellaan perusrakenteiden käyttäjille koituvia maksuja, alueiden julkisten palvelujen huonontumista, euroopanlaajuisten rahtipalvelujen odotettavaa nousua johtavaan markkina-asemaan suhteessa muihin käyttäjiin, rautatieliikenteen uhanalaisuutta tietyillä
köyhillä alueilla ja taloudellisen toiminnan keskittymistä rikkaimmille alueille.

2.4.
Komission ajatuksena on, että rautateiden tilanteen
parantamiseksi ja niiden rahti- ja henkilöliikenteen markkinaosuuden kasvattamiseksi tavoitteena tulee käytännössä olla
kaikkien rautatieyritysten välinen tiivis yhteistyö, erityisesti
kansainvälisessä rahti- ja henkilöliikenteessä ja kotimaisessa
rahtiliikenteessä. Komission uudet direktiiviehdotukset (direktiivien 91/440/ETY ja 95/18/EY muuttamiseksi ja direktiivin
95/19/EY korvaamiseksi) ovat askel tähän suuntaan.
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3. Ehdotukset

3.1. Yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun direktiivin
91/440/ETY muuttaminen

3.1.1. Ehdotettujen muutosten taustalla oleva perusajatus
on rautateiden infrastruktuurin hallinnoinnista vastaavan yrityksen ja liikennepalveluja harjoittavan yrityksen täydellinen ja
pakollinen erottaminen toisistaan. Näin liikennepalvelujen
harjoittamisesta tulee julkispalvelutyyppisiä liikennepalveluja
lukuun ottamatta puhtaasti kaupallista toimintaa, ja se toimii
markkinoiden säännöillä. Valtioilla on kuitenkin edelleen
oltava keskeinen rooli sääntöjen määrittämisessä ja valvottaessa, että sääntöjä noudatetaan. Näin ne vastaavat jatkossakin
infrastruktuurin hallinnosta ja voivat siten kontrolloida infrastruktuurin kehitystä, tarvittavia investointeja, pitkän aikavälin
suunnittelua, turvallisuusmääräysten noudattamista ja rautatieliikenteen markkinoiden kitkatonta toimintaa.

3.1.2. Samanaikaisesti ehdotetaan henkilö- ja rahtiliikenteen erottamista ainakin kirjanpidon osalta. Tällainen jako on
tärkeä, sillä näin näihin kahteen liikennetyyppiin voidaan
soveltaa eri kriteereitä. Rahtiliikenne toimii näin ollen entistä
enemmän kaupalliselta pohjalta, kun taas henkilöliikenteestä
voi tietyillä alueilla tulla vahvasti kilpailuhakuista ja toisilla se
voi taas toteuttaa julkisen palvelun tehtäviä. Tällaisen erottelun
ansiosta eri liikennetyyppien taloudelliset aspektit pystytään
erittelemään entistä paremmin.

3.1.3. Jäsenvaltioiden rautatieinfrastruktuurin kehitys ja
vastaavien kotimarkkinoiden kehitys eivät kuitenkaan
määräydy vain taloudellisten kustannus-hyötylaskelmien mukaisesti, vaan niihin vaikuttavat myös yleisemmät tekijät kuten
valtakunnalliset ja yhteiskunnalliset intressit, taloudellinen
yhteenkuuluvuus ja aluekehitys. Tämä on otettava huomioon
toimenpiteitä suunniteltaessa.

3.1.4. Tietyissä EU-maissa, joilla on erityislaatuinen maantieteellinen tai geopoliittinen asema, on sovellettava toisenlaista
strategiaa kotimaisten rautatieliikennemarkkinoiden kehittämiseen. Jokaista yhteisön aluetta on arvioitava paikallisen
tilanteen erityispiirteiden pohjalta. Tämä ei kuitenkaan saa
haitata tai vaarantaa yhteisön laatimia, rautateitä koskevia
uudistussuunnitelmia.

3.2. Ehdotus neuvoston direktiiviksi rautatieyritysten toimiluvista
annetun direktiivin 95/18/EY muuttamisesta

3.2.1. Direktiiviehdotuksen
mukaan
direktiivin
91/440/ETY 10 artiklassa tarkoitettuja palveluja tarjoavien
rautatieyritysten on haettava toimilupa siltä jäsenvaltiolta, joka
on yrityksen kotipaikka. Tällainen lupa on voimassa koko
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

yhteisön alueella. Toimilupien myöntämiseen liittyy tiettyjä
ehtoja, jotka koskevat esimerkiksi ammatillista pätevyyttä,
taloudellista vakavaraisuutta ja hyvää mainetta.

3.2.2. Yksi direktiiviehdotuksen perusajatuksista on rautatieyritysten avoin ja oikeudenmukainen kohtelu mutta myös
se, että valvotaan kaikkien ehtojen ja turvallisuusmääräysten
täyttämistä avoimilla markkinoilla, niin että rautatiejärjestelmä
voi toimia sujuvasti ja hyödyttää käyttäjiä ja siten koko
yhteiskuntaa.

3.2.3. Nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa on uutta se,
että toimilupavaatimus koskisi myös yrityksiä, jotka tarjoavat
rautatiepalveluja kaupungissa, taajamassa tai tietyllä alueella.
Jäsenvaltiot tai sellaiset alueet, jotka ovat vastuussa rautatieasioista ja joilla on oma rautatieverkko, voivat päättää siitä,
vaativatko ne toimilupaa yrityksiltä, jotka harjoittavat tällaista
toimintaa niiden alueella. Jäsenvaltiot ja alueet voisivat hyvin
hyödyntää tällaista mahdollisuutta markkinoilla, joilla sääntelyä puretaan jatkuvasti.

3.3. Ehdotus rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden
myöntämistä ja rautatieinfrastruktuurin käyttömaksujen perimistä koskevan direktiivin 95/19/EY muuttamiseksi

3.3.1. Kun kuljetuspalvelujen ostaja valitsee kuljetusmuotoa, valinta pohjautuu useisiin eri tekijöihin. Erityisen tärkeä
on kuljetuspalvelun laatu ja luotettavuus, mutta ratkaiseva
tekijä on kuitenkin hinta. Rautatiekuljetuksiin liittyvät käyttömaksut vaikuttavat kuljetettavan tavaran loppuhintaan merkittävästi (kustannusten siirto). Tähän mekanismiin puuttumalla voidaan antaa sysäys kuljetusten siirtämiseksi maanteiltä
rautateille.

3.3.2. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on luoda puitteet
rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämiselle ja infrastruktuurin käyttömaksujen perimiselle. Infrastruktuurin käyttömaksut muodostavat huomattavan osan
käyttäjältä perittävästä hinnasta. Direktiiviehdotuksen mukaan
osa kustannuksista johtuu infrastruktuurin niukkuudesta. Tästä
voi aiheutua ongelmia direktiivin soveltamisvaiheessa, jos
infrastruktuurin hallinnoijalla ei ole riittävästi toimintavaraa
päätöksentekovaiheessa tai suunniteltaessa toimenpiteitä, joita
mahdollisesti tarvitaan järjestelmän toimivuuden parantamiseksi.
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vaikka sen onkin otettava huomioon EU-, jäsenvaltio- ja
aluetason viranomaisten sekä yritysten tavoitteet ja määräykset. Infrastruktuurin hallinnoijalla täytyy vastaavasti olla mahdollisuus määrittää hinnoittelupolitiikkansa liiketaloudellisin
perustein, ei jäykkien, ennalta määrättyjen kriteerien pohjalta.
Tärkeää on avoimuus ja kaikkien niiden yritysten tasa-arvoinen
kohtelu, joilla on oikeus toimia rautatiemarkkinoilla. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei infrastruktuurin hallinnoijalla
voisi olla tiettyä toimintavapautta hallinnoimansa infrastruktuuriverkon erityisolosuhteista riippuen.

3.3.4. Rautatieinfrastruktuurin käyttömaksut on määriteltävä samoin menetelmin, joita käytetään muidenkin kilpailun ehdoilla toimivien liikennemuotojen, kuten maantieliikenteen, maksuja määriteltäessä. Rautatieliikenteen ulkoisia kustannuksia ei saa sisällyttää hintoihin, ellei samaa periaatetta
sovelleta myös maantieliikenteeseen. Tällaisen lähestymistavan
metodologiset ja poliittiset ongelmat ovat hyvin tiedossa.
Tätäkin paremmin tiedetään, että rautatieliikenteen ulkoiset
kustannukset ovat paljon pienemmät kuin maantieliikenteen.
Rautatieliikenteessä voitaisiin kuitenkin harkita hinnoittelujärjestelmää, jossa otettaisiin huomioon ympäristövaikutukset:
esimerkiksi ympäristönormit täyttäville junatyypeille voitaisiin
säätää pienemmät maksut kuin ympäristöä enemmän kuormittaville junille (samaan tapaan kuin tieliikennemaksuihin sovellettava Eurovignette-järjestelmä, josta neuvosto [liikenne] päätti
1. joulukuuta 1998). Lisäkustannuksiin perustuvan hinnoittelun ei tulisi johtaa maaseutualueiden rautatieyhteyksien lakkauttamiseen.

3.3.5. Lopuksi on tarpeen selventää kattavasti uuden käsitteen ”vaatimukset täyttävä hakija” merkitys ja rooli. Rautatiemarkkinoiden avautuminen tähän uuteen kategoriaan kuuluville yrityksille ei saa vaarantaa järjestelmän toimivuutta.
Direktiiviehdotuksen mukaan rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden voisi saada sellainen ”henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa hankkia infrastruktuurikapasiteettia rautatieliikenteen harjoittamista varten joko kaupallisista tai julkisen
palvelun tarjoamiseen liittyvistä syistä” ja joka täyttää kapasiteetin varaamiselle asetetut vaatimukset. Vaatimukset täyttävä
asiakas voi siis olla rautatieyritys, mutta mikä tahansa muukin
kuljetusten järjestäjä: paikallisyhteisö, matkailualan yritysneuvosto, kuljetusliike jne. AK on erittäin huolestunut oikeuden
ulottamisesta tavallisiin kuljetusliikkeisiin. Tämä voi johtaa
tieliikennemarkkinoiden kaltaiseen tilanteeseen vakavine kilpailuvääristymineen.

4. Ehdotukset liitännäistoimiksi
3.3.3. Rautatieliikenteen harjoittajien on (eturistiriitojen
vuoksi) saatava kapasiteetin käyttöoikeus riippumattomalta
elimeltä, jolla ei ole minkäänlaisia yhteyksiä alan palveluja
tarjoaviin yrityksiin tai toimijoihin. Ylemmän tahon on avoimuussyistä valvottava kyseisen elimen politiikkaa ja toimintaa

4.1.
Jotta rautatiealan uudelleenjärjestelyt koituisivat koko
yhteiskunnan hyväksi, säännöksiin on liitettävä asianmukaisia
täydentäviä toimenpiteitä kuten
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–

rautatietyöntekijöitä tukevat sosiaalipoliittiset toimenpiteet
sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla

–

rautatiealaa tukevat tekniset ja institutionaaliset toimenpiteet, esimerkiksi teknisen yhteensopivuuden ja mahdollisuuksien mukaan verkostojen yhteentoimivuuden varmistaminen ja rahtikäytävien (freight freeways) edistäminen

–

päätökset siitä, millä ehdoin ja missä olosuhteissa nyt
ehdotetuista säännöksistä voi saada poikkeuksia (valtiontuet jne.); tärkein huomioitava tekijä on velvoite varmistaa
julkisen palvelun tehtävät

–

valtion roolin selkeä määrittely, jotta varmistetaan rautatiejärjestelmän sujuva toimivuus sekä tarpeellisen kilpailun
kannalta että julkisen palvelun kannalta, jonka tarjoajia
rautatiet ovat.

”Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisön rautateiden
kehittämisestä annetun direktiivin 91/440ETY muuttamisesta” (1)

5. Johdanto
5.1.
90-luvun alusta alkaen Euroopan unionissa on todettu
tarve ryhtyä erityistoimiin yhteisön rautateiden elvyttämiseksi.
Taustalla on huoli kaikkien kuljetusmuotojen tasapainoisesta
kehityksestä, kun samalla on täytynyt jarruttaa yhteisön rautateiden markkinaosuuksien jatkuvaa supistumista.
5.2.
Niin rakenteellisista, taloudellisista kuin historiallisista
syistä eri kuljetusmuodot ovat kuitenkin kehittyneet eri tavalla
Euroopan unionin jäsenmaissa. Tätä tekijää pidetäänkin usein
kuljetusmuotojen välillä vallitsevien merkittävien kilpailuvääristymien syynä. Yhteisen liikennepolitiikan tärkeimpiin
päämääriin lukeutuu sellaisen liikennejärjestelmän tasapainoinen kehittäminen, joka vastaa todellisia tarpeita samoin kuin
eurooppalaisen yhteiskunnan luontaisia ominaispiirteitä, toisin
sanoen maantieteellisiä, taloudellisia ja poliittisia olosuhteita.
5.3.
Euroopan kansojen keskuudessa on toisaalta todettavissa kasvavaa huolta ympäristönsuojelun väistämättömästä
tarpeesta, samalla kun turvataan Euroopan yhdentymiseen
tähtäävä kestävä taloudellinen kehitys. Merkityksetön
näkökohta ei myöskään ole huoli liikennemuotojen turvallisuudesta. Kaikki mainitut huolenaiheet voidaan ottaa huomioon kehittämällä rautateitä, samalla kun turvataan entistä
parempi tasapaino eri liikennemuotojen välillä.
Samanaikaisesti on – välttämättömiä pitkän aikavälin taloudellisia etuja ajatellen – kehitettävä kaikkia, myös vähämerkityksisiä rautatieosuuksia vahvistavaa politiikkaa (toisin kuin monissa maissa noudatettavaa, heikosti liikennöityjen rautatie-

(1) KOM(95) 337 lopull. – 95/0205 COD ex SYN.
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osuuksien sulkemiseen tähtäävää politiikkaa). Maantiekuljetuksia voidaan nimittäin vähentää vain takaamalla mahdollisimman monille Euroopan teollisuuskeskuksille rautatieyhteydet, mistä on sekä taloudellisia että ympäristönsuojelullisia
etuja.
5.4.
Yhteisön rautateiden kehittämisestä annettu direktiivi
91/440 oli ensimmäinen askel yhteisön rautateiden elvyttämiseksi.

6. Direktiivi 91/440
6.1.
Direktiivi 91/440 tähtää pääasiallisesti perusrakenteiden luomiseen yhteisön rautateillä, jotta alalla voitaisiin toimia
avoimemmin ja se vastaisi paremmin markkinoiden vaatimuksia. Infrastruktuurin hallinnon ja liikennepalvelujen kirjanpidollinen erottaminen on nähtävä tässä valossa.
6.2.
Tässä samassa avoimuuden hengessä perinteisesti suojatuilla rautatiemarkkinoilla kyseisen direktiivin 10 artiklassa
edellytetään tiettyä markkinoille pääsyn sääntelyn purkua
kauttakulkuoikeuksissa. Liberalisointi ei ole rajatonta, ja se
koskeekin yksinomaan rautatieyhtiöiden kansainvälisiä konserneja kansainvälisessä liikenteessä sekä yhdistelmäkuljetuksia
harjoittavia yhtiöitä.

7. Ehdotus direktiivin 91/440 muuttamiseksi
7.1.
Neljä vuotta kyseisen direktiivin hyväksymisen jälkeen
Euroopan komissio laati olemassa olevan direktiivin
10 artiklaa koskevan muutosehdotuksen, jonka tarkoituksena
oli rautateiden infrastruktuurin käyttöoikeuksien myöntäminen kaikille tavarakuljetuksista, yhdistelmäkuljetuksista ja kansainvälisestä henkilöliikenteestä huolehtiville yrityksille.
7.2.
Tämä rautatiemarkkinoiden sääntelyn purkamisen seuraava vaihe ei ole toistaiseksi saavuttanut poliittista yksimielisyyttä jäsenmaissa.
7.3.
On täysin selvää, ettei rautatiemarkkinoiden sääntelyä
voi purkaa kuin vaiheittain. On myös selvää, että jäsenmaiden
omat rautatiemarkkinat poikkeavat suuresti toisistaan sääntelyn vähentämisen osalta, koska yhteistä liikennepolitiikkaa ei
vielä ollut muutama vuosi sitten.
7.4.
Direktiivin 91/440 10 artiklan muutosehdotus johtaa
kiistämättä vielä pitemmälle menevään liberalisointiin, politiikkaan joka on täysin asianmukaista rautateiden elvyttämisen
kannalta. Täytyy kuitenkin vielä selvittää, kuinka tällaiset
poliittiset toimenpiteet vaikuttavat tiettyihin jäsenvaltioihin,
jotka ovat erilaisessa asemassa muihin nähden. Ei voida
esimerkiksi unohtaa rautateiden yhteiskunnallista roolia monissa maissa työpaikkojen ja julkisten palvelujen alalla.
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Niinpä on laadittava strategioita, joiden avulla turvataan
talousetujen ohella rautateiden yhteiskunnallinen tehtävä.

8. Päätelmät

7.5.
Tässä yhteydessä tuleekin esiin kysymys siitä, mikä on
paras mahdollinen hetki ryhtyä tällaisiin poliittisiin toimiin.
Asiasta voidaan käydä poliittinen keskustelu, jotta siitä päästäisiin sopimukseen. Ennen kuin ryhdytään peruuttamattomiin
poliittisiin toimiin, kannattaisi tarkastella kaikkia mahdollisia
skenaarioita ennen kaikkea todellisen ja hyväksyttävän aikataulun pohjalta. Lisäksi kaikkien poliittisten toimien tavoitteena
on kaikkien Euroopan unionin alueiden mahdollisimman
tehokas yhdentyminen, mikä puolestaan turvaisi koko EU:n
sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden.

8.1.
Jotta poliittisille kompromisseille saataisiin tukeva
pohja, on sangen hyödyllistä hakea yhteistä nimittäjää jäsenmaista. Vaikka olemmekin varmasti oikealla tiellä, rautateiden
ollessa kyseessä on kuitenkin välttämätöntä etsiä oikea toteuttamisaikataulu sulkematta pois sellaisia liitännäistoimia kuin
perinteisten rautateiden tekninen yhteensoveltuvuus, jäsenmaiden ja yhteisön politiikka alan työpaikkojen turvaamiseksi,
rahtiliikenteen valtaväylien edistäminen, ehtojen asettaminen
poikkeuksien myöntämiselle – esimerkkinä valtiontuki erityisesti pakollisten julkisten palvelujen turvaamiseksi –, jne.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
Puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Alue- ja paikallistason yhteistyö lasten ja nuorten
suojelemiseksi hyväksikäytöltä ja laiminlyömiseltä Euroopan unionissa”
(2000/C 57/07)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
265 artiklan viidennen kohdan mukaisesti tekemän päätöksen laatia lausunto aiheesta ”Alue- ja
paikallistason yhteistyö lasten ja nuorten suojelemiseksi hyväksikäytöltä ja laiminlyömiseltä Euroopan
unionissa” ja antaa lausunnon valmistelu valiokunta 7:n ”Koulutus – Ammattikoulutus – Kulttuuri –
Nuoriso – Urheilu – Kansalaisten oikeudet” tehtäväksi,
ottaa huomioon antamansa lausunnon aiheesta ”Paikallisyhteisöjen rajanylittävä ja ylikansallinen
yhteistyö” (CdR 145/98 fin) (1),
ottaa huomioon antamansa lausunnon aiheista ”Komission tiedonanto lapsiin, nuoriin ja naisiin
kohdistuvasta väkivallasta” ja ”Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi lapsiin,
nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntatoimenpiteitä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta
(DAPHNE-ohjelma) (vuosille 2000–2004)” (CdR 300/98 fin) (2),
ottaa huomioon valiokunta 7:n lokakuun 1. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 225/99
rev. 2, jonka esittelijä oli Ruth Henig (UK, PSE),
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 18. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

1.1.
Euroopan unioni pyrkii lisäämään Euroopan kansalaisten liikkuvuutta, mutta toisaalta se on aivan viime aikoihin asti
ponnistellut vain vähän juuri lasten hyvinvointia edistävien
käytänteiden ja ratkaisujen koordinoimiseksi. Unioni ei ole
myöskään pohtinut kovin aktiivisesti keinoja lasten suojelemiseksi hyväksikäytöltä.

1.2.
Alueiden komitea on tyytyväinen ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi lapsiin, nuoriin ja
naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntatoimenpiteitä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (Daphne-ohjelma) (vuosiksi
2000–2004), kuten sen kyseisestä aiheesta antamassa lausunnossa todetaan. Ehdotus on merkittävä edistysaskel väkivallan
ja hyväksikäytön ehkäisemisessä. Se tuo eurooppalaista lisäarvoa alan yhteistyön, koordinoinnin ja tietojen vaihdon vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen paikallis- ja aluetasolla.

1.3.
Daphne-aloite on jo antanut panoksen käytänteiden
kehittämiseen ja tietojen vaihtoon lasten hyvinvoinnin ja
oikeuksien suojelun alalla Euroopan unionissa. Alueiden komitea on kehittänyt Daphne-aloitteen pohjalta, yhdessä valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden kanssa, paikallistason
yhteistyötä lasten suojelemiseksi hyväksikäytöltä.

(1) EYVL C 51, 22.2.1999, s. 21.
(2) EYVL C 198, 14.7.1999, s. 61.

1.4.
Euroopan unionissa on yli 120 miljoonaa lasta ja
nuorta, ja heillä on oikeus lapsuuteen ilman julmuuksia ja
väärinkäytöksiä. Yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen, valtiolliset rajat ylittävän liikkuvuuden lisääntyminen sekä Euroopan
unionin kansalaisuuden (joka mahdollistaa asumisen ja työskentelyn missä tahansa jäsenvaltiossa) luominen korostavat
lasten suojelua hyväksikäytöltä ja laiminlyönneiltä koskevan
yhteisönlaajuisen strategian tarvetta.

1.5.
Daphne-ohjelma antaa tärkeän panoksen, mutta AK
ilmaisee aiheesta antamassaan lausunnossa huolensa määrärahojen vähäisyydestä (alkuperäisessä ehdotuksessa 25 miljoonaa ecua vuosiksi 2000–2004 ja 26. heinäkuuta 1999 päivätyssä neuvoston yhteisessä kannassa 20 miljoonaa ecua vuosiksi 2000–2003) ja ehdotetusta oikeusperustasta (129 artikla,
kansanterveys), joka ei sovellu ihmisoikeuksien suojelua koskeviin toimiin. On tärkeää, että Euroopan komissio varmistaa
kansanterveyden käsitteen laajan tulkinnan siten, että ohjelma
kattaa toimet kaikenlaisen väkivallan ehkäisemiseksi, kuten
lausunnossa korostetaan.

1.6.
Lasten hyväksikäyttöä tapahtuu kaikenlaisissa ympäristöissä: perheessä, kouluissa, lastenkodeissa ja vapaa-ajan ympäristöissä. Hyväksikäyttäjät voivat olla aikuisia tai nuoria, he
voivat olla lasten hoitajia tai muita lasten kanssa työskenteleviä.
Lasten hyväksikäyttö on yleistä kaikissa Euroopan maissa.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 57/47

Huomiota tulisi kiinnittää niihin lasten hyväksikäytön muotoihin, joihin liittyy lapsityövoiman käyttöä, kerjäämiseen tai
prostituutioon pakottamista sekä perheiden tai muiden tahojen
tekemiä väärinkäytöksiä. Tämä ilmiö koskee monissa Euroopan maissa olevia talouspakolaisia ja vähemmistöjä sekä
yleensä ryhmiä, jotka ovat sosiaalisesti syrjäytyneitä ja köyhiä.
Kyseiset olot johtavat hyvin pienten lasten hyväksikäyttöön ja
altistavat esikoulu- ja kouluiässä olevat lapset lukuisille vaaroille, jotka riistävät lapsilta perusoikeuden normaaliin kehitykseen ja edistävät heidän syrjäytymistään aikuisina.

2.2. Kansalaisuus

2. Yleistä

2.2.2. Perustamissopimuksessa kehotetaan unionia kiinnittämään erityishuomiota politiikan muotoiluun sellaisilla
aloilla kuin miesten ja naisten tasavertaiset mahdollisuudet,
ikääntyneet, etniset vähemmistöt ja vammaiset. Lapsia ei
kuitenkaan mainita. Siis vaikka jo aiemmin oltiin yleisesti yhtä
mieltä siitä, että Euroopan unionista tehty sopimus kattaa
lapset ja nuoret, heidän asemansa Euroopan unionin kansalaisina ei ollut lainkaan selvä.

2.1. Lasten hyväksikäyttö

2.1.1. AK on jo todennut Daphne-ohjelmaa käsittelevässä
lausunnossaan, että lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta on
koko Euroopassa vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka
on levinnyt kaikkiin yhteiskuntaluokkiin riippumatta niiden
yhteiskunnallis-taloudellisesta ja kulttuurisesta kehitystasosta.

2.1.2. Lapset ovat haavoittuvia riippuvuutensa tähden. Sen
vuoksi he ovat alttiita monille riskeille ja vaaroille. Lapsille
annetaan kuitenkin vain vähän sananvaltaa sekä mahdollisuuksia kertoa, miten he kokevat asioita, selviytyvät ja toimivat
päivittäin – ja ilman aikuisten apua – tällaisten kokemusten
jälkeen.

2.1.3. Lasten hyväksikäyttö ei ole ehdoton käsite. Tietyntyyppistä seksuaalista hyväksikäyttöä lukuun ottamatta tulisi
olla selvää, että pahoinpitely on harvoin ainutkertainen tapahtuma, yksittäinen tapaus, joka sellaisenaan edellyttää toimintaa
lapsen suojelemiseksi. Hyväksikäytön eri muodot ovat päällekkäisiä siten, että ruumiillisesti pahoinpidelty lapsi on melkein
varmasti kärsinyt henkisesti, ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön
voi liittyä fyysistä pakottamista tai rangaistuksella uhkaamista.

2.1.4. Valtaosa käyttäytymisestä on nähtävä laajemmassa
yhteydessä ennen kuin sitä voidaan pitää pahoinpitelynä.
Kuitenkin päätökset siitä, milloin asiaan puututaan, tehdään
kuulematta lapsia tai ottamatta heitä mukaan päätöksentekoon. Esimerkiksi pitkäaikainen perheväkivalta, jossa lapset
näkevät säännöllisesti äitiään lyötävän, voi vaikuttaa lapsiin
yhtä paljon kuin jos heitä olisi pahoinpidelty usein ja vakavasti.
Tällainen tilanne kuitenkin harvoin luonnehditaan hyväksikäytöksi.

2.1.5. Lisäksi hyväksikäyttö ajaa hyvin usein nuoria
lähtemään kodeistaan ja mahdollisiin vaaratilanteisiin. Myös
kodin ulkopuolella hoidettavien lasten kiusaaminen, pahoinpiteleminen ja hyväksikäyttö saa lapsia karkaamaan.

2.2.1. Viime aikoihin asti Euroopan unionilla ei ole ollut
toimivaltaa lapsia koskevissa kysymyksissä, vaikka yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen ja rajatylittävän vapaan liikkuvuuden lisääntyminen vaikutti lapsiin ja nuoriin ja aiheutti
uusia ongelmia lastensuojelusta huolehtiville elimille. Yhteisön
perussopimuksissa ei mainittu unionin alueen lapsia eikä heitä
kuultu yhteisön toimielimissä; aivan kuin Euroopan unionin
alueella asuvat 120 miljoonaa lasta ja nuorta olisivat olleet
näkymättömiä eikä heistä olisi välitetty.

2.2.3. Tämä viittauksien puute on vaikeuttanut lasten ja
nuorten edun mukaisen lainsäädännön antamista sekä varojen
myöntämistä rakennerahastoista heidän tasavertaisten mahdollisuuksiensa edistämiseen.

2.2.4. Lokakuussa 1997 allekirjoitettuun Amsterdamin sopimukseen otettiin uusi syrjinnän kieltävä lauseke, 13 artikla.
Siihen sisältyy ikäsyrjintä, mikä korostaa tarvetta sisällyttää
lapset perustamissopimuksen määräyksiin. Tämä edistys saattaa olla vähäistä, mutta se on merkittävä askel kohti sen
tunnustamista, että myös lapset ovat Euroopan unionin kansalaisia ja heitä täytyy arvostaa, heille täytyy antaa mahdollisuus
kehittää kykyjään ja heitä on suojeltava julmuudelta.

2.2.5. YK:n yleissopimuksen 3 artiklassa korostetaan, että
”[K]aikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa,
jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon
lapsen etu.” Tämä periaate toimii kokeena, jonka nojalla
aikuisten on arvioitava lapsiin liittyvät päätöksensä ja toimensa.

2.2.6. Lapset on otettava mukaan heidän elämäänsä koskevien päätösten tekemiseen. Lasten kuunteleminen on lähtökohta kehitettäessä tehokasta ihmisoikeussuojaa lapsille. Tässä
prosessissa arvostetaan lasten näkemyksiä, mutta siihen ei
päästä helposti eikä sitä hyväksytä maailmanlaajuisesti.

2.2.7. Lapsille on annettava mahdollisuus vaikuttaa, tulla
kuulluiksi niin että he tietävät miten ja mistä hakea apua.
Näin ehkäistään hyväksikäyttöä. Paikallistason poliitikot voivat
edistää merkittävästi lasten vaikutusmahdollisuuksia kannustamalla heitä osallistumaan paikallisten palvelujen suunnitteluun
ja kehittämiseen sekä ottamalla huomioon heidän näkemyksensä eri ongelmista ja kysymyksistä. Lasten ja nuorten tulisi
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tuntea oikeutensa, ja heidän käytettävissään tulisi olla valitusjärjestelmä ja riippumattomia asianajajia. Alue- ja paikallisviranomaiset voivat tukea lasten ja nuorten oikeuksia monin
eri tavoin riippuen siitä, miten lasten ja nuorten auttaminen ja
tukeminen on suunniteltu ja järjestetty kussakin jäsenvaltiossa.
Alue- ja paikallisviranomaiset voivat tukea lapsia ja nuoria
esimerkiksi nimittämällä riippumattomia lapsiasiavaltuutettuja
tai -asiamiehiä.

2.2.8. Alue- ja paikallisviranomaisten tulee kehittää lapsia
ja nuoria koskevia yhtenäisiä ja kattavia suunnitelmia, joihin
kootaan kaikki heidän oikeuksiaan tukevat ja ongelmia ehkäisevät toimet ja joissa varmistetaan suunnitelmien koordinointi
ja valvonta. Läheisyysperiaatteen sisällyttäminen yhteisön perussopimuksiin on antanut paikallis- ja alueviranomaisille
lisävastuuta. ”Kansalaisten Eurooppa” voidaan saavuttaa hallintokoneiston hajauttamisen avulla. Prosessi antaa uuden ulottuvuuden rajatylittävään ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä on
osoitus tärkeästä ”alhaalta ylöspäin” -toimintatavasta Euroopan
yhdentymisessä. Järjestelmien hajauttaminen tuo hallinnon
lähemmäksi kansalaisia ja edistää demokraattista vastuunottoa.
Lapsia ja nuoria ei saisi jättää huomiotta tässä prosessissa, ja
EU:n tulisi kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia tukemaan
lasten ja nuorten oikeuksia kullekin jäsenvaltiolle tarkoituksenmukaisella tavalla. Voitaisiin esimerkiksi nimittää paikallisia
lapsiasiamiehiä jakamaan tietoa ja tekemään tunnetuksi
käytäntöjä aiheista, jotka koko Euroopassa koskevat lapsia ja
nuoria sekä vaikuttavat heihin.

2.3. Paikallis- ja aluehallinnon rooli

2.3.1. Koska paikallis- ja aluehallinto on lähellä Euroopan
paikallisyhteisöjä ja edustaa niitä, se on ainutlaatuisessa asemassa, jonka ansiosta se voi ryhtyä myönteiseen toimintaan
lasten hyväksi, tukea lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen pääperiaatteita ja toimia varmistaakseen, että lapsia
suojellaan hyväksikäytöltä ja laiminlyömiseltä.

2.3.2. Paikallis- ja aluehallinto tarjoaa lukuisia palveluja
lapsille ja nuorille esimerkiksi sosiaalihuollon, koulutuksen ja
vapaa-ajanviettomahdollisuuksien alalla. Sen täytyy varmistaa,
että näitä palveluja käyttävät lapset ja nuoret ovat turvassa.
Lisäksi sillä on vastuu varmistaa, että kaikista sen hallintopiiriin
kuuluvista hyväksikäytöstä ja laiminlyömisestä kärsivistä lapsista ja nuorista välitetään ja heistä huolehditaan ymmärtämyksellä.

2.3.3. Alueiden komitean 4. joulukuuta 1998 aiheesta ”Lasten suojeleminen hyväksikäytöltä ja alueellinen yhteistyö”
pidetyssä seminaarissa annettiin suositukset paikallis- ja alueviranomaisten toiminnasta koko EU:ssa lasten hyväksikäytön
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torjumiseksi (liitteenä). Suositukset ovat osoitus sitoumuksesta
rajatylittävään yhteistyöhön ja viranomaiskäytäntöjen tekemiseen tunnetuksi Euroopassa, jossa yhteisön perussopimuksiin
sisällytetty läheisyysperiaate on tuonut paikallis- ja alueviranomaisille lisävastuuta. Nämä suositukset tulisi ottaa huomioon
sekä paikallisella että Euroopan unionin tasolla.

2.3.4. Koska eri maissa on käytössä eri järjestelmiä ja
erityyppiset elimet ovat vastuussa lapsista, viranomaisten välinen tehokas yhteistyö ja tiedotus on elintärkeää. Molemminpuoliseksi hyödyksi ja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävään yhteistyöhön kuuluu kokemusten vaihto ja milloin
mahdollista hyvien käytäntöjen omaksuminen.

2.3.5. Koko EU:ssa on vahvistettava hyväksikäytön vastaista
paikallis- ja alueyhteistyötä. Tällaiseen yhteistyöhön tulee
kutsua mukaan EU:n jäsenyyttä hakeneet valtiot, erityisesti
Itä- ja Keski-Euroopan assosioituneet maat, joille tällainen
yhteistyö olisi erityisesti hyödyksi niiden pyrkiessä parantamaan ihmisoikeuksien suojelua jäsenyyttä edeltävän strategian
puitteissa.

2.3.6. EU:n tulee tukea yhteistyössä valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden kanssa paikallis- ja alueviranomaisten välistä yhteistoimintaa koko yhteisön alueella ja
EU:n jäsenehdokasmaissa. Näin voidaan parhaiden käytäntöjen
levittämisen, tietojen vaihdon sekä valistuskampanjoiden avulla ja erityisesti ehdotetun Daphne-ohjelman keinoin estää
lasten hyväksikäyttö.

2.3.7. Koska hyvin monet lapset ovat aikuisten taloudellisesti ja seksuaalisesti hyväksikäyttämiä, kokevat äärimmäistä
väkivaltaa tai elävät täydellisessä köyhyydessä (vrt. Kohta 1.6),
alueiden komitea on sitä mieltä, että tämä seikka on erityisesti
otettava huomioon sekä Daphne-ohjelmassa että asianomaisissa säännöksissä. Alue- ja paikallisviranomaiset soveltuvat
parhaiten hoitamaan asiaa, ja niitä on tuettava, jotta ne voivat
luoda koulutuksen ja sosiaaliturvan ulkopuolelle jääneiden
lasten paikallistamis-, neuvonta- ja tukimekanismeja.

3. Erityistä

3.1. Tiedon tarve ja ongelman laajuus

3.1.1. Lasten hyväksikäyttö on huomattava ongelma Euroopan unionissa. Lasten hyväksikäyttö ei tunne rajoja, ja siksi
tarvitaan yhteisiä ponnistuksia kaikilla tasoilla kaikkialla EU:n
alueella, alue- ja paikallishallinto mukaan luettuna, jotta ongelmaa voidaan käsitellä tehokkaasti.
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3.1.2. Tietoa Euroopan unionissa tapahtuvan lasten hyväksikäytön laajuudesta ei ole saatavilla, ja siksi tietoja tulisi kerätä
ja seurata. Kaikissa maissa lasten hyväksikäyttöä koskevaa
tietoa luokitellaan ja talletetaan eri tavoin. EU:n tulisi tiedottaa
nykyisestä tiedonkeruusta, jotta voidaan määrittää, millainen
tieto on merkittävää lasten hyväksikäytön hahmottamiseksi
Euroopan laajuisesti. Paikallis- ja alueviranomaisten kanssa
yhteistyötä tehden Eurostat voisi tukea tätä prosessia.
3.1.3. Lapset voivat karata huoltajiensa luota hyväksikäytön
vuoksi. Tulisi perustaa kadonneiden lasten eurooppalainen
rekisteri, jotta varmistetaan, että näitä lapsia ei unohdeta ja
jotta autetaan eri maiden toimivaltaisia viranomaisia
löytämään heidät. Toinen hyödyllinen keino olisi selvittää,
miten poliisi voisi käyttää Internetiä rajoituksetta koko Euroopassa saadakseen käsiinsä valokuvia ja muuta yksityiskohtaista
tietoa vaarassa olevista kadonneista lapsista.
3.1.4. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hallitus on ottanut
käyttöön seksuaalirikoksista tuomittujen kirjaamisjärjestelmän. Tässä lähestymistavassa tunnustetaan, että seksuaalirikollisten uusimisriski on suuri tuomion tai vankilasta vapautumisen jälkeen. Rekisteri on toiminut hyvin seksuaalirikollisten
liikkeiden seuraamisessa ja heidän sijaintinsa määrittämisessä.
Jäsenvaltioita kehotetaan harkitsemaan, voitaisiinko tämä
järjestelmä ottaa käyttöön koko unionin puitteissa – ja miten
laajalti – mahdollisesti muutetussa muodossa.
3.1.5. Poliisi tallettaa nykyään ihmisistä tietoja, jotka liittyvät pedofiilisesta toiminnasta annettuihin rikostuomioihin,
lapsipornoon, lapsiprostituutioon sekä nais- ja lapsikauppaan.
Tietojen vaihtoa varten ei kuitenkaan ole olemassa yleiseurooppalaista järjestelmää ja toimintasääntöjä eli muodollista sopimusta Euroopan unionissa poliisivoimien välillä talletettavasta
ja vaihdettavasta tiedosta. Tällainen järjestelmä parantaisi
lastensuojelua. Europol voisi johtaa tällaisten toimintasääntöjen kehittämistä, Europoliin tulisi perustaa lastensuojelun
erityisyksikkö.
3.1.6. On tunnustettu tosiasia, että paikallisviranomaisten
tietokannat eivät tällä hetkellä ilmaise lasten hyväksikäyttötapauksia tai ilmiön yleisyyttä, sillä niissä sovelletaan hyvin
erilaisia määritelmiä ja ne saattavat sisältää sekä epäillyt
että todennetut tapaukset. Niiden käyttökelpoisuus kuitenkin
paranee, kun määritelmät yhtenäistetään ja tietokantoihin
tallennetaan vain todennetut tapaukset.
3.1.7. Nykyisessä tilanteessa Euroopan laajuinen tutkimus
väestön edustavasta otoksesta olisi keino saada asianmukaista,
tarkkaa ja todenmukaista tietoa hyväksikäytön laajuudesta.

3.2. Lasten auttaminen hyväksikäytön ilmoittamisessa
3.2.1. Vuonna 1996 Yhdistyneessä kuningaskunnassa julkaistiin valtakunnallisen tutkimuskomitean raportti hyväksikäytön ehkäisemisestä. Yli 10 000 ihmistä, joukossa monia
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lapsuudessa hyväksikäytettyjä, ilmaisi kantansa kirjeitse, vetoomuksen avulla tai henkilökohtaisesti. Komitea päätteli, että
”kaikessa lasten hyväksikäyttöä koskevassa punnitussa tutkimuksessa on hyväksyttävä myös epämiellyttäviä totuuksia”.
Erityisesti on hyväksyttävä, että ”yli puolet hyväksikäytöstä,
joka kestää joskus pitkänkin ajan lapsen elämästä, ei paljastu
hyväksikäytön kestäessä. Lisäksi vain vähemmistö lapsista
kertoo asiasta”.

3.2.2. Tutkimuskomitea päätteli, että on painotettava asiasta kertomisen hyödyllisyyttä. Se ilmoitti, että neljäsosassa
tapauksista, joista komitea on saanut tietoa, asiasta kertominen
keskeytti hyväksikäytön. Asiasta kertominen nähdään prosessin ensimmäisenä askeleena, ja se voi olla omiaan lopettamaan
hyväksikäytön. Komitea havaitsi, että vaikka asiasta kertoneet
olivat todennäköisimmin nuorehkoja, pelko, lasten tietämättömyys ja tiedon puute vahvistivat toisiaan ja estivät kertomasta
asiasta.

3.2.3. Lastensuojelujärjestelmien haasteena koko Euroopassa on luoda järjestelmät, joilla autetaan lapsia puhumaan
heihin kohdistuvasta hyväksikäytöstä avoimesti ja luottamaan
tuen saamiseen. Suuren yleisön on luotettava järjestelmiin,
jotta kaikista epäillyistä tapauksista ilmoitetaan. Uusia mahdollisuuksia avaavat tämänhetkisten käytäntöjen selvittäminen
koko Euroopassa sekä lasten ja nuorten kuuleminen siitä, mitä
he pitävät ”parhaina käytäntöinä”. Paikallis- ja alueviranomaisilla on oivat mahdollisuudet tähän työhön, ja EU:n tulisi
kannustaa niitä ilmoittamaan havaitsemastaan hyväksikäytöstä. Alueiden komitea voisi koordinoida tällaista toimintaa.

3.3. Lapset kertovat ja saavat apua

3.3.1. Eri-ikäisillä lapsilla on erilaiset tarpeet. Esimerkiksi
yli 12-vuotiaat lapset ja keskiasteen koulutuksessa olevat ovat
nuorempiaan liikkuvaisempia, itsenäisempiä ja kykenevämpiä
hakemaan ja käyttämään paikallisviranomaisten nuorisotoimen ja sosiaaliasiain osastojen sekä muiden organisaatioiden
tarjoamia lukuisia palveluja.

3.3.2. Perusopetusta saavilla lapsilla, eli 4–5-vuotiaista keskiasteen koulutuksessa oleviin, on vähemmän omaehtoisia
mahdollisuuksia, ja he ansaitsevat erityishuomiota. Tässä iässä
lapset ovat valtaosan ajasta koulussa, minkä vuoksi koulun ja
opettajan rooli on hyvin merkittävä. Opettajat voivat auttaa
tunnistamaan hyväksikäytön kohteena olevat lapset ja luoda
ympäristöjä, joissa lapset voivat kertoa huolistaan jo varhaisessa vaiheessa. Lasten hyväksikäytön ilmoittamista voidaan helposti myös tehostaa lasten käsillä olevien tiedotusvälineiden
avulla. Tästä esimerkkinä on televisio, jolla heidät voidaan
saavuttaa suoraan kotoa. Lapset tulee kuitenkin ohjata ottamaan yhteyttä heille tuttuihin rakenteisiin eli kouluun.
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3.3.3. Tutkimusraporteissa on lasten kuvauksia siitä, millaista vastakaikua he odottavat alan ammattilaisilta: tarkkaavaa
kuuntelemista, käytettävissä oloa sekä asennetta, johon ei
kuulu tuomitseminen eikä ohjeiden antaminen. Tämä on
otettava huomioon opettajankoulutuksessa, jotta varmistetaan
kuuntelemiskyvyn kehittäminen. Opettajankoulutuslaitoksissa
on koko Euroopassa mahdollisuuksia kehittää ja omaksua
hyvien käytäntöjen mukaisia lähestymistapoja.

3.3.4. Koulun tärkeä tehtävä on lisätä myös nuorten tietoja
aikuisten maailmasta ja ihmissuhteista, päätöksistä hankkia
lapsia, omista oikeuksistaan, hyväksikäytöstä ihmissuhteissa ja
vastuusta sekä siitä, mistä voi saada apua, kun on murheita tai
huolia. Perheiden ja kulttuurien moninaisuutta Euroopassa
tulisi kunnioittaa, mutta erojen ymmärtäminen voi auttaa
oppimaan aikuisten elämästä ja päätöksenteosta.

3.3.5. Useissa jäsenvaltioissa tarjotaan hyvinvointipalveluja
kaikille lapsiperheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Varsinkin erikoiskoulutuksen saaneilla nuorisotyöntekijöillä, terveydenhoitajilla ja kotisairaanhoitajilla on tärkeä tehtävä henkisesti rasittuneiden perheiden tukemisessa, sellaisten olojen
toteamisessa, joissa mahdollisesti esiintyy hyväksikäyttöä, sekä
kehitykseen liittyvien ongelmien ja mielisairauksien havaitsemisessa ja hoitamisessa. Näiden palvelujen arvoa hyväksikäytön ehkäisemisessä ei voi kyllin korostaa.

3.3.6. Lapsilla on usein myös mahdollisuus käyttää tietokonetta – usein ilman valvontaa. Internet on tärkeä tietolähde,
johon pääsee koko ajan helpommin, mutta sen käyttäjiä
on myös valistettava siitä, että sitä voidaan käyttää väärin
oikeudenvastaisen materiaalin levittämiseen.

3.3.7. Lapsia voidaan käyttää hyväksi esittämällä kuvamateriaalia erityisesti lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lapset
voivat saada käsiinsä ”aikuisten” aineistoa tahattomasti ja
vastaanottaa sähköpostiviestejä, joissa heitä kutsutaan pornoa
sisältäville sivuille. He eivät ehkä myös tiedä, että aikuiset
esiintyvät lapsina lasten keskustelufoorumeilla. Lasten ja nuorten suojelemiseksi tällaiselta hyväksikäytöltä tulisi laatia koko
EU:ssa voimassa olevat lainsäädännölliset puitteet, joilla mahdollistettaisiin rikosoikeudelliset seuraamukset sellaisille tuottajille ja palvelun tarjoajille, jotka sallivat lapsipornoa sisältävän
aineiston tallennuksen ja haun asiakkaan käyttöön asettamansa
viestimen avulla.

3.3.8. Paikallis- ja alueviranomaisilla on tärkeä rooli valistustyössä, etenkin koska niillä on vastuuta koulutuspalveluista.
Niiden tehtäviin kuuluu myös perehdyttää opettajat uuteen
tietotekniikkaan, jotta nämä voivat kehittää sopivat Internetin
käyttöoikeutta koskevat järjestelyt kouluihin ja koteihin, sekä
tutustuttaa heidät tapoihin, joilla lapsia ja nuoria voidaan
kasvattaa mainitun välineen vastuulliseen käyttöön.
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3.4. Vastuullisten aikuisten rooli
3.4.1. On tärkeää, että on olemassa hyvin koordinoitujen
paikallispalvelujen tehokas verkosto. Siinä on otettava huomioon huolet hyväksikäytöstä ja varmistettava, että epäilyt
tutkitaan kunnolla ja että toimiin ryhdytään, mikäli se on
lasten suojelemiseksi tarpeen.
3.4.2. Lasten tai aikuisten kertomat huolet on otettava
vakavasti. Huolista voidaan kertoa opettajille, terveydenhoidon
ammattilaisille, sosiaalityöntekijöille, vapaa-ajan toiminnassa
työskenteleville ja poliisille. Lapset kääntyvät niiden puoleen,
joihin he uskovat voivansa luottaa. Heidän luottamustaan ei
saisi pettää.
3.4.3. Mainitut ammattilaiset tarvitsevat koulutusta ymmärtääkseen lasten hyväksikäytön luonnetta, ollakseen tietoisia
siitä, että huolet tulisi ottaa vakavasti ja tietääkseen, miten
reagoida. Paikalliset toimintasäännöt tai menettelyt huolien
huomioon ottamiseksi auttavat alan ammattilaisia
ymmärtämään, mitä on tehtävä. Ammattihenkilökunnan kouluttaminen on tärkeää.
3.4.4. Lasten kanssa kouluissa, päiväkodeissa, lastenkodeissa tai terveydenhoitolaitoksissa työskentelevät tulee kouluttaa tunnistamaan hyväksikäytön merkit, ja heidän tulee kyetä
ryhtymään toimiin huolestuttavissa tapauksissa. Paikallis- ja
alueviranomaisten tulisi vaihtaa keskenään alalla vallitsevia
käytäntöjä ja yksilöidä sekä omaksua hyvien käytäntöjen
mukaisia lähestymistapoja.
3.4.5. Paikallis- ja aluehallinnon henkilöstö- ja koulutusosastot voivat edistää eri yksiköiden ja organisaatioiden henkilöstölle annettavaa koulutusta, jotta kaikki työntekijät kykenevät tunnistamaan hyväksikäytön.

3.5. ”Parhaat käytännöt” lasten ja perheiden apuna
3.5.1. Hyväksikäytön ilmettyä lapset ja perheet tarvitsevat
palveluja, jotka eivät leimaa autettavaa. Lapsen tarpeiden
arviointia ja niihin vastaamista tulisi suunnitella ja seurata.
Lapsen turvallisuuden tulee olla etusijalla, mutta useimpia
perheitä voidaan auttaa ja tukea vapaaehtoispohjalta. Perhetyöhön on myönnettävä resursseja ja sitä tulee tukea, jos
hyväksikäytön jatkuminen halutaan ehkäistä. Lapsi otetaan
huostaan vain äärimmäisissä tapauksissa. Ei tule kuitenkaan
aliarvioida lievempiä tapauksia, joissa lapsen suojelemiseksi on
usein ratkaistava ongelman alkulähde eli korjattava perheen
sisäisen kommunikaation puutteet, joiden seurauksena on
valitettavasti usein lopulta henkinen tai ruumiillinen väkivalta.
3.5.2. Hyvien ammattikäytäntöjen käsikirjat, joissa hyödynnettäisiin ja tehtäisiin tunnetuksi eri valtioissa noudatettavia
käytänteitä, olisivat erittäin hyödyllisiä alalla toimiville. Niitä
tulisi edistää ja kehittää. Samoin on tärkeää oppia ”huonoista
käytännöistä” eli kaihtaa oloja, joissa lapsia on surmattu.
Tällaisen tiedon avulla voitaisiin kehittää ja vakiinnuttaa
yleisesti tunnustettuja standardeja ja laadunvarmistusohjelmia.
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3.5.3. On esimerkkejä siitä, että lapsiasiamiehellä on rooli
sekä ”hyviä” että ”huonoja” käytäntöjä koskevan tiedon kokoamisessa ja levittämisessä. Se on lisäperuste tämän roolin
vakiinnuttamiselle Euroopan unionin, valtioiden ja paikallistai alueviranomaisten tasolla.
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lähivalvonta toimii hyvin, jotta todetaan kaikki tapaukset,
joissa henkilökuntaan kuuluvia epäillään asemansa väärinkäytöstä. Paikallis- ja alueviranomaisilla on tilaisuuksia vaihtaa
tietoa ”hyvistä käytännöistä” ja edistää tietojen vaihtoa viranomaisyksiköissä.

3.7. Valistuskampanjoita lasten hyväksikäytöstä
3.6. Huolelliset valinnat: henkilöstön työhönotto ja valitseminen

3.6.1. Huolellisuusvelvoite lastensuojelun varmistamiseksi
työhönotossa ja valittaessa henkilöstöä palvelutehtäviin lastentai päiväkodeissa tai kunnallisissa palveluissa jää palvelun
toimittajalle, paikallis- tai alueviranomaiselle tai muulle organisaatiolle. On hyödyllistä miettiä esteitä: mitä enemmän esteitä
asetetaan, sitä vaikeampi pedofiilien on ylittää ne ja sitä
paremmin suojellaan lapsia ja nuoria.

3.6.2. Keskeinen vaatimus on, että tehokkaiden ja tiukkojen
työhönottomenettelyjen avulla varmistetaan niin hyvin kuin
mahdollista soveltuvien ihmisten valitseminen työskentelemään lasten kanssa ja väärien ihmisten torjuminen tai
hylkääminen.

3.6.3. Muodollisessa valintaprosessissa tulisi yhdistellä eri
arviointimenetelmiä: kirjallisia tehtäviä, suullisia esityksiä,
ryhmätöitä, psykometrista testausta, henkilökohtaisia haastatteluja tai muita olosuhteisiin sopivia menetelmiä. Pätevyyteen
perustuvissa lähestymistavoissa yksilöidään muodollinen pätevyys, taidot, tiedot, käyttäytyminen sekä työtehtävien menestyksekkääksi hoitamiseksi vaadittavat arvot. Näitä kykyjä voidaan kuvailla ja arvioida valintaprosessissa.

3.6.4. Seksuaaliset hyväksikäyttäjät ottavat kohteikseen
puolustuskyvyttömimpiä lapsia, minkä vuoksi he myös hakeutuvat sellaisiin työpaikkoihin, joissa heillä on mahdollisuus
säännölliseen kanssakäymiseen lasten kanssa ja joissa heillä on
mahdollisuus luoda hyväksikäytettäviä ihmissuhteita.

3.7.1. Alue- ja paikallisviranomaiset ovat lähellä paikallisyhteisöjä ja toimivat niiden edustajina. Sen vuoksi ne ovat
ainutlaatuisessa asemassa ryhtyäkseen lapsia suojelevaan positiiviseen toimintaan ja erityisesti edistääkseen omissa yhteisöissään valistuskampanjoita lasten hyväksikäytöstä ja lapsia uhkaavista vaaroista sekä rikkoakseen perhe-elämän loukkaamattomuuden tabun. Suuri yleisö tarvitsee tietoa, ja sitä tulee
kannustaa ilmoittamaan lasten hyväksikäytöstä. Yleisön on
tiedettävä, kenen puoleen kääntyä; ihmisten on voitava olla
varmoja, että heidän huolestuneisuuteensa suhtaudutaan vakavasti.
3.7.2. Paikallis- ja alueviranomaiset voivat käynnistää
hyväksikäytön vastaisia kampanjoita, joilla esimerkiksi korostetaan kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan väkivallan täydellistä
tuomittavuutta, sekä järjestää tarpeen mukaan Euroopan laajuisia kampanjoita yhteistyössä valtiovallasta riippumattomien
organisaatioiden kanssa tarkoituksenmukaisella tavalla.

3.8. Yleiseurooppalaiset lainsäädäntövaatimukset
3.8.1. Euroopassa on tällä hetkellä eroja lastensuojelua
koskevassa lainsäädännössä sekä paikallis- ja alueviranomaisten ja poliisin valtuuksissa. Eroja on myös tuomioistuinjärjestelmien ja -menettelyjen lapsikeskeisyydessä ja -ystävällisyydessä: esimerkiksi lasten toimittaman videolle nauhoitetun
todistusaineiston käytössä tai erikoistuneiden tuomareiden
saatavuudessa. EU:n tulisi analysoida nykyistä lainsäädäntöä,
eritellä lapsille koituvat edut ja suosittaa kunkin maan harkittavaksi toimia, joilla voidaan edistää yhteisönlaajuista lainsäädäntökehystä lasten suojelemiseksi.

4. Päätelmät
3.6.5. Lasten kannalta tärkeä turvatae on varmistaa, että
mainitunkaltaisista rikoksista tuomitut eivät työskentele lasten
parissa missään yhteisössä, päivä- tai lastenkodissa. Tämä on
paikallis- ja alueviranomaisten tärkeä vastuu, mutta sitä on
vaikea toteuttaa luotettavasti, koska muissa maissa tehdyistä
rikoksista ei todennäköisesti saada tietoa. Kun joku on elänyt ja
työskennellyt muualla Euroopassa, hän voi esittää ”todistuksen
hyvästä käytöksestä”, ja Europolin tulisi voida osallistua kyseisten todistusten oikeellisuuden varmistamiseen.

3.6.6. On tärkeää huomata, että tällaisilla prosesseilla on
rajoituksensa. Monet lasten parissa työskentelevät ja samalla
lapsia hyväksikäyttävät aikuiset eivät koskaan tule työnantajien
tietoon, ja vaikka tulisivatkin, heistä ei ehkä silti ilmoiteta
poliisille. Tämän vuoksi viranomaisten täytyy varmistaa, että

4.1.
Euroopan unioni pyrkii helpottamaan kansalaisten
liikkuvuuden lisäämistä Euroopassa, mutta se on tehnyt vain
vähän lasten hyvinvointia edistävien käytänteiden ja ratkaisujen koordinoimiseksi. Unioni ei ole myöskään pohtinut kovin
aktiivisesti keinoja lasten suojelemiseksi hyväksikäytöltä.
4.2.
Paikallis- ja aluehallinto on ratkaisevassa asemassa
ryhtyäkseen myönteiseen toimintaan lasten puolesta ja tukeakseen lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen pääperiaatteita. Se voi ryhtyä toimiin varmistaakseen, että lapsia
suojellaan hyväksikäytöltä ja laiminlyömiseltä. Tämä rooli
tulisi tunnustaa selkeästi ja toimia asian edellyttämällä tavalla.
4.3.
”Kansalaisten Eurooppa” vaatii rakenteiden hajauttamista ja koordinoinnin sekä rajatylittävän ja valtioidenvälisen
yhteistyön lisäämistä. Lapsia ja nuoria ei saisi jättää huomiotta
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tässä prosessissa, ja EU:n tulisi miettiä, miten lasten ja nuorten
oikeuksia voidaan edistää jäsenvaltioissa ja muualla Euroopassa. Kyseeseen voisi tulla paikallisten lapsiasiamiesten nimittäminen. Lapsiasiamiehet jakaisivat tietoa ja tekisivät tunnetuksi käytäntöjä, jotka liittyvät koko Euroopassa lapsia ja nuoria
koskeviin sekä heihin vaikuttaviin kysymyksiin. Koska alueja paikallisyhteisöt ovat lähellä kansalaisia ja toimivaltaisia
sosiaalialalla, ne voivat käynnistää lapsia koskevia erityistoimia.
Euroopan unioni kannattaa tällaisia aloitteita, ja alueiden
komitea toivoo, että se sitoutuu tukemaan näiden yhteisöjen
toteuttamia toimia tai rajatylittävää kokemustenvaihtoa uuteen
Daphne-ohjelmaan kuuluvan rahoituksen rinnalla.

4.4.
Alueiden komitealla on tehtävä koordinoitaessa koko
Euroopan viranomaisten ja organisaatioiden puitteissa hyvien
käytäntöjen mukaisten toimintamallien kehittämistä sekä saatettaessa ne paikallisviranomaisten huomioon. Alueiden komitea esitti suositukset paikallis- ja alueviranomaisten toiminnaksi koko EU:ssa lasten hyväksikäytön torjumiseksi (lausunnon
liitteenä) seminaarissa aiheesta ”Lasten suojeleminen hyväksikäytöltä ja alueellinen yhteistyö”. Suositukset ovat osoitus
sitoutumisesta rajatylittävään yhteistyöhön ja viranomaisten
käytäntöjen tekemiseen tunnetuksi sekä todistus alueiden
komitean aktiivisesta roolista toiminnan koordinoinnissa.

4.5.
Lapsia koskevien viittausten puuttuminen yhteisön
perussopimuksista on aiemmin vaikeuttanut toimien kohdentamista suoraan lasten ja nuorten tarpeisiin ja hankaloittanut
rakennerahastovarojen osoittamista heidän hyvinvointinsa
edistämiseksi tarkoitettuihin toimiin. Amsterdamin sopimukseen sisällytettiin syrjinnän kieltävä lauseke. Tämä korostaa
tarvetta sisällyttää lapset perustamissopimuksen määräyksiin
tunnustaen, että myös lapset ovat Euroopan unionin kansalaisia. Näkemystä voitaisiin vahvistaa lainsäädännössä, ja tulisi
tunnustaa kiireellinen tarve laatia, jäsenvaltioiden sekä alue- ja
paikallisviranomaisten tehtävät säilyttäen, Euroopan unionin
laajuinen lasten hyväksikäytön ja laiminlyönnin ehkäisyä koskeva toimintasuunnitelma sekä toimia sen mukaisesti.

4.6.
Alueiden komitea on tyytyväinen Daphne-ohjelman
tarjoamiin mahdollisuuksiin vahvistaa paikallis- ja alueviranomaisten ja valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden
välistä yhteistyötä koko EU:ssa. AK on hyvillään, että Euroopan
parlamentti (ensimmäisessä käsittelyssä), komissio (muutetussa
ehdotuksessa) ja neuvosto (yhteisessä kannassa) ovat hiljattain
omaksuneet AK:n lausunnossaan (1) esittämän kehotuksen
edistää valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden ja alueja paikallisviranomaisten yhteistyötä ohjelman ja tietoverkkojen toteuttamisessa. Alue- ja paikallisviranomaisten ja valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden välisen yhteistyön
lisäksi on tärkeää, että alue- ja paikallisyhteisöt muodostaisivat
verkkoja kussakin jäsenvaltiossa toteuttavien toimien kehittämiseksi.

(1) CdR 300/98 fin – EYVL C 198, 14.7.1999, s. 61.
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4.7.
Alueiden komitean mielestä käytettävissä olevia varoja
on lisättävä, jotta alue- ja paikallisviranomaiset voivat perustaa
pahoinpideltyjen, hyväksikäytettyjen tai perheidensä hylkäämien lasten paikallistamis-, neuvonta- ja tukimekanismeja.
Näiden mekanismien tehtävä on
–

varmistaa, että työhön, kerjäämiseen tai prostituutioon
pakotetut tai köyhyydessä elävät lapset pääsevät osallisiksi
sosiaaliturvasta, terveydenhoidosta ja koulutuksesta

–

taata lasten ruumiillinen, henkinen ja älyllinen kehitys

–

tuoda palvelut kaikkien niiden lasten ulottuville, jotka
oleskelevat (laillisesti tai laittomasti, väliaikaisesti tai pysyvästi) kulloisenkin paikallisyhteisön alueella

–

tehdä yhteistyötä sellaisten vastaavien mekanismien tai
laitosten kanssa, jotka huolehtivat lapsista jatkossakin
näiden uusissa asuinpaikoissa

4.8.
Alueiden komitea on myös sitä mieltä, että saman
valtion sisällä tai EU:n jäsenvaltiosta toiseen muuttavien väestöryhmien (talouspakolaiset, vaeltavaa elämää viettävät
ryhmät, kuten romanit jne.) lasten erityisongelmia varten tulisi
laatia sekä jäsenvaltiotason että Euroopan yhteisön tason
säännöksiä.

4.9.
Lasten hyväksikäytön laajuutta koskevia tietoja tulisi
kerätä olemassa olevista tietolähteistä ottaen huomioon, että
tällä hetkellä lasten hyväksikäyttöä koskevaa tietoa luokitellaan
ja talletetaan eri tavoin. EU:n tulisi selvittää nykyistä tiedonkeruuta, jotta voidaan määrittää, millainen tieto on merkittävää
lasten hyväksikäytön hahmottamiseksi Euroopan laajuisesti.

4.10. Muut Euroopan laajuiset tietokannat tukisivat lastensuojelua: eurooppalainen kadonneiden lasten rekisteri, EU:n
kattava järjestelmä seksuaalirikoksista tuomittujen kirjaamiseksi ja jäljittämiseksi sekä poliisivoimien välisen tiedonvaihdon toimintasäännöt, joilla myös parannettaisiin henkilöstön
seulontaa.

4.11. Monilla toiminta-aloilla hyvien ammattikäytäntöjen
käsikirjat, joissa hyödynnettäisiin ja tehtäisiin tunnetuksi eri
valtioiden käytäntöjä, olisivat erittäin hyödyllisiä kyseisellä
alalla toimiville. Niitä tulisi edistää ja kehittää. Nykyisten
käytäntöjen tutkiminen esimerkiksi palveluntarjonnassa, henkilöstön työhönotossa ja valinnassa sekä peruskoulutuksessa
koko Euroopassa parhaiden käytäntöjen määrittämiseksi tarjoavat tulevaisuuden mahdollisuuksia. Paikallis- ja alueviranomaisilla on oivat mahdollisuudet tähän työhön, ja EU:n tulisi
kannustaa niitä siihen. Alueiden komitea voisi koordinoida
tällaista toimintaa.
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4.12. Koulujen tärkeä rooli hyväksikäytön ehkäisemisessä,
lasten tarpeiden kuuntelemisessa ja täyttämisessä tulisi tunnustaa ja sitä tulisi tukea. Koulut vahvistavat nuorten tietoa
aikuisten maailmasta, suhteista ja mahdollisista vaaroista, ja ne
voivat myös antaa nuorille tietoa avun lähteistä ja rohkaista
heitä käyttämään niitä. Ennen muuta tulisi varmistaa, että
opettajat ovat asianmukaisesti koulutettuja, heillä on
käytössään riittävät resurssit ja heitä tuetaan parhaista käytänteistä annettavalla ohjauksella, jotta he pystyvät tarjoamaan
henkilökohtaista ja sosiaalista kasvatusta. Jotta koulun perustava rooli olisi todella tehokas, koulun ja sosiaalisten tukipalvelujen välistä viestintää ja tietojen vaihtoa tulee tiivistää erityisesti
näiden kahden tahon toimijoiden ammatillisessa yhteistyössä,
sillä toimintalinjat ovat usein rinnakkaisia, mutteivät valitettavasti yhteisiä.
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4.13. Koska paikallis- ja alueviranomaiset ovat lähellä paikallisyhteisöjä, ne ovat ainutlaatuisessa asemassa ryhtyäkseen
myönteiseen toimintaan lasten parhaaksi ja erityisesti edistääkseen yhteisöissään valistuskampanjoja lasten hyväksikäytöstä.
Paikallis- ja alueviranomaiset voivat käynnistää hyväksikäytön
vastaisia kampanjoita, joilla esimerkiksi korostetaan kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan väkivallan täydellistä tuomittavuutta,
sekä järjestää tarpeen mukaan Euroopan laajuisia kampanjoita
yhteistyössä valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden
kanssa.
4.14. Lastensuojelun lainsäädännölliset kehykset Euroopassa tulisi tarkistaa. Tulisi myös antaa nykyiset kansainväliset
sopimukset sekä jäsenvaltioiden ja alue- ja paikallisviranomaisten vastuualueet ja mahdollisuudet huomioiden suosituksia,
jotka tukisivat yhteistä EU-strategiaa lasten hyvinvoinnin ja
oikeuksien suojelemiseksi sekä hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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LIITE
alueiden komitean lausuntoon
Yhteenveto suosituksista
AK:n valiokuntien 3, 5 ja 7 jäsenet kokoontuivat 7. syyskuuta ja 4. joulukuuta 1998 pohtimaan keinoja edistää
sellaista alueiden Eurooppaa, jossa lapset ovat turvassa julmuudelta. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Yhdistyneen
kuningaskunnan valtakunnallinen lastensuojelujärjestö ”National Society for the Prevention of Cruelty to Children”,
Irlannin valtakunnallinen lastensuojelujärjestö ”The Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children” ja alueiden
komitea, ja se sai rahoitusta komission Daphne-aloitteesta.
Seminaareissa käytyjen keskustelujen tuloksena sovittiin seuraavasta paikallis- ja alueviranomaisten toimintasuunnitelmasta lasten hyväksikäytön torjumiseksi.
Suositukset paikallis- ja aluehallinnolle
1. Euroopan unionissa on luotava yhteinen määritelmä lasten hyväksikäytöstä sekä kerättävä, seurattava ja vaihdettava tietoja
lasten hyväksikäytön laajuudesta
Toimet:
–

Paikallis- ja alueviranomaisten tulisi yhdessä edistää alaa koskevien tietokantojen kehittämistä yhteistyössä
Eurostatin kanssa.

–

Paikallis- ja alueviranomaisten tulisi yhdessä poliisiviranomaisten ja Europolin kanssa kehittää pedofiliaan sekä
lapsipornoon, -prostituutioon ja -kauppaan liittyvistä rikoksista langetettuja tuomioita sekä kadonneita lapsia
koskevia tietokantoja.

2. Tulee varmistaa, että Euroopan unionin lainsäädäntö kykenee suojelemaan vaarassa olevia lapsia
Toimet:
–

Paikallis- ja alueviranomaisten tulisi tukea YK:n lasten oikeuksien julistuksen suosituksiin perustuvan EU-tason
lastensuojelulainsäädännön kehittämistä. Tällaisella lainsäädännöllä voitaisiin varmistaa, että koko Euroopassa
noudatetaan yhdenmukaista lähestymistapaa.

–

Paikallis- ja alueviranomaisten tulisi edistää yhteisten EU-tason ohjeiden kehittämistä lasten hyväksikäyttötapausten parissa työskenteleviä varten.

3. Työhönottomenettelyjä tulee kehittää sen varmistamiseksi, että Euroopan lapset ovat turvassa hoito- ja palvelutyöntekijöiden
harjoittamalta hyväksikäytöltä
Toimet:
–

Euroopan paikallis- ja alueviranomaisten tulisi vaihtaa tietoja työhönotto- ja valintaperusteista ja kehittää parhaita
käytäntöjä edelleen harkittavaksi ja sovellettavaksi.

–

Poliisivoimien tulisi kehittää yhteinen tapa lapsiin liittyvistä rikoksista annettujen tuomioiden kirjaamiseksi sekä
menetelmät näiden tietojen vaihtamiseksi.

4. Tulee varmistaa, että lasten kanssa työskentelevät koulutetaan tunnistamaan hyväksikäytön oireet ja toimimaan oikein
huolestuttavissa tapauksissa
Toimet:
–

Paikallis- ja alueviranomaisten tulee edistää alan edellyttämiin taitoihin ja tietoihin liittyviä pätevyyden tärkeimpiä
osa-alueita. Kun pätevyystaso on riittävä, se voitaisiin standardoida koko unionissa siten, että parhaita käytäntöjä
vaihdetaan ja kootaan yhteen.

–

Paikallis- ja alueviranomaisten henkilöstö- ja koulutusyksiköt voivat edistää eri osastoilla ja organisaatioissa
toimivan henkilöstön koulutusta ja siten varmistaa, että koko henkilöstö osaa tunnistaa hyväksikäytön ja saa
työnopastuksen yhteydessä tietoa lasten hyväksikäytöstä.
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5. On varmistettava, että lasten hyväksikäyttötapausten varalle on paikalliset toimintalinjat ja menettelyohjeet, joissa
määritellään kaikkien ammattiryhmien ja organisaatioiden työntekijöiden rooli
Toimenpide:
–

Paikallis- ja alueviranomaisten tulisi edistää yhteisten ohjeiden, yhdenmukaisten menettelytapojen, roolien ja
vastuunjaon kehittämistä niitä varten, jotka työskentelevät lasten hyväksikäyttötapausten parissa terveydenhuollon ja koulu-, poliisi- tai sosiaalitoimen piirissä.

6. On varmistettava, että lapsille ja heidän huoltajilleen on tarjolla jälkihoitopalveluja
Toimet:
–

Jotta viranomaiset voivat oppia toisiltaan, tulee paikallis- ja alueviranomaisten kaikkialla unionissa vaihtaa tietoja
siitä, miten tuetaan tehokkaasti perheitä, joissa hyväksikäyttöä on tapahtunut ja miten autetaan lapsia
selviytymään hyväksikäytön vaikutuksista.

7. Tulee perustaa hyväksikäyttöä ehkäiseviä ohjelmia
Toimet:
–

Paikallis- ja alueviranomaisten tulee aloittaa toiminta sen varmistamiseksi, että jokaiselle lapselle kerrotaan
perhe-elämästä, ihmissuhteista, lasten oikeuksista ja siitä, mitä tulee tehdä ja kenen puoleen kääntyä, jos on
ongelmia.

–

Paikallis- ja alueviranomaisten tulee vaihtaa keskenään tietoja nykyisistä käytännöistä ja kehittää opettajille
keinoja valistaa lapsia sekä kehittää lasten taitoja ja vanhemmuuteen liittyvien asioiden ymmärtämistä.

–

Euroopan paikallis- ja alueviranomaisten voivat yhteistyössä kehittää ohjelmia, joilla varmistetaan, että kouluissa
ja kirjastonhoitajilla on tehokkaat Internetin käyttöön liittyvät turvaohjeet. Viranomaiset voivat kehittää
Internetiin liittyviä turvallisuuskampanjoita ja järjestää vihjenumeroita, joihin epäilyistään voi ilmoittaa.

8. Lapsille on annettava aktiivinen rooli lasten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti
Toimet:
–

Paikallis- ja alueviranomaisten tulisi tarjota lapsille neuvontapalveluja, jotka vastaavat heitä huolestuttaviin
ongelmiin tai muihin asioihin sekä rohkaista lapsia osallistumaan paikallisten palvelujen suunnitteluun ja
kehittämiseen.

–

Paikallis- ja alueviranomaisten tulisi tukea lapsia ja nuoria parantamalla heidän tietoisuuttaan omista oikeuksistaan, järjestämällä valitusmahdollisuus ja oikeustapauksissa riippumaton puolustus, esimerkiksi nimittämällä
riippumaton lapsivaltuutettu tai -asiamies.

9. Valistuskampanjoita tulee edistää
Toimenpide:
–

Paikallis- ja alueviranomaisen tulee tehdä yhteistyötä, jakaa tietoja ajanmukaisista käytännöistä ja panna alulle
Euroopan laajuisia hyväksikäytön torjuntakampanjoita.

10. Hyväksikäytön vastaista paikallis- ja alueyhteistyötä tulee vahvistaa koko EU:ssa
Toimenpide:
–

Lasten hyväksikäyttöä tulee torjua yleistämällä parhaita käytäntöjä ja vaihtamalla tietoja sekä tukemalla
väestölle suunnattuja valistuskampanjoita. Tähän tähdättäessä tulee yhdessä valtiovallasta riippumattomien
organisaatioiden kanssa osallistua jäsenvaltioiden ja jäsenehdokasmaiden paikallis- ja alueviranomaisten yhteistyön vahvistamiseen.
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Rakennerahastot ja niiden yhteensovittaminen koheesiorahaston kanssa – Luonnos: Ohjelmien laatimisohjeet ohjelmakaudeksi 2000–2006”
(2000/C 57/08)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon ”Rakennerahastot ja niiden yhteensovittaminen koheesiorahaston kanssa – Luonnos: Ohjelmien laatimisohjeet ohjelmakaudeksi 2000–2006” KOM(1999) 344 lopull.,
ottaa huomioon AK:n työvaliokunnan 2. kesäkuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
265 artiklan viidennen kohdan nojalla tekemän päätöksen laatia aiheesta lausunto sekä antaa lausunnon
valmistelu valiokunta 1:n ”Aluepolitiikka – Rakennerahastot – Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus – Rajanylittävä ja alueidenvälinen yhteistyö” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 1:n lokakuun 6. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 217/99
rev. 1, jonka esittelijät olivat Claude du Granrut (F/PPE) ja Dennis Pettitt (UK/PSE),
ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (EY) rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä
(KOM(1998) 131 lopull.),
ottaa huomioon kuudennen määräaikaisen kertomuksen Euroopan unionin alueiden yhteiskunnallisesta
ja taloudellisesta tilanteesta ja kehityksestä,
ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta ”Agenda 2000 – Euroopan unionin rahoitus vuoden 1999 jälkeen
laajentumisnäkymät ja 21. vuosisadan haasteet huomioon ottaen” (CdR 303/97 fin) (1),
ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan aluekehitysrahastosta” (CdR 240/98 fin) (2),
ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta” (CdR
155/98 fin) (3),
ottaa huomioon lausuntonsa aiheista ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) koheesiorahastosta annetun
asetuksen (EY) N:o 1164/94 muuttamisesta ja Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) koheesiorahastosta
annetun asetuksen (EY) N:o 1164/94 liitteen II muuttamisesta” (CdR 235/98 fin) (4),
ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta ”Ehdotukset neuvoston päätöksiksi – Yhteisen maatalouspolitiikan
uudistaminen” (CdR 273/98 fin) (5),
ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus (EY) N:o annettu Euroopan maatalouden
ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen” (CdR 308/98 fin) (6),
ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta ”Kohti kaupunkien toimintaohjelmaa Euroopan unionissa” (CdR
316/97 fin) (7),
ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta ”Euroopan aluekehityssuunnitelma” (CdR 266/98 fin) (8),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EYVL C 64, 27.2.1998, s. 40.
EYVL C 51, 22.2.1999, s. 1.
EYVL C 51, 22.2.1999, s. 48.
EYVL C 51, 22.2.1999, s. 10.
EYVL C 93, 6.4.1999, s. 1.
EYVL C 93, 6.4.1999, s. 9.
EYVL C 251, 10.8.1998, s. 11.
EYVL C 93, 6.4.1999, s. 36.
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hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 18. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.
1. Yleistä

1.1.
Alueiden komitea on tyytyväinen komission päätökseen laatia rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevat
yhteiset ohjeet. Tämä tehostaa rahastojen toimintaa ja edistää
Euroopan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Komitea huomauttaa kuitenkin, ettei komissio erittele riittävästi koheesiorahaston ja rakennerahastojen erillisiä rooleja eikä
sitä, miten niiden tulisi toimia yhdessä yhteiskunnallisen
ja taloudellisen kehityksen ja koheesion edistämiseksi. Kun
koheesiorahasto tukee ensisijaisesti makrotalouteen liittyvää
politiikkaa ja kehitystä, rakennerahastojen työsarkana on alueja paikallistason talouskehitys. Näiden kahden rahaston toiminta on sovitettava tehokkaasti yhteen, jos alueellisia talouseroja halutaan tasoittaa.

Lisäksi komitea huomauttaa, ettei komissio tuo tarpeeksi
selvästi esiin sitä, että Euroopan unionin alueellisten erojen ja
yleisen työttömyysasteen vähentäminen edellyttää paikallis- ja
alueviranomaisten laajempaa osallistumista ohjelmakauden
2000–2006 uusien ohjelmien valmisteluun, seurantaan ja
täytäntöönpanoon. Ohjeissa ei myöskään mainita vuoristoalueiden, syrjäseutujen ja ulko- ja reuna-alueiden eikä harvaan
asuttujen alueiden erityistilannetta.

1.2.
Kuten komitea on todennut lausunnossaan ehdotuksesta neuvoston asetukseksi rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä, se katsoo, että ”alhaalta ylös” -lähestymistapaa sekä ohjelma-asiakirjojen sitovaa luonnetta rakennerahastojen tuen täytäntöönpanossa tulee korostaa voimakkaasti.

1.3.
Komitea katsoo, että työllisyyden ja kilpailukyvyn tulisi
olla rakennerahastojen samoin kuin kaikkien julkisten ja
yksityisten toimijoiden pysyvänä tavoitteena yhteisö-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla. Komitea on tyytyväinen siihen,
että paikalliset työllisyysaloitteet, kuten alueelliset työllisyyssopimukset, huomataan ja tunnustetaan esimerkeiksi onnistumisista, mutta pahoittelee, ettei paikallis- ja alueviranomaisia
ole otettu tiiviimmin mukaan yhteisö- ja jäsenvaltiotasolla
päätettyihin ensisijaisiin työllisyystoimiin.

1.4.
Komitea katsoo, että rakenne- ja koheesiorahastojen
ohjelmat tulisi suunnitella ja toteuttaa vahvojen paikallisten

demokraattisten kumppanuuksien avulla. Komitea onkin tyytyväinen komission ehdotukseen, jonka mukaan rakennerahastojen ja koheesiorahaston tuen tulee perustua laajoihin hajautettuihin yhteistyökumppanuuksiin, sillä komitea uskoo, että
tämä on ratkaisevaa ohjelmien onnistumiseksi. Se katsoo
kuitenkin, että tehokas kumppanuus vaatii asianmukaisten
organisatoristen edellytysten luomista ja sitä, että jäsenvaltiot
seuraavat tarkkaan kyseisiä edellytyksiä, jotta varmistetaan
läheisyysperiaatteen tehokas ja tarkoituksenmukainen noudattaminen.

1.5.
Komitea kannattaa kestävän kehityksen ja tasavertaisten mahdollisuuksien saattamista osaksi kaikkea toimintaa.
Se kehottaa varmistamaan näiden periaatteiden seurannan
vakioiduilla indikaattoreilla, jotka jäsenvaltiot ja paikallis- ja
alueviranomaiset määrittelevät ohjelmien suunnitteluvaiheessa. Indikaattorien avulla on helpompaa seurata ja arvioida
ohjelmia.

1.6.
Komitea korostaa, että on tärkeää niveltää Euroopan
aluekehityssuunnitelma (ESDP) rakennerahastotoimiin mutta
säilyttää kuitenkin samalla näiden joustavuus. Tämä käsittää
alakohtaisten politiikkojen kattavan koordinoinnin sekä yhteydet aluesuunnittelusta ja -kehityksestä huolehtivien alueviranomaisten eri tasojen välillä.

1.7.
Komitea kiinnittää komission huomion talous- ja rahaliiton piirissä syntyvän alueidenvälisen kilpailun vaikutuksiin.
Kilpailu tuo esiin verotuksen ja sosiaaliturvan paikalliset erot.
Tämän vuoksi on tarpeen varmistaa, ettei rakennerahastotoimilla houkutella yrityksiä muuttopäätöksiin. Tässä mielessä
yhtenäisvaluutta helpottaa jäsenvaltioiden verotusjärjestelmien
ja sosiaaliturvan vertailua. Tämä voi käynnistää verotuksen
alennusmyynnin, jonka estämiseksi pääomaverotusta lienee
syytä yhdenmukaistaa ainakin jonkin verran. Komission tulee
lisäksi valvoa tiukasti verotusluonteisia valtiontukia, jotta
niiden avulla ei vääristetä kilpailua.

2. Erityistä

2.1. Alueiden kilpailukyky kasvun ja työllisyyden edellytyksenä

2.1.1. Alueiden komitea kannattaa komission lähestymistapaa, jossa alueelliselle kilpailukyvylle luodaan perusedellytykset
kuten liikenne-, energia- ja televiestintäinfrastruktuuri sekä
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korkealaatuisen ympäristön, tutkimuksen, teknisen kehityksen
ja innovaatioiden perusrakenteet. Komitea olisi kuitenkin
mielellään nähnyt, että tämä toteamus kilpailukyvyn perusedellytysten luomisesta olisi viety pidemmälle yksilöimällä
käytännön kehitystoimia, jotka ovat koko toiminnan tärkein
päämäärä.

2.1.2. Komitea kiinnittää komission huomion rakennerahastojen ja valtiontukien välisen yhteyden aiheuttamaan ongelmaan, sillä tuettavat alat ja tavoitteet saattavat vaihdella eivätkä
paikallis- ja alueviranomaiset osallistu niiden määrittelyyn.
Komitea tietää myös talous- ja rahaliittoon siirtymisen merkitsevän sitä, että yrityksille myönnettävät suorat tuet vääristävät
yhä vähemmän markkinatalouden kilpailuvoimien vapaata
vuorovaikutusta. Komitea kannattaa yksittäisille yrityksille
myönnettävien pääomatukien rajoittamista ja kehottaa
siirtämään painopisteen laajaan tukivalikoimaan, joka vastaa
alueellisen talouselämän eri aloilla toimivien yritysten – erityisesti kaikkein epäsuotuisimmilla alueilla toimivien yritysten –
yksilöllisiä ja monimuotoisia tarpeita.

2.1.3. Komitea puoltaa valittuja liikenteen perusrakenteiden
tärkeimpiä tavoitteita: tehokkuutta, yhteentoimivuutta, liikennemuotojen välistä tasapainoa, liikenneyhteyksiä ja ympäristövaikutusten vähentämistä. Tästä huolimatta komitea suosittaa,
että paikallis- ja alueviranomaisille varataan mahdollisuus
osallistua tiiviimmin näiden tavoitteiden toteuttamiseen erityisesti kaupunki- ja kaupunkien välisen liikenteen alalla monikeskuksisen kehityksen sekä kaupunkien ja maaseudun yhteistyökumppanuuden edistämiseksi. Komitea myöntää, että kehityksessä jälkeen jääneet alueet ovat kipeimmin perusrakenteiden kehittämisen tarpeessa. Komitea katsoo kuitenkin, että
tavoitteen 2 piiriin kuuluvien alueiden rakennerahastovaroja
tulisi myöntää perusrakenneinvestointeihin, jos näiden voidaan osoittaa olevan alueellisen kilpailukyvyn ja kestävän
kehityksen edistämisen kannalta tarpeellisia. Lisäksi sekä koheesiorahastotukea että rakennerahastojen tukea tulisi tarvittaessa myöntää kestävän kehityksen mukaisille alueellisille
ja paikallisille liikennejärjestelmille, joissa ympäristö otetaan
tarkkaan huomioon ja jotka helpottavat merkittävien asutuskeskusten pääsyä Euroopan laajuisiin verkkoihin ja edistävät
intermodaalisuutta.
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käsittelyä ja saastuneiden alueiden hyötykäyttöä sekä saastuttaja maksaa -periaatetta. Se huomauttaa, että tämäntyyppinen
toiminta on yleensä luonteeltaan alueiden- ja joskus jopa
kansainvälistä. Komitea kannattaa voimakkaasti entisten teollisuusalueiden ottamista uudelleen käyttöön, sillä tämä parantaa
ympäristön laatua ja edistää lisäksi taantuvien alueiden taloudellista ja yhteiskunnallista uudistumista. Komitea kehottaakin
tarkastelemaan yhteisön tukikehyksissä ja ohjelmaasiakirjoissa nimenomaisesti ympäristötoimia, joiden tarkoituksena on ottaa teollisuusalueet uudelleen käyttöön.

2.1.7. Komitea painottaa, että TTK- ja innovaatiokykyä
tulisi edistää kaikilla rakennerahastoista tuettavilla aloilla.
Nämä kyvyt tulisi olla mahdollista yhdistää kunkin alueen
piirissä perustamalla asiantuntijaverkostoja ja -keskuksia, joihin osallistuu yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Komitea korostaa myös, että palveluala tulee kutsua osallistumaan
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

2.1.8. Komitea toivoo, että yritystukea annettaisiin myös
hyvin pienille yrityksille erityisesti niiden organisaatioon, yhdennettyyn tukeen ja yksityisen rahoituksen hankkimiseen
liittyviin tarpeisiin. Tämä korostaisi paikallis- ja alueviranomaisten roolia yhdennettyjen yritystukipalvelujen perustamisessa ja toimittamisessa, kuten kohdassa 2.1.2 todettiin.

2.1.9. Aloista, joilla on erityisen merkittäviä työllistämismahdollisuuksia, komitea korostaa palveluja, kulttuuria, kulttuuriperinnön säilyttämistä ja kunnostamista sekä matkailua
(jotka kaikki liittyvät läheisesti toisiinsa ja sisältävät hylättyjen
teollisuusalueiden ottamista uudelleen hyötykäyttöön) samoin
kuin samoin kuin tietotaloutta ja osuus- ja yhteisötaloutta,
joiden kehittäminen on sopusoinnussa EU:n jäsenvaltioissa
vallitsevien sosiologisten suuntausten ja väestön kehityksen
kanssa. Edellä esitetyn mukaisesti rakennetukien arviointi on
tästedes erityisen tärkeää. Se ei ole pelkästään asetuksen
mukainen velvollisuus vaan myös analyysiväline, jonka avulla
voidaan tehdä merkittäviä päätelmiä toteutetuista toimista ja
ottaa johtopäätökset huomioon seuraavilla ohjelmointikausilla.

2.1.4. Komission mainitsemien energia-alan ja etenkin
energian säästämisen painopistealueista komitea korostaa uusiutuvien energialähteiden ja tuuli- ja aurinkovoiman kehittämistä keinona tyydyttää vähiten kehittyneiden alueiden tarpeet.
2.2. Euroopan työllisyysstrategia avainasemassa yhteisössä
2.1.5. Televiestinnän alalla komitea huomauttaa tietoyhteiskunnan kehityksen riippuvan siitä, että uudet välineet ovat
laajalti kansalaisten käytettävissä niin työssä kuin henkilökohtaisessa ja kulttuuritoiminnassa.

2.1.6. Komitea kannattaa kaikkia kolmea ympäristön laadun parantamisen näkökohtaa: vesi- ja jätevesihuoltoa, jätteen-

2.2.1. Alueiden komitean mielestä komissio ei voi koskaan
painottaa kylliksi, kuinka tärkeää on varmistaa jäsenvaltioiden
omien Euroopan sosiaalirahastosta tuettavien ja alueellisesti
toteutettavien toimintaohjelmien sekä Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamien aluetasolla suunniteltujen ohjelmien keskinäinen täydentävyys. Tästä riippuu yhteisön kaikkien rakennerahastojen toiminnan yhdenmukaisuus. Komitea muistuttaa,
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että ESR:n tuen ehtona olevan julkisen rahoitusosuuden maksavat yleensä paikallis- ja alueviranomaiset, koska ne vastaavat
tavallisesti koulutuksesta, oppisopimuskoulutuksesta ja työnvälityksestä.

2.2.2. Komitea huomauttaa, että komission ehdottamat
toimet aktiivisen työmarkkinapolitiikan kannustamiseksi, työllisyyden lisäämiseksi, huono-osaisten syrjäytymisen torjumiseksi sekä työvoiman mukautuvuuden ja yrittäjyyden kehittämiseksi ovat sellaisia, joita paikallis- ja alueviranomaiset ovat
usein jo kokeilleet erityisesti alueellisissa työllisyyssopimuksissa. Komitea toivoo, että jo toteutetut toimet arvioidaan, jotta
voidaan määrittää parhaat käytännöt ja hyödyntää saatuja
kokemuksia laadittaessa tavoitteiden 2 ja 1 piiriin kuuluvilla
alueilla vuosina 2000–2006 toteutettavia ohjelmia.

2.2.3. Komitea suosittaa, että naisia kannustavat toimet
kytketään Equal-yhteisöohjelmaan, ja korostaa, että naisten
yrittäjyyspotentiaalia ei ole hyödynnetty täysimittaisesti. Kyseisiä toimia voitaisiin edistää yhteisrahoitusosuutta lisäämällä.
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Tähän liittyen komitea panee tyytyväisenä merkille, että Urbanyhteisöohjelmaa jatketaan.

2.3.3. Komitea katsoo, että maaseudun kehittäminen on
erittäin tärkeä tekijä EU:n alue- ja talouskehityksessä. Komitea
katsoo, että maaseutualueiden talousrakennetta on uudistettava ja monipuolistettava perusteellisesti, mutta ymmärtää, että
tämä onnistuu vain, jos paikalliset aloitteet saavat tehokasta
tukea paitsi rakennerahastoilta (EMOTRin tukiosasto mukaan
luettuna) myös läheisiltä kaupunkialueilta tai kaupunkiverkostoilta.

2.3.4. Komitea painottaa tällaisen yhteisvaikutuksen merkitystä, joka on selkeästi kuvattu Euroopan aluekehityssuunnitelmassa yhdennetyn kehitysaloitteen muodossa. Komitea toivoo,
että ajatusta kokeiltaisiin sisällyttämällä se mahdollisimman
usein vuosina 2000–2006 tavoite 1 ja 2 -alueilla toteutettaviin
ohjelmiin.

3. Päätelmät

2.3. Maaseudun ja kaupunkien kehittäminen ja sen merkitys
tasapainoiselle aluekehitykselle

2.3.1. Alueiden komitea on tyytyväinen, että komissio
viittaa Euroopan aluekehityssuunnitelmaan, jolla kannustetaan
yhdennettyä toimintaa aidon synergian luomiseksi kaupunkien
ja maaseudun kehityksen välille ja varmistetaan siten alueiden
tasapainoinen kehitys. Tällaisen kaupunkialueiden ja maaseudun yhteistyökumppanuuden tulee kuitenkin perustua yksilöityihin toimiin, joilla puututaan integroidun alueellisen kehyksen puitteissa kunkin alueen erityisongelmiin.

2.3.2. Komitea kannattaa kaupunkien kehittämistä koskevassa komission tiedonannossa esitettyjä neljää toisistaan
riippuvaista tavoitetta, mutta haluaa painottaa kaupunkialueiden ongelmista puhuttaessa seuraavia seikkoja:

–

”toiminnallisen taajama-alueen” tarjoama toimintakehys,
joka edellyttää paikallisviranomaisten yhteenliittymiä

–

kaupunkialueiden rooli kulttuurien sekä alueiden dynaamisuuden säilyttämiseen ja edistämiseen tarvittavien yhteiskunnallisten ja teknisten innovaatioiden sulatusuunina

–

kaupunkialueiden tarjoamat kokeilumahdollisuudet paitsi
julkisen liikenteen myös esimerkiksi julkishallinnon alalla.

3.1.
Alueiden komitea on tyytyväinen, että komissio ehdottaa suuntaviivoja koheesiorahaston ja rakennerahastojen toimien koordinoimiseksi nykyistä paremmin. Alueiden komitea
muistuttaa kuitenkin, ettei ohjeissa mainita vuoristoalueiden,
syrjäseutujen ja ulko- ja reuna-alueiden eikä harvaan asuttujen
alueiden erityistilannetta.

3.2.
Koordinoinnin tehostamiseksi, talouskasvun edistämiseksi ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi alueiden komitea suosittaa, että rahastojen rooleja ja niiden yhteyksien toteutusta täsmennetään.

3.3.
Alueiden komitea vaatii, että paikallis- ja alueviranomaiset kutsutaan mukaan ohjelmien valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan. Tällainen hajautettu, demokraattiseen ”alhaalta ylöspäin” -periaatteeseen perustuva kumppanuus tulee
toteuttaa tehokkaasti, koska se tehostaa työpaikkojen luomista,
alueiden kilpailukykyä ja kestävää kehitystä.

3.4.
Alueiden komitea muistuttaa, että vapailla ja kilpailuun
perustuvilla yhtenäismarkkinoilla alueiden kilpailukyky perustuu yhtenäiseen investointeja ja kehitystä koskevaan lähestymistapaan sekä päätöksenteon että eri alojen tasolla. Pyrkimyksiä eri tukialojen väliseen synergiaan tulee kannustaa.

3.5.
Alueiden komitea vaatii, että kun on kysymys liikenteen perusrakenteista ja niiden yhteentoimivuudesta tai viestintäinfrastruktuurista ja sen rakentamisesta erityisesti syrjäisille
alueille sekä ulko- ja reuna-alueille, rakennerahastoista tulee
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voida myöntää tukea tavoitteen 2 piiriin kuuluville alueille.
Komitea vaatii, että samoin menetellään myös energia- ja
ympäristöohjelmien sekä etenkin tutkimukseen ja kehitykseen
ja yritystukiin liittyvien ohjelmien suhteen. Se muistuttaa, että
näillä aloilla alue- ja paikallisviranomaiset ovat parhaiten
perillä taloudellisista ja yhteiskunnallisista tarpeista.
3.6.
Alueiden komitea tukee ehdottoman välttämätöntä
työpaikkojen luomista ja ehdottaa tätä varten, että Euroopan
sosiaalirahastosta voitaisiin tukea alueellisten työllisyyssopimusten kaltaisia Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettuja
paikallisia ja alueellisia toimia, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi työllistäjiksi. Komitea muistuttaa, että vastuun koulutuksesta kantavat useimmiten alue- ja paikallisyhteisöt. Tällaisilla
toimilla yhdessä erityisesti hallintoon liittyvien TTK- ja inno-
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vaatiotoimien kanssa varmistetaan parhaiten pysyvien teollisuus- ja palveluyritysten syntyminen.
3.7.
Alueiden komitea kannattaa täydentävyyden periaatetta kaupunkien ja maaseudun kehittämisessä. Komitea ehdottaa
tässä kysymyksessä kehitysaloitetta, jolla luotaisiin kaupunkialueiden tai kaupunkiverkostojen sekä niitä ympäröivän maaseudun taloudellisen ja kulttuurisen kehittämisen moottori.
Urban-yhteisöohjelmassa tulisi toteuttaa tämänsuuntaisia kokeilutoimia.
3.8.
Yleisesti ottaen koheesiorahaston ja rakennerahastojen
välille tavoiteltu koordinointi tarjoaa tilaisuuden osoittaa hajautetun kumppanuuden ja yhteisön rahastojen käyttöön sovelletun ”alhaalta ylös” -lähestymistavan tehokkuus.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Aluepolitiikan vaikutus investointitukipaketteihin: uudentyyppinen rakennerahastojen käyttömuoto”
(2000/C 57/09)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon työvaliokuntansa 10. maaliskuuta 1999 Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen
198 C artiklan neljännen kohdan perusteella tekemän päätöksen laatia aiheesta lausunto ja antaa sen
valmistelu valiokunta 1:n ”Aluepolitiikka – Rakennerahastot – Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus – Rajanylittävä ja alueidenvälinen yhteistyö” tehtäväksi yhteistyössä valiokunta 6:n kanssa,
ottaa huomioon valiokunta 6:n ”Työllisyys – Talouspolitiikka – Yhteismarkkinat – Teollisuus –
Pk-yritykset” osuuden (esittelijät: Irene Oldfather [UK, PSE] ja Erwin Schranz [A, PPE]),
ottaa huomioonvaliokunta 1:n lokakuun 6. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 127/99
rev. 2, jonka esittelijöinä olivat Waltraud Klasnic [A, PPE] ja Göran Färm [S, PSE]),
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 18. päivän
kokouksessa) seuraavan lausunnon.
1. Taustaa

1.1.
Liiketoiminta maailmanlaajuistuu entisestäänkin. Syitä
tähän ovat mm. tekniikan kehittyminen ja markkinoiden
nopea kansainvälistyminen. Yhteisön yritysten kilpailukyky
näillä markkinoilla on unionin tulevan kasvun ja hyvinvoinnin
kannalta avainasemassa.

1.2.
Talous- ja rahaliiton myötä osa perinteisistä tavoista
houkutella sijoituksia on kadonnut. Kiinteä muuntokurssi
lopetti valuuttojen arvojen vaihtelut. Jäsenvaltiot eivät voi enää
turvautua devalvaatioon kilpailukykyään parantaakseen.

1.3.
Talous- ja rahaliitto muutti myös ehtoja luottomarkkinoilla sekä muiden taloudellisten tekijöiden arviointia. Kilpailu
kiristyy entisestään ja yritysten on entistä helpompi vertailla
lainanantajien ehtoja. Yhteinen raha korostaa myös eroja
palkoissa, veroissa ja maksuissa.

1.4.
Yhdenmukaiset yhtenäismarkkinat ja yhteinen raha
helpottavat entisestään toimintojen hajauttamista yritysten
kannalta. Työvoimaa vaativat toiminnot, jotka eivät edellytä
erityistä ammattitaitoa siirretään työvoimakustannuksiltaan
alhaisille alueille. Tutkimus- ja kehitystoiminta sekä muu
korkeaa ammattitaitoa edellyttävä toiminta sijoitetaan huippuyliopistojen läheisille kasvualueille. Kyseessä on luonnollinen kehitys, joka perustuu hyötytekijöiden punnitsemiseen.
Äärimmilleen vietynä se kuitenkin aiheuttaa huomattavia
ongelmia.

1.5.
Vähän ammattitaitoa vaativien työpaikkojen määrä
vähenee muita edullisemmassa asemassa olevilla alueilla huomattavasti. Tuloksena voi olla työmarkkinoiden jakautuminen
kahtia: ammattitaitoisen työvoiman kysyntä on vahvaa samalla
kun vähemmän koulutettujen joukossa esiintyy runsaasti työttömyyttä. Muita köyhemmillä alueilla on olemassa vaara, että
tehdastuotannon työpaikat jäävät työmarkkinoilla pysyvästi
valta-asemaan. Tämä korostaa tarvetta keskittää muita heikommassa asemassa olevilla alueilla tukitoimet perusrakenteiden
kehittämiseen, koulutukseen ja muihin yhteiskunnan palveluihin.

1.6.
EU:n lähestyvä laajentuminen vaikuttaa jo nyt yritysten
investointipäätöksiin. Jäsenyyttä hakeneet maat muodostavat
laajat sekä kasvu- ja kysyntämahdollisuuksiltaan merkittävät
tulevaisuuden markkinat. Kyseisten maiden liittymisellä tulee
olemaan valtava vaikutus työmarkkinoihin erityisesti niiden
rajanaapureina olevissa jäsenvaltioissa. Koska työvoimakulut
ovat tietyn siirtymäajan alhaisemmat kuin vanhoissa jäsenvaltioissa ja koska yhteisön ympäristö- ja sosiaalistandardeja
ei saavuteta heti, muodostuvat molemmat sijoituspäätösten
kannalta merkittäviksi tekijöiksi.

2. Unionin aluepolitiikan rooli yritysten perustamisen
edistämisessä

2.1.
Yksi Euroopan unionin päätavoitteista on ilmaistu
perustamissopimuksen 158 artiklan toisessa kohdassa: ”Yhteisö pyrkii erityisesti vähentämään eri alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden,
maaseutu mukaan luettuna, jälkeenjääneisyyttä.”
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2.2.
Lisäksi perustamissopimuksen 160 artiklassa määritellään Euroopan aluekehitysrahaston tehtävä. Sen tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon
poistamiseen yhteisössä osallistumalla kehityksessä jälkeenjääneiden alueiden kehittämiseen ja rakenteelliseen mukauttamiseen sekä taantuvien teollisuusalueiden uudistamiseen.

2.3.
Euroopan aluepolitiikan keskeisenä tavoitteena on
tukea vaikeuksille muita alttiimpien alueiden kehitystä, joka
johtaa uuden kestävän työllisyyden luomiseen. Taantuvien
alueiden kehittämistä on jo vuosia tuettu EU:n rakennerahastoista arvokkaalla tavalla. On monia hyviä esimerkkejä, kuinka
EU:n tuki on myötävaikuttanut myönteiseen kehitykseen muita
heikommassa asemassa olevilla alueilla, esimerkiksi lamasta
kärsivillä teollisuusalueilla. Rakennerahastot ovat tärkeä yhteinen väline uusien työpaikkojen luomisessa ja EU:n kilpailukyvyn vahvistamisessa.

2.4.
Alueiden komitea on kuitenkin huolissaan rakennerahastojen tavoitteiden vääristymisestä. Euroopan unionin aluepolitiikassa on huolehdittava siitä, ettei suorilla tuilla aiheuteta
vain nykyisten työpaikkojen siirtämistä alueelta toiselle. Olisikin paikallaan edistää politiikkaa, joka tähtää EY:n perustamissopimuksen 158 artiklassa tarkoitettujen alueellisten kehityserojen johdonmukaiseen huomioonottamiseen alennettaessa
teollisuustukia Euroopassa. Vuosien 2000–2006 rakennerahasto-ohjelmalla, jonka Berliinin Eurooppa-neuvosto hyväksyi
Agenda 2000:n yhteydessä, on tässä ratkaiseva osa.

2.5.
Vallitsevan väestökehityksen vuoksi Euroopan työvoima vanhenee. Samanaikaisesti elämme nopean teknisen kehityksen aikaa. Tarvitaan merkittävää panostusta, jotta työntekijöiden taidot saadaan vastaamaan yleistä kehitystä ja jotta
Eurooppa pystyy vastaamaan kovaan kansainväliseen kilpailuun. Kun nuorten ja vastavalmistuneiden osuus aktiiviväestöstä vähenee, yritysten on löydettävä uusia tapoja täyttää
henkilöstötarpeensa (1).

perusoloja ja kehitysvoimaa muita heikommassa asemassa
olevilla alueilla. Tavoitteena tuleekin olla pitkäjänteisten ratkaisujen löytäminen kasvun ja kestävän työllisyyden kannalta
edullisten paikallisten olojen luomiseksi. Näin jäsenvaltiot
voivat saavuttaa Amsterdamin sopimuksen ”Työllisyys”osastossa asetetun korkean työllisyyden tavoitteen.

3. Kannustepaketit keinona houkutella investointeja
unionin alueille

3.1.
Euroopan yhteisön perustamissopimuksilla ja Euroopan yhteismarkkinoiden luomisella yrityksille on annettu oikeus siirtää toimintojaan muille Euroopan unionin alueille.
Julkisen tuen tarjoaminen kannustettaessa yrityksiä vaihtamaan sijaintia voi olla suuri huolenaihe, ja huoli kasvaa
edelleen, kun yrityssiirtopäätökset vaikuttavat sellaisien perustein tehdyiltä, jotka eivät edistä kestävää työllisyyttä.

3.2.
Euroopan unionin aluepolitiikka on ollut Euroopan
alueiden kehitykselle erittäin myönteistä ja parantanut unionin
tasapainoa ja yhteenkuuluvuutta. Yrityksille tarjottavista kannustepaketeista käydään yhä laajenevaa julkista keskustelua,
koska eräissä poikkeustapauksissa yhteisön sääntöjä ei noudateta. Pääasiallisesti kyseenalaistetaan seuraavat näkökohdat:
–

tuetun tai kokonaan ilmaisen tontin, toimitilat ja muun
varustelun yritykselle, joka siirtää tuotantonsa EU-alueelta
toiselle

–

edellisen lisäksi lukuisia mittavia paikallisia, alueellisia ja/tai
jäsenvaltiokohtaisia tukia, jotka eivät lainkaan kuulu EU:n
rakennerahastosäädösten soveltamisalaan ja joiden voidaan katsoa olevan suoranaisesti ristiriidassa valtiontuen
myöntämistä koskevien EU:n sääntöjen ja kilpailupolitiikan
kanssa

–

edellä mainittujen tukimuotojen lisäksi eräissä jäsenvaltioissa työnantajat kiristävät työehtoja (social dumping).
Tämä on vakava uhka Euroopan unionin sosiaaliselle
yhteenkuuluvuudelle, jonka tuntomerkeistä yksi on työntekijöiden korkeatasoinen sosiaalinen suojelu. Tämän vuoksi
on välttämätöntä estää sosiaalisten olojen polkumyyntiä ja
yhdenmukaistaa ne Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen liittyvän, yhteisön työntekijöiden sosiaalisten perusoikeuksien peruskirjan soveltamispöytäkirjan yhteydessä

–

eräissä tapauksissa erityisiä vero- ja maksuhelpotuksia
(fiscal dumping). On esim. tunnettu tosiasia, että pääomaja yritysverotus vaihtelee jyrkästi jäsenvaltioittain – eräissä
jäsenvaltiossa on jopa tuntuvia aluekohtaisia eroja – mikä
näyttäisi lisäävän pelkästään verotussyistä toteutettavia

2.6.
Uusien rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseksi laadittavien jäsenvaltioiden omien ohjelmien päätavoitteena tulisikin olla koko unionin työvoiman tieto- ja taitopohjan
vahvistamiseen tähtäävien koulutustoimien tukeminen. Tämän
lisäksi rakennerahastoista on vastaisuudessakin tuettava mm.
perusrakenteiden kehittämistä, koulutusta, T&K:tä ja tuotantoinvestointeja sekä edistettävä yleisesti vakaita ja suotuisia

(1) Ks. PO V:n väestöraportti 1998 (Demographic Report 1998) ja
asiakirja ”Kaikenikäisten Eurooppaan” (”A Society for All Ages”),
jonka se valmisteli samaa aihetta käsittelevään Wienissä 12.–13.
lokakuuta 1998 järjestettyyn konferenssiin.
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mittavia yrityssiirtoja alueelta toiselle. Uhkana on verotuksen alentaminen tasolle, jolla koulutuksen ja sosiaaliturvan
rahoittaminen käy erittäin vaikeaksi.

etuja. Tämä prosessi edellyttää myös yhteiskunnalta monipuolisia toimia, joissa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon
EU:n periaatteet, jotka koskevat rehtiä kilpailua ja kilpailun
vääristymistä aiheuttavien tukien kieltämistä.

3.3.
On ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että kannustepaketeilla ei vääristetä kilpailua ja tarjota epäoikeudenmukaisia tukia. Valtiontuki on käytettävä sellaisen kilpailun
edistämiseen, joka synnyttää taloudellista tehokkuutta, kestävää kasvua ja pysyviä työpaikkoja. Tukipaketeilla on joillakin
alueilla tärkeä tehtävä alueen taloudellista kehitystä haittaavien
rakenteellisten epäkohtien korvaamisessa sekä EU:n taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämisessä.

4.3.
Euroopan komissio selvitti 1990-luvun alussa alueiden
kilpailukykyä tarkastelemalla niiden houkuttelevuutta sijoittajien kannalta. Selvitys liittyi yhtenäismarkkinoiden viimeistelyyn. Alueet jaettiin kolmeen ryhmään (kehittyneet alueet,
taantuvat teollisuusalueet ja muita heikommassa asemassa
olevat alueet). Lisäksi määriteltiin 37 kulloisenkin alueen
kilpailukykyyn vaikuttavaa tekijää. Selvitykseen osallistuneita
yrityksiä pyydettiin mainitsemaan mielestään ensisijaiset tekijät.

3.4.
Sitkeästi korkeana pysyvän työttömyyden vuoksi kilpailu yritysten houkuttelemiseksi kiristyy jatkuvasti. Tähän
liittyy vaara, että yritysten houkuttelemiseksi suunnitellut
lyhyen aikavälin toimet heikentävät kestävää työllisyyttä.

4.4.
Kolmen alueryhmän välisistä eroista huolimatta seuraavia tekijöitä pidettiin aina ensisijaisina:

3.5.
Mikäli yrityksen sijoittumispäätös perustuu pikemminkin erilaisiin tukitoimiin kuin alueen tarjoamiin pitkäaikaisiin
suhteellisiin etuihin, se saattaa osoittautua väliaikaiseksi. Uudet
ja entistä edullisemmat tukitarjoukset voivat johtaa uuteen
muuttopäätökseen. Tällaisesta toiminnasta on useita esimerkkejä. Kisaan antautuvien alueiden on syytä tiedostaa, että ne
voivat lopulta itse jäädä tappiolle pelissä, jossa yritykset
kannustavat alueet keskinäiseen kilpailuun. Velvoite täyttää
Maastrichtissa sovitut lähentymisperusteet ja toisaalta kilpailu
mahdollisimman suuren valtiontuen ja verohelpotusten tarjoamiseksi voi aiheuttaa jäsenvaltioille sekä alue- ja paikallisviranomaisille vakavia vaikeuksia, joilla saattaa olla kielteisiä
vaikutuksia.

4. Kannustepaketeista johtuva yritysten muutto

4.1.
Rakennemuutos on luonnollinen ja tarpeellinen osa
teollisuuden ja sisämarkkinoiden kehitystä. Yrityksen toiminnan lopettaminen kokonaan tai osittain, uusien yritysten
perustaminen tai yrityksen tai sen toimintojen muuttaminen
on sen väistämätön sivuvaikutus. Vuosittain noin 10 % työpaikoista korvautuu uusilla. Tämä asettaa melkoisia vaatimuksia
ihmisten, yritysten ja alueiden sopeutumiskyvylle.

4.2.
Terveessä markkinataloudessa yritykset punnitsevat
sijoituspaikkaa etsiessään eri alueiden ja seutujen tarjoamia

–

lainakulut

–

tulo- ja yritysverotus

–

ammattitaitoisen työvoiman saatavuus

–

välilliset työvoimakulut

–

työmarkkinalainsäädäntö

–

talouskasvun taso

–

palkkakulut.

4.5.
Tässä yhteydessä Euroopan komissio kiinnitti huomiota myös moniin paikallis- ja alueviranomaisten vastuulla
oleviin toimiin, joiden tavoitteena on parantaa alueiden kilpailukykyä. Niihin kuuluvat mm. koulujärjestelmä, perusrakenteet, aluepolitiikka, alueen talous ja sosiaalipalvelut.

4.6.
Arviointiin vaikutti osittain kulloinkin kyseessä olevan
toiminnan luonne. Ammattitaitoista ja korkeastikoulutettua
työvoimaa etsivä yritys teki toiset johtopäätökset kuin työvoimavaltaiselle tuotantotoiminnalle sijoituspaikkaa etsivä. Useat
muut selvitykset osoittavat, että nk. tulevaisuuden aloilla
toimivat yritykset, jotka tarvitsevat erittäin ammattitaitoista
työvoimaa, painottavat entistä enemmän korkeatasoisten koulujen, ympäristön, vapaa-ajan mahdollisuuksien, terveydenhuollon ja yhteiskunnan tarjoamien muiden palvelujen kaltaisia ”pehmeitä” arvoja, vähäinen rikollisuus mukaanluettuna.
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5. Euroopan komission rooli

5.1.
Komissio hyväksyi vuonna 1997 uudet jäsenvaltioiden
omaa aluetukea koskevat ohjeet. Niiden 4.10 ja 4.14 kohdissa
todetaan, että jäsenvaltiot saavat myöntää yritykselle aluetukea
ainoastaan, mikäli sijoitus ja työpaikat pysyvät alueella
vähintään viisi vuotta. Jäsenvaltioiden tulee 1. tammikuuta
2000 mennessä tehdä omiin valtionapua koskeviin määräyksiinsä tarvittavat muutokset saattaakseen ne ajan tasalle uusien
määräysten kanssa. Ohjeissa määritellään myös käsitteellisesti
alkuinvestoinnit, jotka voidaan rahoittaa aluetuilla.

5.2.
Mitä tulee unionin tulevaan aluetukiohjelmaan vuosiksi
2000–2006, sisältää rakennerahastoja koskevista yleisistä
säännöksistä annetun asetuksen 30 artiklan 4 kohta yritysten
toimipaikan muuttamista koskevan vastaavan säännöksen.
Siinä täsmennetään, että yritykselle myönnettävää rahastotukea voidaan jatkaa vain, mikäli yritys ei muuta toimintaansa
merkittävästi esim. lopettamalla sen kokonaan tai muuttamalla
sijaintia. Säännös tulee voimaan viiden vuoden kuluttua jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen EU:n rakennerahastotukea
koskevasta päätöksestä.

5.3.
Seuraavaa ohjelmakautta varten laadittavissa komission ohjeissa mainitaan, ettei rakennerahastotukea tule käyttää
pelkästään nykyisten toimintojen siirtämiseen.

5.4.
5.4Yksi komission tärkeimmistä tehtävistä on valvoa
kilpailulainsäädännön ja valtiontukea koskevien määräysten
noudattamista. Periaatteessa kilpailua vääristävät valtiontuet
torjutaan. Usein ei ole helppo löytää tasapainoa yhtäältä
muita heikommassa asemassa olevien alueiden kehitystuen ja
toisaalta yhtenäismarkkinoiden oikeudenmukaisten kilpailuehtojen välillä. Suurien investointihankkeiden alueellista tukea
koskevat monialaiset puitteet ovat olleet voimassa huhtikuusta
1998 (1). Niiden tarkoituksena on luoda perusta valtion tuen
entistä tiukemmalle valvonnalle suurien investointihankkeiden
yhteydessä. Samalla tulisi löytää tasapaino EU:n kolmen poliittisen päätavoitteen, eli yhtenäismarkkinoiden kilpailun vääristymisen torjumisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisen ja teollisuuden kilpailukyvyn tehostamisen välillä.

5.5.
Autoteollisuuden maailmanlaajuinen merkitys ja sen
herkkä liikkuvuus saivat komission vakuuttumaan, että kyseiseen teollisuudenalaan tulee kiinnittää erityishuomiota, jotteivät valtioiden kyseisille yrityksille esittämät kattavat tukitar-

(1) EYVL C 107, 7.4.1998, s. 7.
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joukset vääristäisi yritystenvälistä kilpailua. Moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevaa yhteisön puitesääntöön (2) liittyen
luotiin erityismenettely, jonka mukaan komissiolle tulee ennen
tuen myöntämistä toimittaa yksityiskohtainen analyysi sijoituspäätöksestä. Menettelystä saatavista kokemuksista riippuen
tulisi vastaavaa soveltaa myös esim. televiestintäalalla. Lisäksi
puitesääntöä tulisi soveltaa muihin toimialoihin, joilla vallitsee
tiukka kilpailu, sekä taantuviin teollisuudenaloihin.

5.6.
Vuoden 1999 maaliskuun lopulla komissio julkaisi
seitsemännen valtiontukia koskevan kertomuksen, jossa todettiin, että jäsenvaltioiden myöntämä tuki oli vuodessa jopa 95
miljardia euroa, josta tehdasteollisuuden osuus oli 38 miljardia
euroa. Vaikka komissio panikin merkille jatkuvan laskusuuntauksen, olivat valtiontuet silti liian suuria ja usein ristiriidassa
yhteismarkkinoiden rehdin kilpailun kanssa.

5.7.
Lisäksi jäsenvaltioiden välillä oli jyrkkiä eroja. Tukien
laskusuuntaus on ollut havaittavissa jonkin aikaa, muttei
suinkaan kaikissa jäsenvaltioissa. Vuosina 1995–1997 jäsenvaltioista puolessa valtiontuet kasvoivat tai pysyivät ennallaan
verrattuna vuosiin 1993–1995. Tämän vuoksi tuen valvonta
säilyy edelleenkin yhtenä komission tärkeimmistä tehtävistä.
Komissio panee merkille, että sääntöjä on jo olemassa, mutta
monet jäsenvaltioista eivät noudata niitä. On myös tärkeää
antaa komissiolle voimavarat, jotka valvonnan korkean tason
säilyttämiseksi tarvitaan.

5.8.
Olemassa olevien työpaikkojen siirtämisestä on usein
keskusteltu komission pääosastojen kesken viime vuosina –
erityisesti kun siirtoon on liittynyt EU-tukea tai jäsenvaltioiden
omaa valtiontukea. Monissa tapauksissa huomio on kiinnittynyt työolojen merkitykseen. Monien työmarkkinoita ja työsuojelua koskevien unionin lakien taustalla on pyrkimys torjua
sosiaalinen polkumyynti. Myös rakennerahastotukea koskevaa
viiden vuoden sääntöä on syytä tarkastella tässä valossa.

5.9.
Amsterdamin sopimus tiivistää sosiaalipoliittista ja
ympäristönsuojelua koskevaa yhteistyötä. Työmarkkinaosapuolilla on yhteisvastuu yhteisten sääntöjen noudattamisesta
ja työntekijöiden työolojen parantamisesta. Entistä tiiviimpi
yhteistyö lisää myös komission valtuuksia seurata yhteisten
sääntöjen noudattamista. Komissiolle tuleekin taata sen tarvitsemat resurssit. Kun Keski- ja Itä-Euroopan maita liittyy
unioniin, korostuu tämä tarve entisestään.

(2) EYVL C 279, 15.9.1997, s. 1.
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5.10. Komission toimivaltaisten pääosastojen keskustelujen
tuloksena on mm. päätetty aloittaa yritysten toimipaikanvaihtopäätösten tutkiminen. Tämän ulkopuoliselta konsulttiyritykseltä tilatun selvityksen odotetaan valmistuvan syksyksi 1999.
Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat
toimipaikan vaihtamispäätöksiin.

5.11. Komissio on asettanut Yhdistyneen kuningaskunnan
valtiokonttoria ”Paymaster Generalia” edustavan Dawn Primarolon johtaman asiantuntijaryhmän selvittämään verotukseen ja
verojen polkumyyntiin liittyviä seikkoja. Vero- ja maksuhelpotusten sisällyttämistä kannustepaketteihin sijoittajien houkuttelemiseksi kritisoidaan entistä enemmän.

6. Paikallis- ja alueviranomaisten uudentyyppinen aluepoliittinen näkemys

6.1.
Esimerkkejä työpaikkojen siirtämisestä EU:ssa alueelta
toiselle saatiin 1990-luvulla. Moniin tapauksiin on liittynyt
erilaisia valtiontukia (eräissä tapauksissa mahdollisesti osittain
rakennerahastoista rahoitettuja). Myös työolojen heikentymisellä (ei ainoastaan palkkauksen vaan myös työehtojen osalta)
on ollut merkitystä. Alueilla, joilla tuotantolaitoksia on suljettu,
on uuden työpaikan löytäminen usein vaikeaa. Tämä on
puolestaan pahentanut työttömyyttä ja tuonut mukanaan
taloudellisia ja yhteiskunnallisia ongelmia. Tämä osoittaa, että
EU:n nykyisiä sopimuksia on vahvistettava. On ryhdyttävä
uudistuksiin ja erityisesti pyrittävä luomaan yhteiset menettelysäännöt, jotta yhteisön tuet eivät aiheuttaisi epätervettä
kilpailua paikallis- ja alueviranomaisten kesken.

6.2.
Luxemburgissa marraskuussa 1997 järjestetyssä työllisyyttä käsitelleessä huippukokouksessa päätettiin perustaa Volvon entisen pääjohtajan Pär Gyllenhammarin johdolla toimiva
korkean tason asiantuntijaryhmä. Sen tehtävänä oli selvittää
teollisuuden rakennemuutoksen yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Ryhmä keskittyi ohjailemaan työllisyyttä ja
kilpailukykyä parantavia ja sujuvasti toimiviin työmarkkinoihin tähtääviä toimia. Sen lisäksi ryhmän oli tarkoitus pohjustaa
näillä aloilla toteutettavia muutoksia. Ryhmän loppuraportti
valmistui marraskuussa 1998 (väliraportti julkaistiin huhtikuussa 1998). Se osoitettiin poliittisille päättäjille, tärkeimmille
teollisuusjohtajille ja työmarkkinaosapuolille (1).

(1) ”Kuinka hallita muutosta – teollisuuden muutosten taloudellisia ja
yhteiskunnallisia vaikutuksia käsitelleen korkean tason työryhmän
loppukertomus”, komission PO V:n julkaisu.
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6.3.
Asiantuntijaryhmä pani merkille, että edessä on mittavia rakennemuutoksia, jotka vaikuttavat moniin teollisuudenaloihin ja alueisiin. Sen raportti sisältää pitkän luettelon
suosituksia, miten parantaa jäsenvaltioiden valmiutta selvitä
muutoksen väistämättömistä yhteiskunnallis-taloudellisista sivuvaikutuksista. Suositukset sisältävät koulutuksen ja perusrakenteiden nykyaikaistamistoimia sekä pk-yritysten ja erityisesti
tulevaisuuden alojen tukemista. Yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä oli, että yritykset ovat lopulta itse vastuussa
rakennemuutoksesta. Yhteismarkkinat on saatava valmiiksi.
Kaikki vapaan ja rehdin kilpailun tiellä olevat piiloesteet on
poistettava. Tähän kuuluu myös kilpailua vääristävien tukien
lopettaminen. Kaiken myönnettävän tuen, myös verohelpotusten, tulee tasapuolisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi olla avointa.

6.4.
Yksi ryhmän raportin avainaiheista on kaikkien eri
toimijoiden kumppanuus. Yhteiskunnallista vuoropuhelua on
tiivistettävä ja sen osuutta entisestään korostettava kaikilla
tasoilla. Kaikkien osapuolten laaja yhteistyö on tehokkaan ja
onnistuneen rakennemuutoksen ennakkoedellytys. Rakennemuutoksen alaisissa yrityksissä ja alueilla tarvitaan esim.
laajaan yhteisymmärrykseen perustuvia koulutusohjelmia,
jotka parantavat työntekijöiden valmiutta kohdata muutos,
sekä toimia kyseisillä alueilla toimivien pk-yritysten kannustamiseksi. Talouden kehitysstrategia on rakennettava siten, että
se mahdollistaa rakennemuutoksen kourissa olevilla alueilla
yhteiskunnallisten ongelmien torjumisen.

6.5.
Alueiden komiteasta asiantuntijaryhmän työ on arvokas panos yhteisön tavoitteena olevan yhteiskunnallisen ja
taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä. Komitea suosittaa, että asiantuntijaryhmän työn pohjalta laaditaan rakennemuutoksen toteuttamiseen liittyvät menettelysäännöt.

6.6.
Työmarkkinaosapuolten roolia ja vastuuta näissä asioissa tulisi laajentaa. Tämän suuntaista kehitystä on jo monin
paikoin havaittavissa. Lisäksi yhteiskunnallista vuoropuhelua
tulisi vahvistaa kaikilla tasoilla.

6.7.
Tulisi laatia menettelysäännöt, jotka muodostuisivat
suositusluettelosta, joka asianomaisten osapuolten (hallitusten,
alueiden ja työmarkkinaosapuolten) tulisi hyväksyä laajassa
yhteisymmärryksessä. Tavoitteena tulisi olla, että kilpailukykyä
ja talouskasvua edistävän aluepolitiikan avulla luodaan terve
perusta taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle yhteenkuuluvuudelle. Menettelysääntöjen muodossa tulisi puolestaan tarjota
väline, jolla torjutaan sosiaalisesta, verotuksellisesta ja ympäristöpolkumyynnistä johtuva vääristynyt kilpailu. Sen ytimenä tulisi olla unionin aluepolitiikan tehokas säännöstö
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ja toimintaohjelma, johon sisältyisi aktiivista sijoittamista
koulutukseen, perusrakenteisiin ja tuotantoinvestointeihin ja
jolla varmistettaisiin, ettei rakennerahastotukea käytetä olemassa olevien työpaikkojen siirtämiseen.
7. Päätelmät
Alueiden komitea
1) toteaa, että yrityssiirto-oikeus Euroopan unionissa on
vahvistettu Euroopan yhteisön perustamissopimuksissa,
mutta liikkuvuutta ei saa edistää kannusteiden epäreilulla
käytöllä; lisäksi on toteutettava tinkimättömästi sellaista
valtiontukipolitiikkaa, jossa määritetään hyväksyttävät ja
reilua kilpailua edistävät tuet
2) uskoo, että EU:n aluepolitiikka on keskeinen taloudellista
ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävä politiikan ala;
tukipaketeilla on eräillä alueilla tärkeä tehtävä sellaisten
alueellisten ja rakenteellisten haittojen korvaamisessa, jotka
estävät talouden kehitystä; on olennaisen tärkeää, että
tällaisilla paketeilla edistetään talouden kestävää kehitystä
ja pysyviä työpaikkoja
3) toteaa, että yksi Euroopan unionin politiikan päämääristä
tulisi olla teollisuuden toimipaikkapäätöksiin liittyvän suoran tuen asteittainen vähentäminen ottaen huomioon
EY:n perustamissopimuksen 158 artiklan tavoitteet eli eri
alueiden välisten kehityserojen sekä muita heikommassa
asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyden vähentäminen
4) seuraa tarkasti komission teettämää selvitystä yritysten
toiminnan siirtopäätöksistä, etenkin sen todentamiseksi,
miten ja kuinka paljon eri alueiden laatimat, yritysten
houkuttelemiseksi tarkoitetut kannustepaketit sisältävät
rakennerahastotukea
5) toteaa komission seitsemännessä kertomuksessa valtiontuista huomautettavan, että teollisuuden valtiontukia on
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tarkoitus vähentää: vaikka AK kannattaa tätä vähentämistä,
on tärkeää jatkaa valtiontukien valvontaa, sillä jokaisella
perusteettomiin tukiin perustuvalla yrityksen toimipaikan
siirrolla voi olla vakavia seurauksia työpaikkoja menettäville alueille ja kunnille; tulisi perustaa ohjelma, jolla tiukennetaan nykyisiä sääntöjä ja valvontaa, mutta tarjotaan samalla
menettelysäännöt alan toimijoille; sääntöjen tulisi perustua
Eurooppa-neuvoston mm. rakennemuutoksen taloudellisia
ja sosiaalisia seurauksia selvittämään asettaman asiantuntijaryhmän selonteossaan esittämiin ohjeisiin
6) kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa tukemaan
komission toimia, joilla pyritään uudelleenorganisoimaan
tukien valvonta sekä tehostamaan sosiaalisen ja ympäristöpolkumyynnin torjuntaa
7) ehdottaa, että vuosina 2000–2006 EU:n rakenneohjelma
pyrittäisiin jo ennakolta kohdistamaan tarkemmin EU:n
kohtaamiin haasteisin; tukeen oikeutetuilla alueilla uusien
työpaikkojen luomiseen tähtäävien toimien pitää keskittyä
sijoituksiin, perusrakenteisiin, koulutukseen, tutkimukseen, julkisiin palveluihin ja järjestelyihin, joilla pyritään
edistämään kasvua, parantamaan kilpailukykyä sekä kykyä
kohdata uusia haasteita ja luoda uusia, pysyviä työpaikkoja;
tuottavia ja työpaikkoja luovia sijoituksia tukeviin toimiin
tulee sisällyttää vaatimus siitä, että vältetään suoran tuen
myöntämistä pelkästään yrityssiirtoihin, toisin sanoen sellaisten sijoitusten tukemista, jotka eivät ole alkusijoituksen
luonteisia siinä mielessä kuin tuki määritellään valtion
aluetukia koskevissa yhteisön tuen suuntaviivoissa
8) suosittaa, että toimialoille, joilla vallitsee tiukka kilpailu,
sekä taantuville teollisuudenaloille luodaan erityinen valtiontukia koskeva yhteisön puitesääntö, joka vastaisi luonteeltaan moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevaa yhteisön puitesääntöä.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Muuttovirrat Euroopassa”
(2000/C 57/10)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon työvaliokuntansa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan 5 kohdan
nojalla 2. kesäkuuta 1999 tekemän ehdotuksen laatia lausunto aiheesta ”Muuttovirrat Euroopassa” ja
antaa lausunnon valmistelu valiokunta 7:n ”Koulutus – Ammattikoulutus – Kulttuuri – Nuoriso – Urheilu
– Kansalaisten oikeudet” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 5:n kokouksessaan 6. syyskuuta 1999 esittämän osuuden (esittelijä: Rüdiger
von Plüskow D, PES),
ottaa huomioon valiokunta 7:n lokakuun 1. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 227/99
rev. 2, jonka esittelijä oli Salvatore Distaso (I, EPP),
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 18. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Johdanto
1.1.
1990-luvulle on suurelta osin ollut ominaista unionin
jäsenmaihin suuntautuva voimakkaasti kasvava siirtolaisuus.
Siirtolaisten määrä on useita miljoonia. Useissa jäsenmaissa
maahanmuuton lisääntyminen on ollut väestönkasvun tärkein
syy.
1.2.
Jäsenvaltioihin suuntautuneen siirtolaisuuden voimakkaan kasvun taustalla ovat pääasiassa seuraavat keskeiset syyt:
–

väestöpaineen voimakas kasvu erityisesti unionin eteläisissä ja Välimeren kaakkoisrannikon naapurimaissa

–

rautaesiripun romahtaminen, Neuvostoliiton hajoaminen
ym.

–

Jugoslavian hajoaminen ja siitä aiheutuvat seuraukset Balkanilla ja muualla Euroopassa

–

jäsenvaltioihin suuntautuneen siirtolaisuuden voimakas
kasvu on aiheuttanut ja aiheuttaa alue- ja paikallisviranomaisille yhä ajoittain vakavia ongelmia. Koska muuttovirtojen vaikutukset tuntuvat voimakkaimmin alue- ja paikallishallinnon tasolla, Euroopan alue- ja paikallisviranomaisten tulee saada osallistua jäsenvaltioiden hallitusten ja
ylikansallisten elinten päätöksentekoon silloin, kun ne
käsittelevät kyseisen ilmiön hallintaa koskevia toimintalinjoja.

1.3.
Apulian alue ja Euroopan neuvoston alue- ja paikallishallintoasiain kongressi (CLRAE) järjestivät 2. ja 3. lokakuuta
1997 Barissa kansainvälisen konferenssin aiheesta ”Alue- ja
paikallisyhteisöt Välimeren muuttovirtojen kourissa – Suvaitsemattomuudesta kehitykseen”.
1.4.
Aloitteen tarkoituksena oli kiinnittää suuren yleisön
sekä valtion- ja paikallishallinnon huomiota ongelmaan. Kon-

ferenssissa annettiin loppujulkilausuma. Lisäksi CLRAEn täysistunto hyväksyi Apulian alueen esittämän raportin pohjalta
laaditun päätöslauselman N:o 69/98 ja suosituksen N:o 50/98,
joka toimitettiin Euroopan neuvoston ministerikomitealle.

1.5.
Mainituissa asiakirjoissa todettiin, että ilmiö on vakava
ja monimutkainen ja että se ilmenee pitkällä aikavälillä. Niissä
hahmoteltiin myös reaalinen strategia tätä ilmiötä varten,
joka koskee koko Eurooppaa ja jonka välittömät vaikutukset
tuntuvat Välimeren pohjoisosissa. Mikäli ilmiötä ei saada
asianmukaisesti hallintaan, se saattaa johtaa suvaitsemattomuuteen ja muukalaisvihaan sekä edistää järjestäytynyttä rikollisuutta ja vaikuttaa siten kielteisesti yleiseen järjestykseen.

1.6.
CLRAE vetosi erityisesti suosituksessaan N:o 50/98
Euroopan unioniin, jotta se osallistuisi Välimeren alueen
muuttovirtoja koskevien yhteisten sääntöjen laatimiseen ja
myöntäisi Välimeren alue- ja paikallisyhteisöille raja-alueen
aseman silloin, kun ne ryhtyvät rajatylittävään tai alueiden
väliseen yhteistyöhön maahanmuuttajien vastaanottohankkeiden ja maastamuuttomaissa toteuttavien kehityshankkeiden
edistämiseksi.

1.7.
Ongelman laajuutta lisää myös se, että aihetta koskevat
tilastot antavat ongelmasta kaikkea muuta kuin oikean kuvan.
Laittoman maahanmuuton laajuutta ei lainkaan tunneta. Rekisteröimätöntä siirtolaisuutta esiintyy kaikissa jäsenvaltioissa.
Rajatarkastuksia on tehostettava ja poliisitoimia lisättävä lyhyellä aikavälillä niitä vastaan, jotka käyttävät laitonta maahanmuuttoa hyväkseen jäsenvaltioissa. Laiton maahanmuutto
näyttää olevan erityisen laajaa unionin eteläisissä jäsenvaltioissa, mikä johtuu osittain runsasväestöisten Maghreb-maiden ja
kriisin koetteleman Balkanin läheisyydestä, osittain vaikeasti
hallittavista maantieteellisistä olosuhteista.
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2. Yleistä

2.1.
Alueiden komitea pyrkii osallistumaan entistä aktiivisemmin Euroopan unionin päätöksentekoprosesseihin kyseisessä asiassa, sillä siirtolaisia koskevat kysymykset kuuluvat
sekä jäsenvaltioiden että alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltaan sen mukaan, mistä näkökulmasta siirtolaisuutta tarkastellaan.

2.2.
Amsterdamin sopimukseen sisällytettyjen muutosten
ja lisäysten pohjalta Euroopan unionilla voi olla merkittävä
rooli sekä selvitysten ja tutkimusten edistäjänä että
lainsäätäjänä, sillä se voisi yhdistää yksittäisten jäsenvaltioiden
käynnistämät muuttovirtoja koskevat erilliset toimet. Näin
voitaisiin luoda eurooppalainen järjestelmä vastaanottopaikkaa
etsivien ihmisten oikeudenmukaiseksi ja järkiperäiseksi ohjaamiseksi siten, että erotteluperiaatteena käytettäisiin Geneven
yleissopimuksen piiriin kuulumista ja kuulumattomuutta. Alueiden komitea on tyytyväinen Eurooppa-neuvoston Wienissä
11. ja 12.12.1998 hyväksymään neuvoston ja komission
toimintasuunnitelmaan Amsterdamin sopimuksen määräysten
toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelmassa mainitaan mm. maahanmuuton kokonaisstrategia ja siihen liittyvät toimet. Alueiden komitea tukee erityisesti myös Tampereella 15. ja 16.
lokakuuta 1999 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmiä, joiden mukaan EU:n yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehittäminen on yksi painopistealoista.

2.3.
On tarpeen toimia kiireesti muuttovirtojen hallinnan
varmistamiseksi Euroopassa, sillä näin voidaan turvata kansalaisten perusoikeudet ja luoda edellytykset rasismin, muukalaisvihan ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnalle. Eurooppaan
ja Euroopasta suuntautuvat muuttoliikkeet ovat normaaleja ja
toivottavia, ja vastaanottavat valtiot ja alueet voivat hyötyä
niistä, etenkin kulttuurisista, demografisista ja taloudellisista
syistä. Vain tavanomaista mittavampi muuttoliike vaatii valtion
ohjailua. Eurooppa-neuvosto totesikin 15. ja 16. lokakuuta
1999 antamissaan päätelmissä oikeutetusti, että kyseisten
muuttoliikkeiden ohjailu on koko unionin tehtävä, joka on
hoidettava yhteisvastuullisesti ja seuraavat tekijät huomioon
ottaen:
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poliittinen ja sukupuoleen perustuva vaino, instituutioiden
heikkoudesta johtuva kansalaisten epävarmuus ja järjestäytyneen rikollisuuden vahva asema.

2.6.
Kaikki nämä ilmiöt vaikuttavat muuttovirtojen syntymiseen. Muuttovirtoja kiihdyttävät entisestään sellaiset epävakautta luovat tekijät kuin Balkanin kriisi ja väestömäärän kasvu
erityisesti Välimeren eteläosissa silloin kun niiden yhteydessä
ei ole asianmukaista kehitysprosessia.

2.7.
Jotta Euroopan unioni voi saavuttaa alalla tuntuvia
tuloksia, sen on voitava käyttää kaikkia rahoituksellisia ja muita
keinoja sekä jäsenvaltioiden turvallisuuden ylläpitämiseksi että
edellä mainittujen syiden torjumiseksi.

2.8.
On katkaistava noidankehä, joka edistää Euroopan
unionissa sellaisia aikamme vitsauksia kuin prostituutio, alaikäisten prostituutio, elinkauppa ja huumaavien aineiden levittäminen.

2.9.
Muuttovirrat voidaan pitää normaalilla tasolla vain
niitä aiheuttaviin syihin kohdistuvilla määrätietoisilla toimilla.

3. Erityistä

3.1.
Muuttovirtojen hallitsemiseksi voidaan toimia vain
kahdella rintamalla. Ensimmäinen näistä on maahanmuuttoalueet ja toinen maastamuuttoalueet.

3.2. Maahanmuuttoalueet

Näillä alueilla tulee pitää huolta:
–

kumppanuussuhde lähtömaihin

–

yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä

–

kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu.

2.4.
On perusteltua todeta, että aihetta on lähestyttävä
kokonaisvaltaisen näkemyksen pohjalta. Ei pidä sekoittaa
toisiinsa sairautta ja sen oireita.

2.5.
Muuttovirrat ovat tietenkin osoitus sellaisista toisiinsa
liittyvistä ja mutkikkaista syistä kuin jatkuva köyhyys, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen heikkeneminen, etniset jännitteet,

a) vastaanottopolitiikasta, jotta voidaan selviytyä pikaisesti
myös Balkanin kriisin ja Kosovon tilanteen aiheuttamista
ongelmista erityisesti raja-alueilla, joilla on kiireesti kehitettävä alkuvastaanottomahdollisuuksia
b) integraatiopolitiikasta, jotta maahanmuuttajat saadaan irti
järjestäytyneestä rikollisuudesta ja mukaan positiiviseen
kehitykseen, jota tulee tukea kaikkialla Euroopassa Euroopan unionin, jäsenvaltioiden hallitusten sekä alue- ja
paikallisviranomaisten välisten sopimusten pohjalta.

3.3.
Näiden toimintalinjojen tasapainottamiseksi on ensisijaisesti tarpeen suunnata erityinen huomio seuraaviin pakolaisryhmiin:
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Turvapaikanhakijat

Päätöstä odottavat turvapaikanhakijat tai henkilöt, jotka vastaanottava hallitus tai YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto UNHCR ovat rekisteröineet turvapaikanhakijoiksi.
–

Pakolaiset, joilla on humanitaarinen status

Suojelua tarvitsevat henkilöt, jotka eivät täytä pakolaisyleissopimuksen pakolaisstatuksen kriteerejä, mutta joille myönnetään tilapäinen oleskelulupa. Tavoitteena tulisi olla yhtenäisen mekanismin määrittely, jotta kyseiseen kategoriaan kuuluvia pakolaisia kohdeltaisiin tasavertaisesti. Heistä monet
ylittävät unionin jäsenvaltioissa nykyisin sovellettavat humanitaarisen statuksen rajat.
–

Maan sisäiset pakolaiset

Maan sisällä kodistaan ajetut henkilöt. Tämä ei ole kuitenkaan
yleinen ilmiö jäsenvaltioissa.
–

3.5.4. Tulee myös suunnata energiaa autonomisten järjestelmien vahvistamiseen ja demokraattisten prosessien tukemiseen, jotta voidaan luoda suotuisat olosuhteet kehittämispolitiikkojen toteuttamiselle läheisyysperiaatetta noudattaen.
3.5.5. Tavoitteena on lisäksi taata alueilla asianmukainen
sosiaalinen kontrolli ja välttää tilannetta, jossa kansainvälisen
yhteisön toteuttamat kehitystoimet koituvat rikollisjärjestöjen
hyödyksi.
3.5.6. Euroopan unionin toimielimet ovat käynnistäneet
useita aloitteita, mikä osoittaa, että kyseessä on monitahoinen
ja laaja ilmiö, johon on löydettävä asianmukaiset vastaukset
muun muassa Amsterdamin sopimuksen tarjoaman uuden
liikkumarana pohjalta.

3.6. Euroopan unionin toimet
3.6.1. Alueiden komitea kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin Euroopan unionin tuoreisiin toimiin:
–

ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta pakolaisten integroitumisen edistämiseksi (1)

–

ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisestä toiminnasta,
jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen K.3 artiklan perusteella, pakolaisten, siirtymään joutuneiden henkilöiden ja turvapaikanhakijoiden
vastaanottoa ja vapaaehtoista kotiuttamista koskevien
käytännön tukitoimenpiteiden toteuttamiseksi (2)

–

korkean tason työryhmä ”Turvapaikka ja muuttoliike”
(7.–8. joulukuuta 1998)

–

yhteinen toimintasuunnitelma, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan
perusteella, nopean hälytysjärjestelmän perustamisesta luvatonta maahanmuuttoa ja salakuljetusverkostoja koskevan tiedon välittämiseksi (3)

–

Euroopan parlamentin huhtikuun täysistunnossa tekemät
aloitteet maahanmuutosta ja turvapaikasta sekä parlamentin osallistumisesta näiden aiheiden käsittelyyn

–

parhaillaan tehtävät selvitykset turvapaikka- ja pakolaiskysymysten käsittelyn yhtenäistämiseksi sekä menettelyjen
että asiasisällön osalta.

Laittomat maahanmuuttajat

Virallisten tilastojen ulkopuolelle jäävät henkilöt, jotka ovat
helppo saalis rikollisjärjestöille ja muodostavat mittasuhteiltaan merkittävän maanalaisen ilmiön.

3.4.
Koska ilmiö on monimutkainen ja sen osatekijät ovat
yhteydessä toisiinsa, alueiden komitean ei ole järkevää etsiä
omia ratkaisuja, vaan se kehottaa komissiota, neuvostoa
ja Euroopan parlamenttia muodostamaan työryhmän, joka
koostuisi valiokunta 5:n ja 7:n edustajista ja asiantuntijoista,
jotka antaisivat komission yhteydessä panoksensa jo käynnissä
olevaan päätöksentekoprosessiin.

3.5. Maastamuuttoalueet

3.5.1. Edellä mainittujen kiireellisten, tärkeiden ja asianmukaisten vastaanotto- ja integraatiopolitiikkojen lisäksi on suunniteltava muuttovirtojen alkuperäalueiden kehitysprosesseja.
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3.5.2. On toimittava aloittain ja alueittain myös siten, että
mukaan otetaan kyseisiä alueita lähellä olevat eurooppalaiset
yritykset yhteistyöpolitiikkojen välityksellä.

3.6.2. Näissä aloitteissa korostuu toiminnan kiireellisyys ja
erityisesti tietyt aihealueet, mutta ne eivät näytä liittyvän
mihinkään kokonaisnäkemykseen. Alueiden komitea on tyytyväinen Tampereella tehtyihin päätöksiin uudesta yhteisestä

3.5.3. On laadittava kokonaisvaltainen ohjelma, jolla tulisi
taata paikallinen kehitys mikroyritysten edistämisen avulla
sekä terveys- ja koulutuspalvelujen järjestäminen.

(1) KOM(1998) 731 lopull. – 98/0356 CNS.
(2) KOM(1998) 733 lopull.
(3) 99/0909 CNS lopull.
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eurooppalaisesta turvapaikkapolitiikasta, uusista toimenpiteistä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan sekä uudistetusta
vaatimuksesta, jonka mukaan on yhtäältä luotava edellytykset
uudelle maahanmuuttostrategialle ja toisaalta konkretisoitava
kyseisen strategian tärkeimmät osat. Tällaisen strategian toteuttamista voi helpottaa aktiivinen vuoropuhelu alueiden komitean valiokuntien 5 ja 7 ja komission edustajien muodostamassa yhteisessä työryhmässä.

3.6.3. Myös tällä alalla on pyrittävä siirtymään hätäaputoimista ohjelmointikulttuuriin (mikä tarkoittaa myös odottamattomien tapausten merkityksen arviointia sekä rahaston perustamista kiireisiä ja välittömiä toimia varten). Tällaista kulttuuria
suositellaan myös komission tiedonannossa ”Siirtolais- ja
turvapaikkapolitiikka” (1) helmikuun 23. päivältä 1994. Komissio muistuttaa siinä, että on päästävä kokonaisvaltaiseen
lähestymistapaan, jossa yhdistyy kolme erillistä mutta läheisesti
toisiinsa liittyvää pyrkimystä:
–
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kustannuksista saataisiin tutkimustuloksia, kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni saisivat varmasti lisämotivaatiota
maastamuuttoalueiden investointiohjelman määrittämiseen ja
toteuttamiseen. On kuitenkin toivottavaa lujittaa rajaaluepolitiikkaa sekä tukea erityisesti raja-alueiden mahdollisuutta osallistua kehityspolitiikkojen määrittelyyn ja ajantasaistamiseen.

3.6.8. Alueiden komitea on tietoinen, että vahvan solidaarisuuspolitiikan avulla muuttovirroista tulisi ongelman sijaan
voimavara Euroopalle.

4. Päätelmät

muuttopaineiden hallinta

–

muuttovirtojen valvonta

–

integraatiopolitiikan vahvistaminen laillisesti maassa oleskelevien hyväksi.

3.6.4. Tässä uudessa yhteydessä voitaisiin pyrkiä kaikilla
mahdollisilla tavoilla synergiaan yhteistyötoimijoiden välillä
olivat ne sitten hallituksia, paikallisviranomaisia, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, yliopistoja tai kansalaisyhteiskunnan tärkeitä
toimijoita.

3.6.5. Pyrkimyksenä on päästä ennalta määrättyyn tavoitteeseen, jonka mukaan maastamuuttoalueilla tulee varmistaa
asianmukainen kehitys, jotta muuttovirat saadaan normaalitasolle hoitamalla sairautta eikä sen oireita.

3.6.6. Kun otetaan huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien,
Euroopan unionin ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ETYJ:n käynnistämät toimet, joilla on varmasti myönteinen vaikutus ilmiöön, alueiden komitea on sitä mieltä, että
Balkanin vakauttamiseksi kyseisiä toimia on tuettava esimerkiksi käytävän nro 8 toteuttamiseksi tarkoitetuilla rahoitusohjelmilla ja muilla samantapaisilla aloitteilla. Näin voidaan
käynnistää alueen kehittämisprosessi ja tukea politiikkaa, jonka
tarkoituksena on Balkanin maiden integroituminen Euroopan
unioniin. Tämä vaikuttaisi varmasti myönteisesti nykyisiin
muuttovirtoihin.

3.6.7. Jos muuttovirtoja aiheuttavien syiden poistamiseen
tähtäävän toiminnan puuttumisen tai epäsopivan toiminnan

(1) COM(94) 23 lopull.

4.1.
Edellä esitetyt näkemykset osoittavat, miten mutkikkaita muuttoliikkeisiin liittyvät kysymykset ovat. Ne ovat usein
hyvin olennaisia alue- ja paikallisviranomaisten kannalta. Lähes
kaikki muuttoliikekysymykset, joita käsitellään ensin valtakunnallisella tasolla, muuttuvat lopulta alue- ja paikallisviranomaisten asioiksi. Näin ollen on erittäin tärkeää, että komissio
ja Euroopan parlamentti kuulevat alueiden komiteaa muuttovirtakysymyksissä sekä sellaisissa tämän alan kysymyksissä,
jotka sisältyvät komission ehdotuksiin ja joilla on vaikutusta
alue- ja paikallisviranomaisten intresseihin ja velvollisuuksiin.
Tämän suosituksen lisäksi alueiden komitea katsoo aiheelliseksi muistuttaa, että muuttovirtojen hallitsemiseksi tulee pyrkiä
seuraaviin erityistavoitteisiin:
a) komission aloitteesta toivottavasti annettava tuki valtioiden ja alueiden hallitusten, paikallisten organisaatioiden ja
kansalaisjärjestöjen edustajien konferenssille, jossa voidaan
hahmotella kokonaisvaltaisen strategian puitteissa asianmukaisia suuntaviivoja ja erityistoimia, jotta maahanmuuttoalueille voidaan laatia siirtolaisten vastaanottoon ja integroimiseen tähtäävien hankkeiden ohjelma ja kehityshankkeita maastamuuttoalueille
b) komission määrittelemä ohjelma tiedonvaihdon parantamiseen muun muassa muuttovirtoja kiihdyttäviä moninaisia syitä käsittelevien erityisseminaarien avulla; niiden
yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota jäsenvaltioiden terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmiin
c) Euroopan unionin, ehdokasmaiden ja maastamuuttoalueiden tietoverkko muuttovirtojen tutkimiseen ja seurantaan,
joka voidaan toteuttaa tiivistämällä nykyisten keskusten
välisiä yhteyksiä ja perustamalla seurantakeskus, joka
muun muassa suunnittelisi erityistoimintalinjoja ja jonka
perustamista Apulian alue ja Euroopan alue- ja paikallishallintoasian kongressi (päätöslauselma N:o 69/98) ovat pyrkineet edistämään; tässä yhteydessä tulee muistaa myös
komission erityisesti Eurostatin kanssa yhteistyössä käynnistämät aloitteet
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d) alueiden komitean valiokunta 5:n ja 7:n jäsenistä ja
asiantuntijoista koostuva komission yhteyteen muodostettava työryhmä, joka takaisi alue- ja paikallishallintoon
kuuluvien tahojen ja komission sekä jäsenvaltioiden
toteuttamien aloitteiden välisen yhteyden muun muassa
kohdassa a mainitun konferenssin asianmukaiseksi valmistelemiseksi

C 57/71

e) Euroopan ja Välimeren alueen välisten sopimusten kehittäminen, rajayhteistyöpolitiikkojen lujittaminen ja rahaston
perustaminen kiireellisiä ja välittömiä toimia varten unionin
rajojen puolustamiseksi ja alkuvastaanoton hoitamiseksi
f) lasten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen merkityksen tunnustaminen neuvoston ja parlamentin tehdessä
työtään turvapaikka- ja pakolaiskysymysten käsittelyn yhtenäistämiseksi.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
Puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta pakolaisten integroitumisen edistämiseksi”
(2000/C 57/11)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta pakolaisten
integroitumisen edistämiseksi KOM(1998) 731 lopull. (1),
ottaa huomioon neuvoston 6. heinäkuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan
ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon komitean työvaliokunnan 15. syyskuuta 1999 tekemän päätöksen antaa lausunnon
valmistelu valiokunta 5:n ”Sosiaalipolitiikka – Kansanterveys – Kuluttajansuoja – Tutkimus – Matkailu”
tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 5:n syyskuun 6. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR
347/99) , jonka esittelijä oli Rüdiger von Plüskow (D, PSE),
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 18. päivän
kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Taustaa
1.1.
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon on sisältynyt
vuodesta 1998 kolme budjettikohtaa, jotka koskevat pakolaisia, siirtymään joutuneita henkilöitä ja turvapaikanhakijoita.
Tähän mennessä komissio on toteuttanut toimet kokeiluhankkeina. Parlamentti myönsi tätä varten 10 miljoonaa euroa sekä
vuoden 1997 että vuoden 1998 talousarviossa. Ulkopuoliset

(1) EYVL C 36, 10.2.1999, s. 20.

asiantuntijat arvioivat perusteellisesti kokeilutoimet. Ensimmäiset tulokset ovat jo käytettävissä, ja ne ovat komission
mukaan myönteisiä.

1.2.
Komissio esittää nyt Euroopan parlamentin kehotuksesta yleistä toimintamallia, joka perustuu jo toteutettaviin
toimiin. Tähän toimintamalliin sisältyy myös EU:n sosiaalipolitiikan piiriin kuuluva, käsillä oleva EY:n perustamissopimuksen
235 artiklaan perustuva ehdotus yhteisön toimintaohjelmaksi
pakolaisten integroitumisen edistämiseksi Euroopan unionissa.
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Toimintaohjelmaa toteutetaan 1. heinäkuuta 1999 – 31. joulukuuta 2000. Siihen on määrä myöntää viisi miljoonaa euroa
varainhoitovuonna 1999 ja yhdeksän miljoonaa varainhoitovuonna 2000. Rahoituksen vähentäminen johtuu siitä, että
ohjelmassa keskitytään nykyään uutta luoviin toimiin, jotka
tuottavat selvää eurooppalaista lisäarvoa, eikä siis ehdotuksiin,
joilla on pelkästään paikallisia tai valtiontasoisia vaikutuksia.
Ohjelmalla on kuitenkin määrä täydentää paikallisella, alueellisella, valtiollisella ja EU:n tasolla toteutettavia toimia.
Seuraavat toimet on määrä toteuttaa:
–

sellaisten laajojen monialaisten ja uutta luovien hankkeiden
valmisteleminen ja toteuttaminen, jotka tuottavat selvästi
eurooppalaista lisäarvoa

–

yhteisön tasolla toteuttavien hankkeiden valmisteleminen
ja toteuttaminen

–

kansainvälisten verkkojen luominen ja kehittäminen

–

kokemusten vaihto, hankkeiden arviointi, valvonta ja arvioiminen, pakolaisten integroimista edistävät menettelyt
ja siihen liittyvien uusien lähestymistapojen määrittäminen

–

tietojen ja kertomusten kerääminen, kokoaminen ja levittäminen

–

ohjelmaa koskevan tiedon jakaminen ja tulosten levittäminen.

Komissiota avustamaan on määrä perustaa jäsenvaltioiden
edustajista koostuva ja komission johdolla toimiva komitea.
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3. Erityistä

3.1.
Pakolaisten integroituminen vaatii erityistoimia, joissa
otetaan huomioon heidän henkilökohtainen tilanteensa esimerkiksi koulutuksen ja kielitaidon osalta. Alueiden komitealle
on tärkeää, että komissio turvaa täysimittaisen yhteistyön
paikallishallinnon kanssa, koska sillä on keskeinen rooli pakolaisten integroitumisessa. Tällä tasolla voidaan kehittää kansalaisläheisesti yhteiskunnallisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia välineitä yhdessä kantaväestön kanssa. Näin voidaan
myös torjua tehokkaasti syrjintää ja syrjinnän syitä työpaikoilla, kouluissa ja kunnissa.

3.2.
Alueiden komitea muistuttaa, että tärkein tehtävä
pakolaisten integroimisessa on heidän sijoittamisensa
työelämään. Valtaosa paikallis- ja alueviranomaisista on
yhtäältä työnantajia ja toisaalta – edistäessään kansalaisille
suunnattuja palveluja – työllisyyden luojia. Ne voivat omaksua
tärkeän roolin pakolaisten integroimisessa yhteiskuntaan ja
työelämään sekä edistää työmarkkinoille pääsyä helpottavien
välineiden käyttöönottoa. Olisi myös luotava välineitä pakolaisten täydennyskouluttamiseksi, jotta he voisivat saada pätevyyttä vaativaa työtä.

3.3.
Alueiden komitea on tyytyväinen siihen, että toimintaohjelmassa kunnioitetaan jäsenvaltioiden vastuuta ja yhteisön sisäisiä kulttuurieroja rajaamalla tuki selvästi eurooppalaista lisäarvoa tuottaville hankkeille eikä tueta ainoastaan
valtiollisia ja paikallisia hankkeita.

EU:n ministerineuvoston on määrä päättää ohjelmasta tammikuussa 2000.
Komissio aikoo laatia myöhemmin vuoden 2000 jälkeistä
aikaa koskevan lisäehdotuksen neuvoston päätökseksi. Tällä
päätöksellä on tarkoitus määrittää kokonaisvaltainen lähestymistapa turvapaikanhakijoita, siirtymään joutuneita henkilöitä
ja pakolaisia koskevaan problematiikkaan ja ottaa huomioon
kaikki Amsterdamin sopimuksesta johtuva kehitys.

4. Päätelmät

4.1.
Alueiden komitea odottaa toimintaohjelmalta lisäedistystä pakolaisten integroimisessa ja kannattaa siksi periaatteessa toimintaohjelmaa.

2. Yleistä
2.1.
Pakolaisten integroiminen on jäsenvaltioiden tärkeä
tehtävä, joka seuraa esimerkiksi vuonna 1951 tehdyn pakolaisten asemaa koskevan Geneven yleissopimuksen velvoitteista.
On myönteistä, että Euroopan unioni tukee jäsenvaltioiden
nykyisiä pyrkimyksiä edistämällä ja tukemalla uusia strategioita
pakolaisten integroimiseksi.
2.2.
Yhteisön tuki tällaisille integroitumistoimille on erityisen suureksi avuksi, koska pakolaisten määrä jäsenvaltioissa
kasvaa.

4.2.
Koska tämä ohjelma on kuitenkin vain hyvin lyhytaikainen siirtymätoimenpide, on välttämätöntä, että onnistuneista hankkeista saatuja kokemuksia vaihdetaan ja levitetään.
Tämän vuoksi komissiota kehotetaan laatimaan yhteistyössä
alueiden komitean kanssa ”parhaiden käytänteiden käsikirja”
pakolaisten integroimiseen tähtäävää paikallista ja alueellista
toimintaa varten.

Tähän kuuluu tutkimus erilaisten sosiaali- ja terveysturvajärjestelmien vaikutuksista integraation edistämisessä.
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Tällä tavoin kerätyt kokemukset ja tiedot tulee sisällyttää
säännöksiin, jotka ministerineuvoston on määrä antaa vuoden
2000 jälkeistä aikaa varten. Näin voidaan määrittää kokonaisvaltainen lähestymistapa turvapaikanhakijoita, siirtymään joutuneita henkilöitä ja pakolaisia koskevaan problematiikkaan.
Tähän kuuluu myös kaikkien tähän mennessä toteutettujen
toimien ajoissa tehty arviointi.
4.3.
Alueiden komitea odottaa, että paikallis- ja aluehallinto
otetaan suoraan mukaan täytäntöönpantaessa pakolaisten integroimiseen tähtäävää toimintaohjelmaa, joka toteutetaan
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden sekä organisaatioiden ja
toimielinten kanssa. Alue- ja paikallisviranomaisilla on sosiaalialan toimiensa johdosta huomattava rooli pakolaisten integroitumisessa. Niiden paikallistasolla tekemät kokeilut voivat
muodostaa tärkeän tietopankin hankkeista, joita voidaan hyödyntää Euroopan unionin muissa osissa.
4.4.
Lisäksi AK tekee toimintaohjelmaan seuraavat muutosja täydennysehdotukset:
a) 2 artikla
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helpottaa pysyvästi vaikeuksien voittamista pakolaisten erityistilanteessa.
b) 4 artikla
Suunnitellut toimet pyritään nähtävästi saamaan etupäässä
laajoiksi ja kattaviksi. Tällä periaatteessa tukemisen arvoisella
lähestymistavalla ei kuitenkaan saa sulkea pois pienehköjä,
alueellisesti rajattuja toimia, joiden vaikutus on nopeampi ja
tehokkaampi.
Ehdotus alakohtien a) ja b) pohjalta:
2 ja 4 artikloja tulisi täydentää edellä esitetyn mukaisesti.
c) 7 artikla
Neuvoa-antavan komitean perustaminen vaikuttaa tällä hetkellä tarpeettomalta. Koska ohjelma on lyhytkestoinen siirtymätoimenpide, sen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertainen.
Tämä ei sulje pois komitean perustamista lopullisessa, vuoden
2000 jälkeen toteutettavassa ohjelmassa.
Ehdotus alakohdan c) pohjalta:

Edunsaajiin ei tulisi kuulua vain yksittäisiä henkilöitä vaan
myös kokonaisia perheitä. Perheyhteisön säilyminen

7 ja 8 artikla tulisi poistaa.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelma 1999–2001”
(2000/C 57/12)
ALUEIDEN KOMITEA, JOKA

ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelma 1999–2001”
KOM(1998) 696 lopull.,
ottaa huomioon AK:n työvaliokunnan 15. heinäkuuta 1998 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
198 c artiklan neljännen kohdan nojalla tekemän päätöksen laatia aiheesta lausunto ja antaa lausunnon
valmistelu valiokunta 5:n ”Sosiaalipolitiikka – Kansanterveys – Kuluttajansuoja – Tutkimus – Matkailu”
tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 5:n syyskuun 6. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 181/99
rev. 2, jonka esittelijä oli Franz Jung, (D, PPE),
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (18. päivän kokouksessa)
yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

1.1. Lähtötilanne

1.1.1. Markkinoiden maailmanlaajuistumisella ja teknologian kehityksellä on yhä laajempia ja pitkäaikaisempia vaikutuksia palveluihin, tuotteisiin ja markkinointiin. Kuluttajille
tarjotaan yhä enemmän uusia tuotteita. Lisäksi tuotteet on
yhä useammin valmistettu kuluttajan asuinvaltion tai jopa
Euroopan unionin ulkopuolella. Teknisten innovaatioiden ja
tieteen edistyksen myötä otetaan käyttöön yhä monimutkaisempia ja uudenaikaisempia tuotantomenetelmiä ja prosesseja,
joiden pitkäaikaisvaikutuksia kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen ei voida aivan luotettavasti vielä arvioida.

1.1.2. Tämä kehitys tuo kuluttajapolitiikalle uusia tehtäviä
ja vaikuttaa siten tulevaisuuden kuluttajapolitiikkaan. Eurooppalaiset kuluttajat odottavat tuotteilta ja palveluilta tiukkoja
turvallisuus- ja terveysstandardeja ja asettavat odotuksillaan
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin politiikalle tavoitteita
etenkin täytäntöönpanon, riskien arvioinnin ja lainsäädäntötoiminnan aloilla. Tämä nopean muutoksen leimaama kehitys
edellyttää kuluttajilta runsaasti tietoa ja arviointikykyä, mitä
heille ei toistaiseksi ole kaikilta aloilta kertynyt. Komission
lähtökohtana on, että tämä lisää jäsenvaltioiden hallitusten
toimintapainetta ja että tulevaisuudessa myös sääntelypolitiikassa tarvitaan paremman yhteistyön ja koordinoinnin lisäksi
joustavaa ja tarpeet huomioon ottavaa toimintatapaa ja objektiivista politiikan suunnittelua, joka perustuu riippumattomaan
tieteelliseen arviointiin. Lisäksi kuluttajien tiedonsaantimahdollisuuksia tulee laajentaa ja parantaa.

1.1.3. Markkinat ja niiden mukana kuluttajien odotukset
muuttuvat myös palvelualalla. Yhä useammat tavalliset kuluttajat käyttävät esimerkiksi monimutkaisia rahoituspalveluja
osana yksityisiä eläkejärjestelmiä. Palvelut on kuitenkin sovitettu tuotteita paremmin kuluttajien yksilöllisiin tarpeisiin. Tämä
vaikeuttaa eri tarjoajien palveluiden vertailua ja heikentää siten
kilpailupainetta. Tulevan kuluttajapolitiikan tehtävänä on ottaa
tarjonnan monitahoistuminen huomioon myös osittain jo
olemassa olevissa säännöksissä.

1.1.4. Markkinoiden vapauttaminen on viime vuosina
muuttanut perustavasti tiettyjä aloja, joilla palvelujen toimittaminen oli aiemmin yksinomaan julkisen sektorin vastuulla.
Näiden palvelujen tarjonnan vapauttamista perusteltiin ennen
kaikkea kilpailun lisääntymisen kuluttajille tuomilla eduilla.
Komissio muistuttaa, että lisätoimet saattavat olla tarpeen,
jotta tavoiteltu hyöty todella saavutetaan.

1.1.5. Uuden tieto- ja viestintätekniikan ja etenkin Internetin nopea leviäminen muuttaa perusteellisesti markkinointi- ja
myyntimenetelmiä. Internetin avulla kuluttajat voivat hankkia
runsaasti haluamaansa tietoa ja tarjouksia. Siinä voi kuitenkin
samalla piillä vaaroja, sillä etenkin elektronista kauppaa koskeva lainsäädäntökehys ei ole vielä täydellinen. Tällä alalla
vallitseva toimintatarve avaa yhteisön tasolla lukuisia toimintakenttiä.

1.2. Taustaa

1.2.1. Amsterdamin sopimuksen uudelleenmuotoillussa
153 artiklassa yhteisö velvoitetaan kuluttajansuojan korkean
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tason varmistamiseksi ja kuluttajien etujen suojaamiseksi turvaamaan kuluttajien terveys, turvallisuus ja taloudelliset edut ja
edistämään kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen
sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi.

2.1. Kuluttajien etujen entistä voimakkaampi ajaminen kaikkialla
EU:ssa

1.2.2. Maastrichtin sopimuksessa tunnustettiin korkeatasoinen kuluttajansuoja ensi kertaa perussopimustasolla itsenäiseksi tavoitteeksi. Amsterdamin sopimuksen 153 artiklalla
tämä tavoite vahvistetaan ja sitä kehitetään edelleen. Kuluttajapolitiikan jatkokehityksen kannalta on myös hyvin tärkeää,
että tulevaisuudessa kuluttajansuojan vaatimukset otetaan huomioon suunniteltaessa ja toteutettaessa muita yhteisön politiikkoja ja toimia.

2.1.1. Komissio katsoo, että kuluttajat ovat tietyssä määrin
itse vastuussa etujensa puolustamisesta. He tarvitsevat tässä
kuitenkin asioiden monimutkaistumisen ja saatavilla olevan
tiedon jatkuvan lisääntymisen (mikä on paljolti seurausta
tietoyhteiskunnan kehittymisestä) takia tehokasta ja objektiivista tukea. Tämä koskee erityisesti tiettyjä väestöryhmiä.

1.2.3. Tämä kuluttajien oikeuksien vahvistaminen ja kuluttajapolitiikan tunnustaminen itsenäiseksi politiikan alaksi oli
myös yksi vaatimuksista, jotka alueiden komitea esitti komission tiedonannosta ”Kuluttajapolitiikan ensisijaiset toimet
1996–1998” 13. kesäkuuta 1996 antamassaan lausunnossa (1).

1.3. Tavoitteet

2.1.2. Kuluttajien etujen tehokas ajaminen edellyttää tehokkaita kuluttajajärjestöjä. Jotta kuluttajajärjestöt voivat hoitaa
kuluttajavalistuksen, -neuvonnan ja kuluttajien etujen puolustamisen tehokkaasti, asianmukaisesti ja riippumattomasti, ne
tarvitsevat taloudellista ja teknistä tukea. Komissio ehdottaakin
tiedonannon liitteessä I kuluttajajärjestöille tarkoitettuja koulutus- ja jatkokoulutustoimia nykyistä ammattikoulutustarjontaa
täydentäviksi liitännäistoimiksi.

Tällä lausunnolla alueiden komitea haluaa
–

vahvistaa omalta osaltaan Euroopan unionin kuluttajansuojaa ja kuluttajien oikeuksia

–

tukea komissiota sen kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelman 1999–2001 toimeenpanossa

–

tehdä ehdotuksia kuluttajansuojan parantamiseksi

–

korostaa jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallisyhteisöjen
vastuuta kuluttajansuojan toteuttamisesta Euroopassa

–

edistää osaltaan komission, jäsenvaltioiden sekä alue- ja
paikallisyhteisöjen samoin kuin yritysten, kuluttajajärjestöjen ja kuluttajien aktiivista kuluttajapoliittista yhteistyötä.

2. Kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelman 1999–2001
sisältö
Kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelmassa 1999–2001 komissio hahmottelee tehtäväkentän, jonka tavoitteena on ajaa
kuluttajien etuja entistä voimakkaammin koko Euroopan
unionissa, taata korkeatasoiset turvallisuus- ja terveysstandardit sekä kunnioittaa täysimittaisesti EU:n kuluttajien taloudellisia etuja. Näiden kolmen ensisijaisen tavoitteen avulla komissio
aikoo viedä kuluttajansuojan uudelle vuosituhannelle.

(1) CdR 221/96 fin – EYVL C 337, 11.11.1996, s. 49.

2.1.3. Komissio korostaa vuoropuhelun merkitystä välineenä, jolla taataan, että kuluttajien edut otetaan asianmukaisesti huomioon suhteessa muiden yhteiskunnallisten toimijoiden etuihin. Tämä koskee yhtäältä kuluttajien ja yritysten
sekä toisaalta alue- ja paikallisyhteisöjen ja komission välisen
vuoropuhelun lisäksi komission vuoropuhelua unionin ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

2.1.4. Ajaakseen tehokkaammin kuluttajien etuja komissio
aikoo paitsi tehostaa kuluttajajärjestöjen kuulemista EU:n
päätöksenteossa myös edistää etenkin kuluttajien ja yritysten
alakohtaista vuoropuhelua, jotta nämä sopisivat mahdolliset
tai todelliset riita-asiat itsesääntelevillä toimilla aina kun mahdollista. Jotta kuluttajien edut voidaan ottaa asianmukaisesti
huomioon, tulee komission kuluttajakomiteaa tulevaisuudessa
kuulla toimien täytäntöönpanoon, koulutukseen ja Euroopan
unionin tiedotuskampanjoihin liittyvistä kysymyksistä. Yritysten ja kuluttajien välistä vuoropuhelua komissio aikoo edistää
rahoittamalla ”alimman” tason eli kuluttajien ja yritysten
alakohtaisia vuosittain järjestettäviä keskustelukierroksia.

2.1.5. Euroopan sisämarkkinoiden kuluttajien kanssa
käymäänsä vuoropuhelua komissio aikoo syventää ja laajentaa
perustamalla lisää ”kuluttajien eurooppalaisia tieto- ja neuvontakeskuksia”. Keskusten on määrä vastata jatkossa enemmän
PR-työstä yhteistyössä kuluttajajärjestöjen kanssa. Tiedonkulun parantamiseksi kaikkien asianosaisten ja keskusten käyttäjien välillä komissio suunnittelee omien yksikköjensä ja tietoja neuvontakeskusten välisen verkon perustamista.
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2.1.6. Komissio pitää myös kuluttajille suunnatun koulutuksen edistämistä jäsenvaltioissa erittäin tärkeänä. Se aikoo
yhdessä valtiollisten sekä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa
edistää sellaisten hyvien toimintatapojen vaihtoa, jotka liittyvät
kuluttajavalistuksen sisällyttämiseen osaksi kouluopetusta. Komissio keskittyy tässä erityisesti opetusmateriaalin kehittämiseen, opettajainkoulutukseen sekä koulujen ja niiden paikallisen ympäristön vuorovaikutukseen.

29.2.2000

2.2.5. Toimintasuunnitelmassa ilmoitetaan elintarvikelainsäädännön alalla valmisteilla olevasta tiedonannosta, jossa
käsitellään kuluttajien kannalta erityisen merkittäviä aiheita eli
tuotemerkintöjä, hygieniaa ja tarkastuksia, sekä elintarvikelakia
koskevan puitedirektiiviluonnoksen laatimista. Suunnitteilla
on myös eläinlääkintähygieniadirektiivien ja elintarvikehygieniadirektiivin yksinkertaistaminen ja järkeistäminen. Muina
nykyisten säännösten muutoksien tavoitteina mainitaan toimijoiden itsesääntelyn vahvistaminen koko elintarvikeketjussa ja
komission suorittaman kansallisten tarkastusten valvonnan
tehostaminen.

2.2. Kuluttajien terveyden ja turvallisuuden korkeatasoinen suojelu
EU:ssa

2.2.1. Tällä alalla komissio aikoo seuraavina kolmena vuotena keskittyä seuraaviin seikkoihin:
–

toimintalinjojen luominen tieteelliseltä pohjalta

–

turvallisemmat tuotteet

–

turvallisemmat palvelut

–

kuluttajapolitiikan täytäntöönpanon ja seurannan tehostaminen sekä nopea reagointi hätätilanteissa.

2.2.2. Komissio muistuttaa toimintasuunnitelmassaan, että
yhä monimutkaisemmat tuotteet ja palvelut lisäävät kuluttajien
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia riskejä, ja korostaa
erityisesti johdonmukaista ja objektiivista toimintalinjojen luomista, joka perustuu riippumattomaan tieteelliseen riskienarviointiin. Komissio katsoo myös, että on olennaisen tärkeää
tunnistaa ja arvioida kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen
kohdistuvat vaarat ja reagoida niihin nopeasti.

2.2.3. Tästä syystä tieteellisten komiteoiden työn lujittaminen ja tehostaminen on yksi komission tavoitteista, ja se on
määrä saavuttaa laatimalla menettelytapoja ja metodologiaa
koskevat yhdenmukaiset suuntaviivat. Tässä yhteydessä komissio aikoo tutkia vertaisarviointiin perustuvan kriittisen arvioinnin käyttöönottoa sekä sitä, onko mahdollista kehittää verkoston muodossa tapahtuvaa tieteellisten komiteoiden yhteistyötä
jäsenvaltioiden vastaavien elinten kanssa. Tämän ohella komissio tutkii, miten koko riskienhallintaprosessin toimintaa voidaan parantaa johdonmukaisella riskianalyysilla. Lisäksi toimintasuunnitelmassa mainitaan varovaisuusperiaatteen laajaa
soveltamista koskevien suuntaviivojen laatiminen yhteisötasolla.

2.2.4. Kuluttajiin kohdistuvat vaarat eivät pysähdy Euroopan unionin ulkorajoille, ja siksi myös kansainvälisellä tasolla
pyritään yksimielisyyteen elintarvike- ja tuoteturvallisuuden
riskianalyysista ja varovaisuusperiaatteen käyttöönotosta.

2.2.6. Sen lisäksi, että tiedonannossa ilmoitetaan tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin täytäntöönpanoa käsittelevästä
ja sen tarkistusehdotuksia sisältävästä raportista, siinä kaavaillaan mm. tuotteiden ja lastentarvikkeiden lapsiturvallisuuden
parantamista laatimalla uusia tai tarkistamalla nykyisiä tuotestandardeja.

2.2.7. Palvelualan kuluttajansuojan parantamiseksi tehdään
tarvittaessa palvelujen turvallisuutta ja palvelujen tarjoajien
vastuuta koskevia ehdotuksia.

2.2.8. Vaarallisista kulutustavaroista varoittavaa nopeaa
hälytysjärjestelmää on määrä parantaa ja laajentaa. Lisäksi
hätätapauksia varten perustetaan asiantuntijoiden verkko. Turvallisempien elintarvikkeiden tavoite on määrä saavuttaa Dublinissa toimivan elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston avulla
käyttämällä riskienarviointijärjestelmää ja valvomalla elintarvikkeiden koko tuotantoketjua valvontapalvelut mukaan luettuna. Varmistaakseen yhteisön lainsäädännön voimaansaattamisen ja toimeenpanon jäsenvaltioissa komissio mainitsee
nimenomaisesti mahdollisuuden käynnistää rikkomismenettelyjä.

2.3. EU:n kuluttajien taloudellisten etujen täysi kunnioittaminen

2.3.1. Tällä otsikolla komissio viittaa siihen, että kuluttajien
edun edistämiseksi on jo runsaasti lainsäädäntöä. Se pitää
yhtenä seuraavien vuosien tehtävistä tämän lainsäädännön
saattamista ajan tasalle ja siinä vielä olevien aukkojen tilkitsemistä. Lisäksi komission näkemyksen mukaan on huolehdittava siitä, että nykyiset säännökset tehoavat myös käytännössä.
Tämän vuoksi hallinnollisen yhteistyön parantaminen on
ensisijainen tavoite. Komissio suunnittelee myös toimia, joilla
parannetaan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja nykyisten yhteisön säännösten saattamista osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Komission mielestä olisi myös löydettävä tasapaino
lainsäädännöllisten ja muiden toimien (oikeudellisesti sitomattomat määräykset) välille.
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2.3.2. Nykyisten direktiivien uudelleentarkastelun yhteydessä komissio aikoo tehdä ehdotuksia kulutusluottoja koskevien säännösten mukauttamisesta nykyisiin luotontarjousmenetelmiin ja -käytäntöihin. Tämän ohella se tutkii erilaisia
tapoja torjua ylivelkaantumista ja antaa aiheesta tarvittaessa
suosituksen. Lisäksi nykyiseen vakuutusasiamiehiä koskevaan
lainsäädäntöön harkitaan parannuksia valtioiden rajojen yli
solmittavien sopimusten helpottamiseksi. Komissio tutkii
myös, onko sen tiedonannossa ”Miten vahvistaa asiakkaiden
luottamusta sisämarkkinoilla käytettäviin elektronisiin maksuvälineisiin” esitetyt suositukset pantu asianmukaisesti täytäntöön. Jos näin ei ole tehty, komissio ehdottaa alaa koskevaa
direktiiviä.

2.3.3. Euron suhteen komissio keskittyy seuraamaan jatkuvasti kolmea tätä alaa koskevaa suositusta. Se harkitsee tähän
liittyen lainsäädäntötoimia, jotka koskevat hintojen kaksoismerkintöjä ja joilla lisätään kuluttajien kiinnostusta elektroniseen rahaan.

2.3.4. Komissio haluaa tarkistaa perusteellisesti myös nykyisiä säännöksiä koskevat raportointivelvollisuudet. Toimintaohjelman puitteissa on määrä antaa

vuoden 1999 loppuun mennessä:

–

kertomus kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista
annetun direktiivin soveltamisesta

–

kertomus mahdollisuudesta laatia tehokkaita keinoja kuluttajien valitusten käsittelemiseksi

–

kertomus harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevan direktiivin soveltamisesta
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2.3.5. Muina tärkeinä tehtävinään komissio mainitsee toimintasuunnitelmassaan lainsäädännön käytännön täytäntöönpanon ja yhteisön lainsäädännön soveltamisen seurannan.
Täytäntöönpanoon liittyen tulee hallinnollista yhteistyötä
jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden ja komission sekä jäsenvaltioiden ja kuluttajajärjestöjen välillä helpottaa ja parantaa. Samalla
jäsenvaltioiden elinten tulee kehittää täytäntöönpanon koordinointia.

2.3.6. Pyrkiessään parantamaan kuluttajien mahdollisuuksia hyödyntää oikeusjärjestelmää komissio asettaa etusijalle
kieltoja koskevan direktiivin käytännön soveltamisen. Tämän
lisäksi on määrä tukea kuluttajariitojen ratkaisemista tuomioistuimien ulkopuolella koskevien toimien ja suositusten toimeenpanoa. Komissio aikoo myös tutkia, onko samantapaisia
vahinkoja kärsineiden kuluttajien yhdessä toteuttamia oikeustoimia syytä helpottaa.

2.3.7. Komissio pyrkii siihen, että kuluttajien edut otetaan
paremmin huomioon muilla Euroopan unionin politiikan
aloilla. Kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelmassa mainitaan
tähän liittyen ensimmäisenä yleishyödylliset palvelut, joissa on
varmistettava tasapaino markkinoiden vapauttamisen vaatimusten ja kuluttajien toivomien maksukykyisyyttä, laatua ja
tarjonnan selkeyttä koskevien aitojen valintamahdollisuuksien
välillä. Komissio aikoo myös sisällyttää kuluttajanäkökohdat
nykyistä voimakkaammin tietoyhteiskuntaa koskevaan politiikkaan, sillä tietoyhteiskunta voi tarjota kuluttajille suuria
etuja, mutta samalla se voi vaarantaa kuluttajien edut maksujärjestelmien turvallisuutta ja vastuun ja velvollisuuksien jakamista koskevissa kysymyksissä.

3. Yleistä
vuoden 2001 loppuun mennessä:

–

kertomus etämyyntidirektiivin soveltamisesta

ilman määräaikaa:

–

3.1.
Alueiden komitea panee tyytyväisenä merkille, että
komissio on julkaissut Amsterdamin sopimuksen perusteella
kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelmaa 1999–2001 koskevan tiedonannon, jossa se esittelee tulevat kuluttajapoliittiset
toimet Amsterdamin sopimuksen määräysten valossa ja selvittää, mihin aloihin se aikoo keskittyä seuraavien kolmen
vuoden aikana.

kertomus kieltoja käsittelevän direktiivin soveltamisesta.

Säännösten tarkistamisen lisäksi komissio aikoo tehdä ehdotuksia nykyisessä lainsäädännössä olevien puutteiden korjaamiseksi. Ehdotukset koskevat luultavasti ”ihmetuotteita”, terveysvaikutuksia koskevia harhaanjohtavia väitteitä ja pyramidimyyntiä.

3.2.
Alueiden komitean mielestä Amsterdamin sopimuksen
153 artiklaan kirjattu itsenäinen vaatimus korkeatasoisesta
kuluttajansuojasta on Euroopan sisämarkkinoiden välttämätön
täydennys. Myös tässä suhteessa alueiden komitea on hyvin
tyytyväinen komission julkaisemaan kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelmaan.
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3.3.
Alueiden komitea katsoo, että kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelma 1999–2001 on perustavanlaatuinen väline
kuluttajansuojan kehittämiseksi edelleen yhteisön tasolla. Komitea huomauttaa kuitenkin, että toimintasuunnitelma on
pidetty tasoltaan yleisenä, ja siksi sen toimeenpanossa tulee
konkretisoida harkittuja toimia ja ennen kaikkea tutkia ennen
toimiin ryhtymistä, ovatko unionin lainsäädäntötoimet tarpeen.

3.4.
Alueiden komitea kannattaa komission ehdottamaa
toimintatapaa kuluttajapolitiikan vahvistamiseksi yhteisön tasolla sekä sen esittämiä tärkeimpiä tavoitteita, kuluttajien
aseman vahvistamista, kuluttajien terveyden ja turvallisuuden
korkeatasoista suojelua sekä kuluttajien taloudellisten etujen
täyttä kunnioittamista Euroopan unionissa. Komitea korostaa
kuitenkin, että Amsterdamin sopimuksen 153 artiklan mukaan
Euroopan unionin tulee vain myötävaikuttaa tähän.

3.5.
Alueiden komitea korostaa, ettei yhteisön kuluttajansuojapolitiikka saa olla leimallisesti puolustusvoittoista, vaan
sillä on puututtava muotoillen ja tukien asioiden huolellisen
tutkimisen jälkeen nykyisiin ongelmakenttiin ja erityisesti
edistettävä eurooppalaisten kuluttajien aktiivista osallistumista
tähän prosessiin.

3.6.
Alueiden komitea korostaa kuitenkin myös sitä, että
yhteisön kuluttajapolitiikan on Amsterdamin sopimuksen
5 artiklan mukaan oltava sopusoinnussa läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteiden kanssa. Alueiden komitea kehottaa komissiota, joka aikoo tehostaa osallistumistaan lainsäädännön
täytäntöönpanoon, noudattamaan läheisyysperiaatetta. Komitea muistuttaa, että Euroopan unionin oikeussäännösten täytäntöönpano kuuluu jäsenvaltioille ja eräissä tapauksissa alueille.

3.7.
Vaikka kuluttajat ovat tietyssä määrin itsekin vastuussa
etujensa puolustamisesta, ovat he alueiden komitean mielestä
erityisesti luotaessa perustaa toimiville markkinoille, vapautettaessa yleishyödyllisiä palveluja sekä terveyden alalla ja runsaan
– varsinkin uusien viestimien kautta – saatavilla olevan tiedon
käsittelyssä riippuvaisia viranomaisten suojelusta tai kuluttajajärjestöjen tuesta. Euroopan unionin kuluttajien tiedonsaanti-, koulutus- ja järjestäytymisoikeutta, joka on edunvalvonnan
välttämätön edellytys, on pidettävä perusoikeutena ja sitä
on edistettävä. Alueiden komitea muistuttaa kuitenkin, että
Euroopan unionin taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen (esim. väestön vanhenemisen (1)) myötä viranomaiset ja
kuluttajajärjestöt joutuvat yhä useammin tekemisiin sellaisten

(1) Vrt. AK:n lausunto aiheesta ”Väestöraportti 1997”, CdR 388/97
fin – EYVL C 251, 10.8.1998, s. 36.
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väestöryhmien etujen kanssa, jotka eivät aineellisten tai henkilökohtaisten rajoitteiden vuoksi pysty itse ajamaan täysimittaisesti etujaan kuluttajina ja ovat siksi erityisen riippuvaisia
tuesta.

3.8.
Alueiden komitea ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että
komissio korostaa asiantuntevien ja tehokkaiden kuluttajajärjestöjen arvoa ja aikoo tukea niitä. Tämä on hyvin tärkeää paitsi
kuluttajille myös paikallis-, alue-, jäsenvaltio- ja yhteisötason
kuluttajapolitiikalle: kuluttajaorganisaatioiden täytyy kyetä kanavoimaan ja arvioimaan jatkuvasti kasvavaa tietomäärää
ensinnäkin voidakseen neuvoa kuluttajia tehokkaasti ja toiseksi
voidakseen ajaa kuluttajien etuja asianmukaisesti poliittisessa
päätöksenteossa.

3.9.
Tältä pohjalta voivat myös kuluttajat ja yritykset käydä
mielekästä ja tasa-arvoista vuoropuhelua. Tässä yhteydessä
alueiden komitea on erityisen tyytyväinen komission aikeeseen
edistää säännöllistä alakohtaista vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on luoda itsesääntelytoimia. Tällainen lähestymistapa,
jossa asioihin puututaan mahdollisimman vähän säännöksin,
voi osaltaan vähentää lainsäädäntöelinten työtaakkaa ja ennen
kaikkea lisätä alue- ja paikallistason eri osapuolten vastuuntuntoa. Alueiden komitea korostaa kuitenkin painokkaasti, ettei
tätä lähestymistapaa saa kehittää kuluttajien etujen kustannuksella ja että kuluttajia suojaavien lainsäädäntötoimien mahdollisuus on säilytettävä.

3.10. Alueiden komitea on erityisen tyytyväinen siihen, että
komissio on asettanut ensisijaisiksi tavoitteiksi kuluttajien
järjestelmällisen kuulemisen, alakohtaisten kuulemisten koordinoinnin kehittämisen ja verkoston perustamisen kuluttajakysymyksiä koskevan tietämyksen keräämiseksi.

Komitean mielestä tämän verkon, joka voisi uudenaikaisten
viestintävälineiden avulla työskennellä suhteellisen edullisesti,
tulisi kattaa kuluttajien eurooppalaisten tieto- ja neuvontakeskusten lisäksi myös alue- ja paikallisyhteisöt ja kuluttajaorganisaatiot. Koska mahdollisimman suuri avoimuus ja julkisuus
ovat ratkaisevia, jotta kansalaiset hyväksyvät Euroopan unionin
ja luottavat sisämarkkinoihin, AK kannattaa myös ehdotusta
yhteisön ja jäsenvaltioiden voimassa olevan kuluttajalainsäädännön systemaattisesta kokoamisesta ja julkaisemisesta.

3.11. Komitea on erityisen tyytyväinen komission aikeeseen
ottaa kuluttajien taloudelliset edut entistä paremmin huomioon myös muilla politiikan aloilla. Tämän tulee alueiden
komitean näkemyksen mukaan johtaa siihen, että unionin
muut politiikat voidaan sovittaa nykyistä paremmin kuluttajien
etujen suojelun mukaisiksi.
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4. Erityistä

4.1.
Alueiden komitea korostaa, että kuluttajien etujen
parempi huomioon ottaminen voi vahvistaa kansalaisten
hyväksyntää Euroopan unionia kohtaan. Kansalaisten epäluuloisuus on selvintä terveyden suojelun ja elintarvikesektorin
kaltaisilla aloilla, joilla Euroopan unionilta odotettuja toimia
on toteutettu puutteellisesti tai ei lainkaan. Eurooppalainen
kuluttajapolitiikka on strategisesti merkittävässä asemassa kansalaisten ja unionin lähentämisen kannalta.

4.2.
Koska lasten ja nuorten mahdollisuudet käyttää uudenaikaisia viestintävälineitä lisääntyvät nopeasti, tämän väestöryhmän kasvattaminen avoimiksi mutta myös kriittisiksi
kuluttajiksi ja ennen muuta vastuustaan tietoisiksi on alueiden
komitean mielestä erityisen tärkeää; myös koulujen tulisi ottaa
tämä tehtävä hoitaakseen. Lisäksi nuoret liikkuvat sisämarkkinoilla nykyisin paljon luontevammin kuin vielä muutamia
vuosia sitten. Sikäli ehdotus kuluttajansuojan eurooppalaisen
ulottuvuuden sisällyttämisestä opetustavoitteisiin vaikuttaa
johdonmukaiselta. Siksi alueiden komitea panee hyväksyen
merkille komission tarjoaman mahdollisuuden – viittaus läheisyysperiaatteen noudattamiseen – osallistua tämä alan kehittämiseen.

4.3.
Alueiden komitea kannattaa komission aietta laatia
tulevaisuudessa toimenpiteet ja päätökset tieteellisen riskianalyysin ja -arvioinnin pohjalta. BSE-skandaali ja sen aiheuttama
eurooppalaisten kuluttajien syvä luottamuspula osoittivat liiankin selvästi, kuinka välttämätön tällainen lähestymistapa on
yhteisön tasolla. Tulevaisuutta varten on varmistettava, että
liikkeeseen lasketaan vain turvallisia, terveellisiä ja ihmisravinnoksi sopivia elintarvikkeita.

4.4.
Elintarvikkeiden turvallisuuden takaamiseksi on välttämätöntä, että koko elintarviketuotantoketjua alkutuotannosta
kuluttajamarkkinointiin valvotaan tehokkaasti ja kattavasti.
Jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisyhteisöjä kehotetaan optimoimaan valvontatoimintansa ja sovittamaan se komission tuella
paremmin yhteen. Komitea kehottaakin komissiota laatimaan
ja esittämään mahdollisimman pian koko elintarvikelainsäädäntöä koskevan puitedirektiivin, johon kirjataan yhteisön elintarvikelainsäädännön perusperiaatteet ja eri osapuolien velvollisuudet.

4.5.
Alueiden komitea kannattaa komission aietta laatia
tiedonanto kuluttajien kannalta erityisen tärkeiden alojen
kuten elintarvikemerkintöjen, -hygienian ja -valvonnan seuran-
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tatoimista. Komissiota pyydetään tässä yhteydessä laajentamaan huomattavasti elintarvikemerkintöjä koskevia velvoitteita, jotta kuluttajat saisivat kattavaa tietoa kaikkien elintarvikkeiden sisällöstä, ainesosista ja alkuperästä. Tämä pätee erityisesti
elintarvikkeisiin, jotka sisältävät geneettisesti muunneltuja organismeja tai jotka on valmistettu geneettisesti muunnelluista
organismeista tai niiden avulla. Alueiden komitea muistuttaa,
että kattavat elintarvikemerkinnät ovat tärkeitä myös allergioista kärsiville. Ainoastaan täydellisten sisältöä ja valmistusaineita
koskevien tietojen ilmoittaminen antaa tälle kuluttajaryhmälle
mahdollisuuden valita riskittömiä elintarvikkeita.

4.6.
On myös tarpeen, että komissio, jäsenvaltiot sekä alueja paikallisyhteisöt ottavat varovaisuusperiaatteen keskeiseksi
johtoajatuksekseen. Alueiden komitea kehottaa komissiota
konkretisoimaan periaatetta sen käytännön soveltamista varten
ja kehittämään tätä varten selkeät ja tehokkaat suuntaviivat.

4.7.
Alueiden komitea korostaa, että yhteisön lainsäädännön yhtenäinen soveltaminen jäsenvaltioissa on välttämätöntä
Euroopan sisämarkkinoiden ja kuluttajien luottamuksen kannalta ja sitä tulee valvoa. Komitea katsoo, että toimivaltaisten
valvontapalveluiden ja viranomaisten suoritusten tarkastus
myös auditointimenetelmiä käyttämällä on sopiva keino saada
selville, suoritetaanko tarvittavat elintarvikevalvontatoimet
koko sisämarkkinoiden alalla tehokkaasti ja yhdenmukaisesti.
Tarkastukset tukevat myös yhteisön lainsäädännön yhtenäistä
soveltamista. Tässä yhteydessä komitea korostaa kuitenkin
myös, että elintarvikevalvonta kuuluu tällä hetkellä ja sen
tulee vastaisuudessakin kuulua jäsenvaltioiden sekä alue- ja
paikallisyhteisöjen toimivaltaan.

4.8.
Alueiden komitea kannattaa komission aikomusta
antaa eurooppalaisten standardointijärjestöjen tehtäväksi laatia
etenkin lasten turvallisuuteen ja vauvantarvikkeisiin liittyviä
uusia tuotestandardeja tai tarkistaa nykyisiä standardeja. Euroopan kuluttajien tulee kuitenkin voida osallistua asianmukaisesti tulevaan standardointimenettelyyn.

4.9.
Alueiden komitea on tyytyväinen siihen, että komissio
aikoo parantaa ja laajentaa vaarallisia kulutushyödykkeitä
koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää. Jäsenvaltioiden erityisesti
elintarvikealasta vastaavien viranomaisten täytyy voida reagoida nopeasti ja tehokkaasti, ja siksi katsotaan olevan välttämätöntä keskittää hälytykset akuutteihin terveyttä vaarantaviin
tapauksiin ja antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille myös tarvittavat tiedot vaarallisten tuotteiden jakelukanavista, jotta ne voivat toimia nopeasti ja määrätietoisesti.
Yleisluonteiset tiedotukset tulisi voida erottaa hälytyksistä.
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4.10. Alueiden komitea myöntää, että yritysten itsesääntely
tai kuluttajajärjestöjen ja yritysten väliset vapaaehtoiset sopimukset ovat oikeussäännösten tervetullut täydennys tai vaihtoehto. Itsesääntelyn ja sopimusten on kuitenkin oltava korkeatasoisen kuluttajansuojan tavoitteen mukaisia. Lisäksi näiden
välineiden asianmukainen toimeenpano ja valvonta on niiden
tehokkuuden kannalta ratkaisevaa.

4.11. Alueiden komitea kannattaa täysin komission aikomusta saattaa kulutusluottoja koskevat säännökset ajan tasalle
ja sovittaa ne nykyisiin luotontarjousmenetelmiin ja -käytäntöihin.

4.12. On eurooppalaisten kuluttajien edun mukaista päästä
täysimittaisesti osallisiksi sähköisen viestinnän ja kehittyvän
sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksista. Tämä edellyttää
huomattavien teknisten edistysaskelien ohella myös oikeudellisten toimintaedellytysten lisämukautuksia. Alueiden komitea
painottaa, että puitteet, joilla turvataan kuluttajansuoja tietoyhteiskunnassa, voidaan määrittää mielekkäästi vain yhteisön tai
koko maailman tasolla.

4.13. Parhaillaan käytävä keskustelu rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevasta direktiiviehdotuksesta on osoittanut jäsenvaltioiden olevan pitkälti yhtä mieltä siitä, että pohdintojen
lähtökohtana tulee käyttää yleisen etämyyntidirektiivin säännöksiä. Yksimielisyys vallitsee myös siitä, että siviilioikeuden
yhtenäistämisen tässä vaiheessa ei rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivillä ole syytä pyrkiä täydelliseen yhdenmukaistamiseen. Alueiden komitea yhtyy näkemykseen, jonka mukaan
vähimmäisstandardien luominen on tärkeämpää, sillä niiden
avulla jäsenvaltioiden on mahdollista taata suojelun korkea
taso.

4.14. Alueiden komitea ilmaisee tyytyväisyytensä komission aikeeseen tutkia, onko samantapaisia vahinkoja kärsineiden kuluttajien yhdessä toteuttamia oikeustoimia tarpeellista
ja järkevää helpottaa. Komitea muistuttaa kuitenkin, että eräät
jäsenvaltiot ovat periaatesyistä kollektiivisen kanneoikeuden
laajentamista vastaan, sillä ne katsovat, että henkilöoikeuden
tarjoamat keinot ovat kaikkien kuluttajien helposti käytettävissä.
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kolmen vuoden aikana tähän alaan. Alueiden komitea katsoo,
että lääkkeiden, etenkin antibioottien, runsaaseen käyttöön
eläinten rehussa ja siten eläinperäisten elintarvikkeiden tuotannossa sekä terveysstandardeihin tulee vastaisuudessa kiinnittää
enemmän huomiota myös kuluttajansuojan näkökulmasta.

5.2.
Alueiden komitea kehottaa komissiota edistämään
tarmokkaasti eurooppalaisten kuluttajien terveyttä, turvallisuutta ja taloudellisia etuja alan kansainvälisissä elimissä ja
kansainvälisissä kauppasuhteissa.

5.3.
Lisäksi alueiden komitea painottaa tarvetta edistää
eurooppalaisen kuluttajalainsäädännön yhtenäistämistä vähimmäisstandardien pohjalta. Siten jäsenvaltioilla säilyy mahdollisuus ylittää sopimuksen puitteissa tarvittaessa omalla
alueellaan suojan vähimmäistaso ja ottaa myös täytäntöönpanotoimissa huomioon kansalliset erityispiirteet.

5.4.
Alueiden komitea tietää, että eurooppalaiset kuluttajat
ovat yhä kiinnostuneempia markkinoilla olevien tuotteiden
alkuperää ja koostumusta koskevista tiedoista. Tästä syystä
komitea kehottaa komissiota laajentamaan merkittävästi kuluttajansuojan kannalta tärkeitä elintarvikemerkintöjä koskevia
velvoitteita. Komitea pitäisi suotavana myös sitä, että
lainsäädäntötoimilla helpotettaisiin myös tuotteiden maantieteellisen alkuperän merkitsemistä.

5.5.
Markkinoiden kiihtyvän maailmanlaajuistumisen
vuoksi kuluttajia on suojeltava kansainvälisesti toimivien tarjoajien rikkomuksilta. Tämän vuoksi yhteisön tulisi tehostaa
ponnistelujaan aloilla, jotka koskevat kuluttajansuojaa maailmanlaajuisilla markkinoilla.

5.6.
Alueiden komitea on tyytyväinen siihen, että komissio
pitää kuluttajain etujenvalvonnan tehostamista unionin ja
kansainvälisellä tasolla itsenäisenä tavoitteena. Komitea kehottaa komissiota antamaan myös laajentumisprosessissa kuluttajansuojalle sille kuuluvan painoarvon ja tukemaan hakijavaltioita niiden oman kuluttajansuojan kehittämisessä. Alueiden
komitean mielestä tässä yhteydessä on välttämätöntä, että
jäsenvaltioiden alueellisten kuluttajansuojajärjestöjen sekä tulevien jäsenmaiden vastaavien järjestöjen välille luodaan kestävää
kansainvälistä yhteistyötä.

5. Päätelmät

5.1.
Eurooppalaiset kuluttajat arvioivat Euroopan unionin
kuluttajapolitiikkaa ennen muuta sen perusteella, että Euroopan unionin markkinoille päästetään vain moitteettomia ja
terveellisiä elintarvikkeita sekä turvallisia tuotteita ja tavaroita.
Sen vuoksi alueiden komitea kehottaa keskittymään seuraavien

5.7.
Alueiden komitea kannattaa pyrkimyksiä standardoida
kuluttajansuojadirektiivien sisältämät oikeudet. On järkevää
yhtenäistää esimerkiksi erilaiset peruutusoikeudet ja määräajat,
yhdenmukaistaa kuluttajan ja yrityksen käsitteet ja kehittää
kansainvälistä yksityisoikeutta koskevalle lausekkeelle standardimuotoilu.
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5.8.
Alueiden komitea katsoo, että jäsenvaltio-, alue- ja
paikallistasojen nykyisten kuluttajaorganisaatioiden pätevöittämisen ja verkottamisen tulee olla etusijalla uusien eurooppalaisten tieto- ja neuvontakeskusten perustamiseen nähden, sillä
niiden puoleen tavalliset kuluttajat kääntyvät luontevimmin.
5.9.
Alueiden komitea on tyytyväinen ehdotukseen yhteisön, jäsenvaltioiden ja alueiden voimassa olevan kuluttaja-
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lainsäädännön systemaattisesta kokoamisesta ja julkaisemisesta. Komitea ehdottaa, että tällaiseen tietokantaan liitetään myös
yritysten itselleen asettamat vapaaehtoiset velvoitteet.
5.10. Alueiden komitea kehottaa komissiota kertomaan
komitealle sopivin väliajoin toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta ja saavutetusta edistyksestä.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Valmistautuminen Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoon”
(2000/C 57/13)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission 19. toukokuuta 1999 antaman tiedonannon neuvostolle ja Euroopan
parlamentille aiheesta ”Valmistautuminen Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoon”, KOM(1999) 230
lopull.,
ottaa huomioon komission 28. toukokuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan
ensimmäisen alakohdan mukaisesti tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokunnan 2. kesäkuuta 1999 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 4:n ”Maankäyttö – Taajama-asiat – Energia – Ympäristö” tehtäväksi,
ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolikonferenssin kolmannessa
istunnossa (COP3) 1.–10. joulukuuta 1997 Kiotossa hyväksytyn kasvihuonekaasujen vähentämistä
koskevan pöytäkirjan,
ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja parlamentille ”Ympäristönäkökohdat vahvemmin
esiin yhteisön energiapolitiikassa”, KOM(1998) 571 lopull.,
ottaa huomioon aiemman lausuntonsa aiheesta ”Ilmastonmuutos ja energia”, CdR 104/97 fin (annettu
18. syyskuuta 1997), (1)
ottaa huomioon aiemman lausuntonsa aiheesta ”Tulevaisuuden energia: uusiutuvat energialähteet –
Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja”, KOM(97) 599 lopull., CdR 57/98
fin (annettu 16. heinäkuuta 1998), (2)
ottaa huomioon aiemman lausuntonsa aiheesta ”Komission tiedonanto ympäristöstä ja työllisyydestä
(Kestävän kehityksen Euroopan rakentaminen)”, CdR 75/98 fin (annettu 19. marraskuuta 1998), (3)
(1) EYVL C 379, 15.12.1997, s. 11.
(2) EYVL C 315, 13.10.1998, s. 5.
(3) EYVL C 51, 22.2.1999, s. 41.
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ottaa huomioon aiemman lausuntonsa komission tiedonannosta unionin laajentumiseen liittyvästä
asiakirjasta ”Ympäristöpoliittiset liittymisstrategiat”, KOM(1998) 294 lopull., CdR 267/98 fin (annettu
19. marraskuuta 1998), (1)
ottaa huomioon aiemman lausuntonsa aiheesta ”Liikenne ja CO2-päästöt – Kohti yhteisön ratkaisumallia”,
CdR 230/98 fin (annettu 11. maaliskuuta 1999), (2)
ottaa huomioon valiokunta 4:n lokakuun 7. päivänä 1999 yksimielisesti hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 295/99 rev.1, jonka esittelijä oli Hannu Penttilä, (FIN, PSE)
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (18. päivän kokouksessa)
yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Johdanto
1.1.
Euroopan komissio hyväksyi 19. toukokuuta 1999
neuvostolle ja Euroopan parlamentille osoitetun tiedonannon,
joka koskee valmistautumista Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoon.
1.2.
Komissio on tiedonannossaan huolissaan Kioton pöytäkirjan voimaan saattamisen puolesta. Mahdollisimman moni
sopimusosapuolimaa tulisi saada ratifioimaan Kioton pöytäkirja. Sen sisältämien sitoumusten täytäntöönpano tulisi aloittaa
EU:ssa.

1.8.
Kioton sopimuksen joustavuusmekanismeja on tarkennettava edelleen ja päästökaupasta on järjestettävä sidosryhmien laaja kuuleminen. Sen pohjaksi olisi komission ehdotuksen mukaan laadittava vihreä kirja.

1.9.
Komissio ehdottaa päästövähennysinvestointien ja teknologiansiirron rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä EIB:n
ja EBRD:n toimesta ja mahdollista erityisluototusta. Virallisen
kehitysavun kytkeminen päästöjä vähentäviin hankkeisiin vaatii komission mielestä selvittämistä ja kehitysmaiden aktiivista
osallistumista.

1.3.
Komission mukaan päästöjen vähentämiseksi on tehostettava niin kansallisia kuin yhteisön yhteisiä ja yhteensovitettuja toimia ja politiikkoja ja toimenpiteitä.

1.10. Komission tiedonannon mukaan Euroopan unionin
laajentumisprosessissa voidaan luoda parempia edellytyksiä
jäsenyyttä hakeneiden maiden suotuisaan päästövähennykseen.

1.4.
Komissio katsoo, että ensisijainen päästöjen vähentämisen toteuttamisvastuu on yhteisön jäsenvaltioilla, joiden
omaa päätöksentekoa toimenpiteiden käynnistämiseksi tulee
nopeuttaa.

1.11. Buenos Airesin seurantakokouksen COP4 (1998)
pääpaino oli Kiotossa sovittujen omien toimien lisäksi tarkoitettujen joustavuusmekanismien tarkastelussa ja niiden kehittämisessä edelleen.

1.5.
Komission mukaan yhteisötason toimenpitein voidaan
täydentää kansallisia toimia. Helsingin huippukokouksessa
1999 tulisi jo voida sopia ympäristökysymysten (erityisesti
kasvihuonekaasujen osalta) sisällyttämisestä kaikkiin muihin
keskeisiin politiikan aloihin. Komissio kiirehtii päätöksiä energiaverotuksesta ja energia-alaa ja liikennettä koskevista ehdotuksista.

1.12. Kehitysmaiden ja kehittyvien maiden päästöjen
vähentämiseksi ja hiilinielujen säilyttämiseksi ovat tarjolla
sopimusmaiden omien toimien lisäksi joustavuusmekanismit
kuten päästökauppa (ET), yhteistoimeenpano (JI) ja puhtaan
kehityksen mekanismit (CDM), joiden soveltamissääntöjä valmisteltiin ja käsiteltiin UNFCCC:n osapuolikokouksissa COP5
Bonnissa vuonna 1999 ja niistä päätetään COP6 Haagissa
vuonna 2000.

1.6.
Komissio luottaa teollisuuden kanssa tehtävien ympäristösopimusten kasvihuonekaasupäästöjä vähentävään vaikutukseen ja odottaa teollisuuden järjestöiltä kiinnostuksen
ilmaisuja vielä vuoden 1999 aikana.

2. Yleistä

1.7.
Komissio katsoo, että päästöjen seuranta- ja todentamisjärjestelmät ovat tärkeitä päästökehityksen ja toimenpiteiden tehon toteamisessa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

2.1.
AK pitää tiedonantoa Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanosta tärkeänä ja siinä ehdotettuja toimenpiteitä kiireellisinä.

(1) EYVL C 51, 22.2.1999, s. 33.
(2) EYVL C 198, 14.7.1999, s. 3.

2.2.
AK katsoo, että kasvihuoneilmiön vaikutukset elolliseen elämään ja ihmiskunnan toimeentuloedellytyksiin erityisesti pitkällä tähtäimellä tunnustetaan yleisesti. Jatkuva globaali
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ilmakehän lämpeneminen ja jäätiköiden sulaminen nostaa
merenpintaa. Myös EU:n alueella ennalta arvaamattomat alueelliset muutokset voivat olla todennäköisiä. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit kuten äkilliset paikalliset sääilmiöt ja niiden
seurauksena jopa laajemmat katastrofit voivat tuottaa niin
inhimillistä tuskaa kuin vakavia taloudellisia menetyksiä.

2.3.
Komission käsityksen ja EEA:n raporttien mukaan
EU:lla on vaikeuksia YK:n kokouksessa Kiotossa 1997 sovitun
8 %:n
päästövähennyksen
aikaansaamiseksi
vuosiin
2008–2012 mennessä. Vähennysten sijaan päästöt ovat
kääntyneet kasvuun vuonna 1994. Kasvihuonekaasupäästöjen
ennustetaankin nyt nousevan 6 % (business-as-usual) vuoteen
2010. Eräiden arvioiden mukaan teollisuusmaiden päästövähennystoimien olisi oltava 30–35 %, jos maapallon keskilämpötilan ei haluta nousevan yli 1,5 astetta (Celsius) vuoteen
2100 mennessä.

2.4.
Kioton sopimuksessa pysyminen on uskottavuuskysymys muutoin edistyksellisille ja aloitteellisille sekä kunnianhimoisille EU:n ilmastolinjauksille. Vaikeudet EU:n omien
päästöjen vähennystoimien käynnistämisessä ovat vakava ongelma niin suhteessa muihin kuin liitteessä I lueteltuihin
maihin kuin muihin sopimusmaihin.
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kokonaisuutensa ja tarvitsevat päästöjensä vähentämiseksi
yhteisön tukea.

2.9.
AK:n mielestä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämishaaste on tiukka. Siksi toteutukseen tarvitaan uusia yksilöityjä
toimijaryhmiä. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja Kioton
sopimuksessa pysymiseksi tarvitaan kauaskantoisia ekologisia,
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä takaavia EU:n
laajuisia, valtakunnallisia ja paikallisia päätöksiä ja toimia.
Päätöksenteko ja vaikutusmahdollisuus on tuotava lähelle
kansalaista.

2.10. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on laaja ja
globaali yhteiskunnallinen kysymys. Se ei ole vain kestävän
kehityksen edellyttämää ympäristöpolitiikkaa tai energia- ja
liikennepolitiikkaa. Amsterdamin sopimuksen nojalla on syytä
integroida yhteisön puitteissa ja jäsenmaissa harjoitettavat
maatalous-, työllisyys-, sosiaali- ja rakennerahastopolitiikat
energia- ja ympäristöpolitiikkoihin sekä eri tutkimus- ja rahoitusohjelmiin.

3. Erityistä
2.5.
Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy miltei kaikilla taloudellisen toiminnan alueilla kuten energia-alalla, liikenteessä,
teollisuudessa, kotitalouksissa ja maataloudessa. Energiantuotanto fossiilisilla polttoaineilla ja erityisesti liikenne ovat keskeiset kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisen lähteet.

2.6.
Erityisesti henkilö- ja tavaraliikenteen liikennemäärien
voimakas kasvu uhkaa EU:n päästövähennystavoitetta, vaikka
autojen ominaispäästöt saataisiin autonvalmistajien kanssa
tehdyin erityisohjelmin pienemmiksi. Vuosina 1985–1996
liikennesektorin energiakulutus kasvoi 40 % ja sen odotetaan
kasvavan vielä 30 % vuoteen 2010 mennessä.

2.7.
Ympäristön tilaa käsittelevän EEA:n raportin (vuodelta
1999) mukaan teollisuuden CO2-päästöjen ennustetaan sitä
vastoin alenevan 15 % vuosina 1990–2010. Kotitalouksien ja
palvelualan päästöjen odotetaan pysyvän lähivuosina miltei
ennallaan. Sähkön- ja lämmöntuotannossa on mahdollista
säilyttää vuoden 1990 päästötaso ainakin vuoteen 2010.

2.8.
EU-jäsenyyttä hakeneiden ja muiden EU:n naapurina
olevien siirtymätalousmaiden tilannetta kuvaa energiavaltaisen
teollisuuden päästöjen väheneminen ja samaan aikaan liikenteen päästöosuuden kasvu. Jäsenyyttä hakeneista maista valtaosa on osapuolia Kioton pöytäkirjassa.

Jäsenyyttä hakeneet maat, yhteisön lähialueiden siirtymätalousmaat ja muut puitesopimuksen liitteeseen I lukeutumattomat
maat muodostavat päästöjen vähennyksen suhteen kukin omat

3.1.
Kioton sopimuksessa keskeisiksi toimialoiksi nimettiin
energiantuotanto, teollisuus, liikenne ja maatalous. Komissio
on päätynyt lisäämään tähän luetteloon myös kotitaloudet ja
palvelusektorin. Palvelusektoriin on luettavissa myös monet
julkiset palvelut (esimerkiksi lasten päivähoito, koulu, sosiaalija terveydenhuolto jne), joita tuotetaan erityisesti paikallis- ja
aluetasolla. Palvelusektori käsitteenä on kuitenkin hyvin laaja.
Se koostuu eri kokoluokkaa olevista toiminnoista ja suuresta
toimijamäärästä. Ääriesimerkkeinä voivat olla 1–2 henkeä
työllistävä parturiliike ja monikansallinen suunnittelutoimisto
tai taksiautoilija ja hotelli.

3.2.
Paikallistaso ja kunnat ovat päästömäärien, päästölähteiden sekä taloudellisten ja teknisten vähennysmahdollisuuksiensa sekä toimien vaikuttavuuden aikajänteen suhteen
erilaisia. Paikallistason käytössä oleva keinovalikoima on kuitenkin laaja.

3.3.
Alue- ja paikallistaso vastaa usein energian tuotannosta
ja jakelusta, maankäytöstä ja kaavoituksesta, liikenneväylien
suunnittelusta ja rakentamisesta, joukkoliikenteestä ja jätevesien puhdistuksesta sekä yhdyskuntajätteiden käsittelystä.

3.4.
Alue- ja paikallishallinnolla on myös useissa EU-maissa
kansallisen ympäristölainsäädännön toteutumista varten viranomaisrooli paikallisten ympäristönsuojelutehtävien osalta. Paikallinen viranomainen myöntää eri toiminnanharjoittajille
esimerkiksi lainsäädännön mukaisia päästölupia, valvoo ja
seuraa päästöjä sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös
neuvontatyöhön.
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3.5.
Ympäristöongelmat on ratkaistava siellä missä ne ilmenevät. Paikallistaso on paras asiantuntija ja lähellä kansalaista
oleva ratkaisija monissa yhteiskunnan toimintaan liittyvissä
kasvihuonekaasukysymyksissä. Toimenpiteistä saatava hyöty
näkyy usein myös paikallistasolla joko suoraan tai välillisesti,
jolloin ne myös hyväksytään yleisesti.

3.6.
Ilmastonmuutoksen torjunnan eri keinot tuovat kansalaisille monenlaisia kerrannaishyötyjä. Paikallisen ilmanlaadun
parantuminen esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyillä, teollisuustai asutuilla kaupunkialueilla vaikuttaa myönteisesti asukkaiden terveyteen, elämänlaatuun ja viihtyvyyteen.

3.7.
Yläilmakehän otsonia tuhoavien kasvihuonekaasujen
vähentäminen parantaa esimerkiksi maa- ja metsätalouden
tuottavuutta ja vähentää ihmisterveydelle haitallista auringon
UV-säteilyä.

3.8.
Päästöjen vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet parantavat osaltaan asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia. Tällaisia ovat perinteisen energiantuotannon ja -jakelun tehostaminen, lämmön ja sähkön yhteistuotannon osuuden lisääminen
kaksinkertaiseksi, energiatehokkuus, energiansäästö ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton kaksinkertaistaminen sekä
ekologisten hankintojen suosiminen. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotossa kaupallinen energiantuotanto on avainasemassa. Jo nyt monet tuottajat toimittavat uusiutuvista
lähteistä saatua energiaa mm. yrityskuvasyistä. Energiamarkkinoiden vapautuessa myös kuluttajat voivat vaatia kestävän
kehityksen periaattein tuotettua energiaa.

3.9.
Tässä yhteydessä on kiireellisintä rajoittaa tieliikenteen
yhä kasvavia CO2-päästöjä ja etenkin panna toimeen Euroopan
autonvalmistajien liiton ACEAn kanssa solmittu ympäristösopimus. Nykyään on kehitetty uutta, polttoainetta säästävää
moottoriteknologiaa. Tämä edellyttää kuitenkin polttoainedirektiivissä 98/79/EY määritettyä tasoa laadukkaampia polttoaineita. Rikittömien polttoaineiden avulla autonvalmistajien on
mahdollista tuoda markkinoille uusia energiatehokkaita moottorimalleja, kuten suorasuihkutusbensiinimoottoreita.

3.10. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvittavan uuden
ympäristö- ja energiateknologian kehittäminen ja tuotanto
sekä uusiutuvien energialähteiden edistäminen ja tutkimus
tarjoaa myös uusia työpaikkoja ja parantaa elinkeinoelämän
kilpailukykyä. Tanskan tuulivoimateollisuus on tästä hyvä
esimerkki.

3.11. Järjestäessään palveluita asukkailleen paikallistaso on
itse myös merkittävä energiankuluttaja ja energiankäyttöön ja
päästöihin vaikuttava hankintojen tekijä. Rakennusten lämmi-
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tyksessä, jäähdytyksessä ja valaistuksessa tai kunnallisteknisessä infrastruktuurissa kuten katujen valaistuksessa tai vesi- ja
jätehuollossa kuluu huomattava määrä energiaa. Esimerkiksi
kuntien rakennusten energiankulutuksessa on energiakatselmusten perusteella tehtyjen säätöjen ja käyttöaikamuutosten
kautta saavutettu merkittäviä alenemia. Tie- ja katuvalaistuksen
uudet lamppuvalinnat ja valaistusratkaisut säästävät sähköä.
Puhtaan veden ja jäteveden pumppausten sähkönkulutusta on
voitu pienentää taajuusmuuntajien avulla.

3.12. AK tiedostaa sen tosiasian, että joillakin päästöjen
vähentämiseksi tehtävillä laajoilla päätöksillä voi olla myös
kielteisiä rakenteellisia vaikutuksia alue- ja paikallistasolle ja
niiden elinvoimalle. Taloudellisten haittavaikutusten pitämiseksi mahdollisimman vähäisinä ja toimenpiteiden hyväksyttävyyden takaamiseksi tarvitaan sekä jäsenvaltiokohtaisia että
EU:n kattavia tukijärjestelmiä.

3.13. Kioton sopimukseen liittyvillä joustavuusmekanismeilla aikaansaadut kansainväliset neuvottelut lisätoimista ovat
osaltaan hidastaneet sekä maakohtaisten että EU:n laajuisten
politiikkojen ja käytännön toimien käynnistymistä. EU-mailla
– kuten muillakaan liitteeseen I lukeutuvilla mailla muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta – ei vielä ole omia sovellutuksia
tai kokemuksia esimerkiksi päästökaupasta. Päästökaupan
käynnistyminen vaatii luotettavaa tilastointia, seurantaa ja
kansallisia kokeiluja.

3.14. Alueiden komitea katsoo, että Kioton pöytäkirjan
välineiden – päästökaupan, yhteistoimeenpanon ja puhtaan
kehityksen mekanismien – kansainvälinen käyttö voi edistää
kustannustehokasta ilmastonsuojelua. Tästä syystä kansainvälisen päästökaupan säännöt tulisi selvittää mahdollisimman
pian. Myös yritysten osallistumisesta tulisi säätää tässä yhteydessä. Lisäksi tulisi laatia ehdotuksia Early crediting -järjestelmästä, jonka avulla voidaan toteuttaa puhtaan kehityksen
mekanismien piiriin kuuluvia ilmastohankkeita jo ennen Kioton budjettikauden 2008–2012 alkua.

3.15. Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden ja muiden
Keski- ja Itä-Euroopan maiden avustamisesta yhteistoimeenpanon luonteisesti päästövähennysten saavuttamiseksi niin jäsenmailla kuin Euroopan unionilla ja sen rahoitusorganisaatioilla
on runsaasti kokemusta.

3.16. Myös EU-maiden alue- ja paikallishallinnoilla on
suoria yhteyksiä jäsenyyttä hakeneiden ja muiden lähialueiden
maiden paikallishallinnon viranomaisten kanssa. Päästöjen
kartoituksiin ja seurantaan liittyvää tieto-taitoa sekä kokemuksia varsinaisissa vähentämistavoissa voidaan siirtää näihin
maihin tavalla, joka tukee myös kasvihuonekaasupäästövähennysten saavuttamista.
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3.17. Paikallistasolla itsellään on jo monessa EU:n jäsenmaassa käytettävissään kasvihuonekaasupäästöjen seurannassa
tarvittavaa tietoa ja välineitä kuten tilastoja ja IPCC:n suosituksen mukaisia päästölaskentaohjelmia. Esimerkkejä ja kokemuksia hyvistä seurantatavoista ja konkreettisista päästöjen vähentämistavoista voitaisiin kerätä ja tehdä edelleen tunnetuksi
mm. best practice -kilpailuin niin EU:ssa kuin lähialueillakin.

3.18. Kehitysmaakysymyksiin läheisesti liittyvät CDMhankkeet soveltuvat myös hiilinielujen vahvistamistoimiin
esim. metsitysprojektein.

3.19. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on useita
ohjaustapoja. Normisäätely (ominaispäästö, energian ominaiskulutus tai päästökiintiöt, -luvat), hintamekanismit (verot,
maksut, päästökauppa) ja vapaaehtoiset sopimusmenettelyt ja
niihin liittyvät taloudelliset tukimuodot esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden ja yhteistuotannon edistämiseksi ovat
käyttökelpoisia ja tarpeellisia.

3.20. Energia- ja ympäristöverotuksen kattava käyttöönotto
EU-maissa on yksi keskeisimmistä keinoista toteuttaa myös
yleisesti tunnustettua ”aiheuttaja maksaa” -periaatetta.

3.21. Päästövähennystoimien toteuttaminen kustannustehokkuusjärjestyksessä on periaatteessa ja yleisellä tasolla
ymmärrettävä, mutta lähtökohdaltaan ongelmallinen. Usein
jää epäselväksi, tarkoitetaanko kustannustehokkuudella yksittäisen toimijan omaa liiketaloudellista kannattavuutta vai
yhteiskuntataloudellista hyötyä ja millä aikavälillä. Toimenpiteiden ulkoisten kustannusten ja säästöjen sisällyttäminen
päästöjen vähentämisinvestointeihin olisi tärkeää.

3.22. Kaikkien kasvihuonekaasujen päästövähennyksestä
aiheutuvien kustannusten ja yhteiskunnallisten hyötyjen
(säästöjen) arvioiminen ja kohdentaminen on edelleen vaikeaa.
Osaa vaikutuksista ei edes tunneta, saati sitten kyetä arvioimaan.

3.23. EU:n tutkimuksen viidennessä puiteohjelmassa kiinnitetään runsaasti huomiota myös ilmastokysymyksiin. Ohjelmaa toteutettaessa pitää kiinnittää huomio myös alue- ja
paikallistason näkökulmaan.

3.24. Vaatimukset päästövähennyksien tarvitsemien investointien takaisinmaksuaikojen suhteen vaihtelevat toimijoittain. Esimerkiksi perusinfrastruktuuriluonteiselle energiantuotantolaitosinvestoinnille voidaan sallia pitkä 10–20 vuoden
takaisinmaksuaikavaatimus. Energian kulutuspuolella esimerkiksi pkt- tai teollisuusyritys edellyttää säästöinvestoinnilta
samaan aikaan lyhyttä jopa 2–4 vuoden takaisinmaksuaikaa.
Kuitenkin kyse on yhtä suuren energiatehon ja -määrän
rakentamisesta tai tuottamatta jättämisestä. Talouden suunnittelun lähtökohdat ovat aivan erilaiset pitkäjänteisellä ja pääomavaltaisella ja suhteellisen riskittömän hankkeen tuottajalla
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kuin suhteellisesti suuremman taloudellisen riskin kantavan
toimijan kohdalla.

3.25. Toimijaryhmien kesken solmitut vapaaehtoiset sopimusmenettelyt niihin liittyvine taloudellisine tukipaketteineen
ovat käyttökelpoinen tapa pyrkiä päästövähennyksiin. Lupaava
esimerkki on eurooppalaisen autoteollisuuden kanssa solmittu
CO2-päästöjen vähennysohjelma. Menettely lienee käyttökelpoisimmillaan silloin kun alalla on suhteellisen harvoja ja
voimakkaita toimijoita. Sopimusmenettelyt voivat olla jäsenvaltiokohtaisia tai EU:n kattavia.

3.26. Energiansäästön osalta on eräissä EU-maissa sopimusmenettelymahdollisuus esimerkiksi kuntasektorin ja valtionhallinnon kesken. Jätteiden osalta on useita esimerkkejä eri
maiden vapaaehtoisten sopimusjärjestelmien toimivuudesta.
Kierrätettävien palautuspullojen ja alumiinitölkkien panttijärjestelmä panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden kanssa, autonrenkaiden keräily yhdessä renkaiden maahantuojien ja valmistajien kanssa sekä paperin ja pakkausjätteiden tai jätelasin
keruun organisoiminen lienevät tunnetuimpia.

3.27. Vaikuttaminen yksilöiden kulutuskäyttäytymiseen
vaatii kuitenkin jatkuvasti tietoa ja asennemuokkausta esimerkiksi tiedotus-, koulutus- ja neuvontatyön muodossa. Koulutusta on lisättävä useilla eri tasoilla. Energialaitokset, järjestöt,
oppilaitokset sekä eri viranomaiset voivat antaa hyvää energianeuvontaa eri kohderyhmille. Varhaiskasvatuksen yhteydessä lapsille annettu opetus tuottaa tuloksia myös pitkällä
tähtäimellä. Se on tärkeää globaalin kasvihuoneilmiön hidastamisessa.

3.28. Yleisen tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta
ja energia-asioiden ja ympäristökysymysten integroiminen niin
paikallistasolla, kansallisilla päätöksenteon tasoilla kuin EU:n
laajuudessa on välttämätöntä. Uusiutuvien energialähteiden
edistämisohjelma Altener ja SAVE II -ohjelmasta tuetut paikalliset ja alueelliset energiatoimistot ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi tiedonlevityskanaviksi.

3.29. Kasvihuonekaasupäästöjen kartoitus ja kehityksen
seuranta IPCC:n suositusten mukaisesti on välttämätön edellytys seurata kunkin jäsenmaan osuutta yhteisessä taakanjaossa.
Päästöjen seuranta on näin ulotettavissa alueelliseksi ja paikalliseksi sekä kattavasti eri toimialoja koskevaksi. Tieto päästötilanteesta ja sen muutoksista mahdollistaa tarpeen ja kohteen
mukaan räätälöidyt toimeenpiteet.

3.30. Kaupunkien ja alueiden vapaaehtoisesti käynnistämät
ilmastonsuojelukampanjat, kuten ICLEIn kampanja Cities for
Climate Protection ja erilaiset kestävän kehityksen paikallisohjelmat (LA21) monissa Euroopan maissa tarjoavat hyvän mahdollisuuden konkreettisiin ilmastonsuojelutoimenpiteisiin ja kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen huomioimiseen alueja paikallistason päätöksenteossa lähellä asukasta. Hyvien
paikallistason käytäntöjen hakemiseksi ja esittelemiseksi voidaan käyttää esimerkiksi kilpailuja.
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4. Päätelmät
4.1.
AK katsoo, että Kioton sopimuksen täytäntöönpanoon
ja sopimuksen 8 %:n päästövähennyksen aikaan saamiseksi
tarvitaan jäsenvaltiokohtaisia ja EU:n laajuisia toimenpiteitä.
4.2.
AK kehottaa Eurooppa-neuvostoa edistämään Helsingin huippukokouksessa vuoden lopulla erilaisiin ympäristökysymyksiin ja ilmastoon liittyvien politiikkojen integraatioprosessia kasvihuonekaasupäästöjen konkreettisen vähentämisen
kannalta suotuisasti.
4.3.
AK:n mielestä kansallisissa ilmastostrategioissa monien
erilaisten paikallisten toimijoiden kattava osallistuminen on
päästöjen vähentämistyön valtavan haasteen takia välttämätöntä.
4.4.
AK katsoo, että alue- ja paikallistason ja kuntien
vaikuttamismahdollisuudet
kasvihuonekaasukysymyksissä
ovat lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä merkittäviä ja useissa
EU-maissa yhteneväisiä. Alue- ja paikallistaso tulee siksi huomioida jäsenvaltioiden ilmastostrategioissa ja EU:n laajuudessa
omana relevanttina toimijaryhmänä.
4.5.
Euroopan unioni on ottanut tavoitteekseen kaksinkertaistaa uusiutuvien energialähteiden osuus (12 % vuonna
2010) sekä lämmön ja sähkön yhteistuotanto sekä parantaa
energiatehokkuutta ja lisätä merkittävästi maakaasun käyttöä.
Näiden tavoitteiden toteutusta tulee AK:n mielestä edelleen
kiirehtiä. AK:n mielestä EU:n tavoitteena tulee lisäksi olla
kasvattaa vaihtoehtoisista polttoaineista (esim. kaasumainen
vety, biokaasu, etanoli ja rapsimetyyliesteri) käyttövoimansa
saavien kulkuvälineiden osuutta ajoneuvokannasta.
4.6.
AK tukee komission ehdotusta kansallisten päästökauppakokeilujen käynnistämiseksi hyvissä ajoin ennen määräaikaa vuotta 2008. AK tähdentää kuitenkin samalla, että
yhdenmukaisesti Kioton pöytäkirjan määräysten kanssa on
välttämätöntä päättää ilmastonsuojelutoimenpiteistä ensisijaisesti omassa maassa.
4.7.
AK:n mielestä Kioton sopimuksessa tarkoitettujen joustavuusmekanismien yhteydessä mahdollinen kehitysapua ja
kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä integroiva politiikka on
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tärkeää. Virallisen kehitysavun humanitääristä roolia ei tässä
yhteydessä saa kuitenkaan sivuuttaa.
4.8.
Alueiden komitean mielestä Kioton pöytäkirjan kansainvälisesti toteutettavista joustavuusmekanismeista yhteistoimeenpano (JI) ja puhtaan kehityksen mekanismit (CDM)
täydentävät sopijamaiden omia toimia ja ovat luontevasti
integroitavissa jäsenyyttä hakeneiden ja siirtymätalousvaiheessa olevien maiden ja muiden liitteeseen I lukeutumattomien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön päästöjen vähentämiseksi ja paikallishallinnon järjestämiseen.
4.9.
Energiaverotuksen vähimmäistasosta tulee AK:n mielestä päästä jäsenmaiden kesken nopeasti yhteisymmärrykseen.
4.10. AK katsoo, että kasvihuonekaasujen vähentämiseen
liittyvät rakenteelliset alue- ja paikallistason ongelmat kompensoidaan EU:n laajuisen ja jäsenvaltiokohtaisen rahoituksen
avulla.
4.11. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteydessä
kokonaisvaltainen kustannus–hyöty -analyysi ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvottaminen edellyttävät lisää tutkimusrahoitusta ja koulutusta. Tutkimuksen viidennessä puiteohjelmassa on huomioitava alue- ja paikallistason näkökulma.
4.12. Alue- ja paikallistason kanssa tehtävää sopimusmenettelyä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tulee AK:n
mielestä edistää. AK kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ryhtymään
asiassa vuoropuheluun ja tukemaan alueita näiden ponnisteluissa maailman ilmaston suojelemiseksi.
4.13. Maittain ja EU-tasolla on määrätietoisesti tuettava
edelleen vapaaehtoisia järjestelyjä ja kampanjoita ja ohjelmia
sekä kilpailuja, jotka tukevat hyvin päästövähennystavoitteita.
4.14. Liikenteestä peräisin olevien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on turvattava rahoituksellisesti myös paikallista tarvetta palvelevien liikennemuotojen kuten raide-,
joukko- ja kevyen liikenteen kehittämisedellytykset.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle huumausaineiden torjuntaa koskevasta
Euroopan unionin toimintasuunnitelmasta (2000–2004)”
(2000/C 57/14)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon huumausaineiden torjuntaa koskevasta Euroopan unionin
toimintasuunnitelmasta KOM(1999) 239 lopull.,
ottaa huomioon AK:n työvaliokunnan 15. syyskuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
265 artiklan viidennen kohdan nojalla tekemän päätöksen laatia aiheesta lausunto ja antaa lausunnon
valmistelu valiokunta 5:n ”Sosiaalipolitiikka – Kansanterveys – Kuluttajansuoja – Tutkimus – Matkailu”
tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 5:n syyskuun 6. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 292/99
rev.1, jonka esittelijä oli John Battye, UK, PSE,
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään täysistunnossa (18. päivän kokouksessa) seuraavan
lausunnon.
1. Johdanto

ja välillä. Paikallisyhteisöjä edustavien alue- ja paikallisviranomaisten merkitys on huomattava tällaisten strategioiden
onnistumisessa.

1.1.
Komitea on tyytyväinen Euroopan komission ehdotukseen toiseksi Euroopan unionin toimintasuunnitelmaksi. Se on
tietoinen jatkuvasta uhasta, jonka huumeriippuvuus ja -kauppa
muodostavat Euroopan asukkaille ja katsoo, että uhka on
torjuttava niin paikallisella kuin koko unionin tasolla.

1.4.
Komitea pitää myönteisenä, että Amsterdamin sopimukseen sisältyy tavoite korkean turvallisuuden tason varmistamisesta kansalaisille ”vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen
perustuvalla alueella” ja näkee sen mahdollisuutena edistää
strategioita, joilla taistellaan huumeiden väärinkäyttöä vastaan.

1.2.
Komitea korostaa erityisesti tarvetta ottaa alue- ja
paikallisviranomaiset mukaan kaikkiin strategioihin, joiden
puitteissa ongelmaa käsitellään paikallisyhteisöissä. Euroopan
komission tulisi tunnustaa, että ei ole olemassa tehokkaita
menetelmiä kokemusten ja käytänteiden vaihdon varmistamiseksi Euroopan alue- ja paikallisviranomaisten välillä. Komitea
katsoo, että huumausaineiden väärinkäytön aiheuttamia ongelmia voidaan ratkoa nykyistä tehokkaammin yhdistämällä
ponnistelut sekä laittomien huumausaineiden kysynnän että
tarjonnan rajoittamiseksi ja kannattaa Euroopan komission
ehdotuksessa esitettyä lähestymistapaa. Komitea on tyytyväinen siihen, että huumeiden kysynnän vähentämiseen panostetaan aiempaa enemmän.

1.3.
Komitea myöntää yhteistyön tarpeen unionin tasolla,
mutta kehottaa, kuten edellisestä toimintasuunnitelmasta antamassaan lausunnossa, unionia auttamaan jäsenvaltioitaan luomaan kumppanuussuhteita yksittäisten jäsenvaltioiden sisällä

2. Huumausaineiden käytön suuntaukset

2.1.
Komitea yhtyy esitettyyn analyysiin huumausaineiden
käytön suuntauksista, mutta on erityisen huolestunut uudesta
heroiinin käyttäjien sukupolvesta. Myös amfetamiinin lisääntynyt käyttö ja etenkin eräiden johdosten kotitekoisuus huolestuttavat.

2.2.
Euroopan unionin tähänastisissa toimissa laittomien
huumeiden kysynnän ja kulutuksen vähentämiseksi on otettu
liian vähän huomioon alueiden tarjoamat paikalliset palvelut
ja sosiaaliset toimet. Komitea onkin sitä mieltä, että unionin
ja jäsenvaltioiden olisi tulevaisuudessa suunnattava nykyistä
enemmän varoja selektiivisiin toimiin, kun otetaan huomioon
alueelliset vaatimukset ja erityispiirteet. Eri alueiden sosiaaliset
olot vaikuttavat nimittäin ratkaisevasti huumeriippuvuuden
syntymiseen, ilmenemismuotoihin ja luonteeseen.
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3. Toiminta laittoman kaupan torjumiseksi

3.1.
Sinnikkäästä yrittämisestä huolimatta laittoman kaupan torjumiseen suunnatut voimavarat eivät ole riittäneet
estämään huumeiden kulkeutumista kaduille ja yhteisöihin.
Huumeita ei ole enää saatavilla pelkästään kaupunkikeskuksissa ja -yhteisöissä vaan myös pikkukaupungeissa, kylissä ja
maaseudulla.

3.2.
Niin yksin kuin yhdessä toimien jäsenvaltioiden on
taisteltava tätä ongelmaa vastaan ja vaikeuksista huolimatta
ponnisteltava erityistoimin tarjonnan ja kysynnän supistamiseksi. Komitea tietää onnistumisen olevan vaikeaa, kun otetaan
huomioon järjestäytyneiden rikollisverkostojen tehokkuus.
Vaikka huumeongelman torjumista tulisi komitean mielestä
jatkaa erityistoimin, olisi sen mielestä sekä unionin että
jäsenvaltioiden asetettava käyttöön nykyistä enemmän varoja
paikallistason palveluja ja sosiaalisia toimenpiteitä varten huumeiden käytön vähentämiseksi.

3.3.
Komitea katsoo, että enemmänkin on tehtävissä rahanpesun torjumiseksi ja sellaisten rahoitus- ja lainsäädännöllisten
menetelmien luomiseksi, joiden avulla tunnistetaan huumausainetoiminnasta saadut tuotot ja voidaan jäädyttää ja ottaa
haltuun laittoman huumekaupan voitoista kertyneet varat.

4. Euroopan unionin lähestymistapa: kokonaisvaltainen,
monialainen ja yhdennetty strategia huumeiden torjumiseksi

4.1.
Komitea myöntää, että tuloksia, jotka unioni on saavuttanut osallistumalla laajaan kansainväliseen huumeiden vastaiseen taisteluun, on vahvistettava, sekä tukee tätä tarkoitusta
varten luotujen unionin välineiden käyttämistä.

4.2.
Komitea on tyytyväinen kehitys- ja teollisuusmaiden
välille syntyneeseen yhteisymmärrykseen ja siihen, että huumeongelmaa tarkastellaan osana hyvinvointiin liittyviä laajempia kysymyksiä, jotka koskevat sekä tuottaja- että kuluttajamaiden kestävän kehityksen yhteiskunnallista ja taloudellista ulottuvuutta.
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kehitettävä joukko selkeitä menetelmiä ohjelman vaikutusten
mittaamiseksi ja saatettava ne paikallis- ja aluetason käyttöön.

5.2.
Komitea kannustaa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskusta EMCDDA:ta kehittämään
rooliaan siten, ettei se pelkästään levitä tietoa parhaista toimintatavoista vaan antaa myös neuvoja ja ohjausta toimien
arvioinnista sekä tukee arviointimenetelmien vahvistamista.
Keskuksen tulisi ottaa täysi hyöty Reitox-tietoverkosta ja
varmistaa, että alue- ja paikallistasolla kertynyt kokemus
otetaan laajalti huomioon. Euroopan unionin alue- ja paikallishallinnon edustajien välisiä yhteyksiä tulisi edelleen vahvistaa,
jotta he voivat oppia toisiltaan.

Komitea huomauttaa, että Euroopan huumausaineiden ja
niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA ei vielä toimi
alkoholin ja tupakan väärinkäytön torjumiseksi. Komission
toivotaan kiinnittävän huomiota tähän epäkohtaan.

6. Uudet haasteet

6.1.
Komitea panee merkille tunnistetut uudet haasteet
ja pitää myönteisenä, että jäsenyyttä hakeneilla mailla on
mahdollisuus liittyä tiettyjen virastojen jäseniksi. Näille maille
olisi avuksi yhtenäisen Euroopan alue- ja paikallishallintojen
huumeiden vastaisen verkoston luominen ja paikallishallinnoissa toimivien virkamiesten kokemusten välittäminen Phareohjelman alaisuudessa toteutettavan usean edunsaajan huumausaineohjelman (Phare Multi-Beneficiary Programme) kautta.

6.2.
Komitean mielestä olisi kiinnitettävä huomiota yhä
ilmeisempään näyttöön omaisuusrikosten ja huumeiden
väärinkäytön välisestä yhteydestä.

7. Amsterdamin sopimus

7.1.
Komitea pitää myönteisenä Amsterdamin sopimuksen
luomaa uutta oikeudellista kehystä. Se kannattaa erityisesti
vapauteen, turvallisuuteen ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä ehdotuksia. Alue- ja paikallisviranomaisilla
on päävastuu yhteisöjensä turvallisuudesta, ja ne odottavat
voivansa olla johtavassa roolissa asetettuihin tavoitteisiin pyrittäessä.

5. Arviointi

5.1.
Komitea ymmärtää, että toimenpiteiden tehokkuutta
mittaavien mekanismien luominen on vaikeaa. Paljon voidaan
oppia jäsenvaltioilta, jotka ovat kehittäneet omia strategioita ja
suoritusindikaattoreita mittaamaan toiminnan tuloksia. On

7.2.
Komitea on tyytyväinen kansanterveyden ja lainvalvonnan alalla tapahtuvaan kehitykseen. Kansanterveyden
hyvällä tasolla on keskeinen rooli haittojen vähentämiseen
tähtäävässä toiminnassa. Myös poliisin, tulliviranomaisten ja
muiden lainvalvontaviranomaisten välinen tiivis yhteistyö on
yhteisöille tärkeää.
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8. Päätavoitteet

8.1.
Komitea katsoo myös, että huumausaineiden vastaisen
toiminnan tulee säilyä tärkeänä painopistealueena ja kysynnän
ja tarjonnan vähentämiseen tähtäävien toimien jatkua toisiaan
voimistavina osa-alueina. Komitea huomauttaa erityisesti, että
suunnitelman onnistunut toteuttaminen edellyttää uusien voimavarojen varaamista alue- ja paikallisviranomaisten käyttöön.
Uusia strategioita ja haasteita koskevan selvityksen tulisi
sisältää alue- ja paikallishallinnon vastaavat strategiat ja haasteet. Kansanterveydestä ja yleisestä järjestyksestä vastaavien
tahojen on toimittava vahvassa kumppanuussuhteessa.
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yhteisön kattavaa lähestymistapaa. Kouluja tulisi myös rohkaista kehittämään toimintatapoja huumeisiin liittyvien tapausten
varalta.

9.5.
Komitea on tyytyväinen siihen, että komissio aikoo
tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota urheilun dopingongelmaan. Se on kuitenkin sitä mieltä, että kyseinen ongelma
saattaa koskea huippu-urheilijoiden pientä ryhmää eikä varmastikaan suuria väestönosia. Toimet tulisi näin ollen toteuttaa
ennen kaikkea olemassa olevien lakien puitteissa jäsenvaltioiden ja kansainvälisten urheiluseurojen suorittaman aukottoman valvonnan avulla ja tarpeen vaatiessa kurinpidollisin
toimenpitein.

10. Päätelmät
9. Erityistavoitteet

9.1.
Informaatio: Komitea katsoo Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA:n) ja
Reitox-tietoverkon jäsenvaltioissa sijaitsevien keskusten olevan
avainasemassa huumausaineita koskevan tiedon keräämisessä,
analysoinnissa ja vertailussa. On tärkeää, että sekä EMCDDA
että Reitox-keskukset käyvät vuoropuhelua alue- ja paikallisviranomaisten kanssa.

9.2.
Kysynnän vähentäminen: Vaikka ehdotuksessa asetetut
tavoitteet ovat järkeviä, komitea pitää huolestuttavana, että
alue- ja paikallisviranomaisten roolista ei ole mitään mainintaa.
Tavoitteiden asettaminen huumeiden väärinkäytön vähentämiseksi nuorten keskuudessa tuskin on tehokasta, ellei ole selvää,
miten tavoitteet saavutetaan. Monissa jäsenvaltioissa kysynnän
vähentämiseen tähtäävien toimien kehittäminen kuuluu alueja paikallishallinnon tehtäviin. Komitea kiinnittää huomiota
sosiaalisen syrjäytymisen keskeiseen merkitykseen, ikäryhmiin
ja eri väestöryhmien erilaiseen riskitilanteeseen. Komitea korostaa, että eri huumeiden leviäminen on yhteiskunnallinen
ongelma, joka koskee kaikkia alueita ja yhteiskuntakerroksia.
Kysynnän vähentämiseen tähtäävän tiedon ensisijaisena jakelureittinä ovat koulut, joista vastaavat lähes aina alue- ja paikallisviranomaiset. Koulut muodostavat eräänlaisen etulinjayhteisön, jonka piirissä viranomaisten on harjoitettava yhteistyötä myös vanhempien ja sosiaalialan toimijoiden kanssa.

9.3.
Komitea on tyytyväinen siihen, että huumestrategioita
tarkastellaan alkoholia ja tupakkaa koskevien strategioiden
rinnalla.

9.4.
Komitea kannattaa opetukselle asetettuja tavoitteita ja
erityisesti sitä, että ongelmaan sovelletaan koko koulun ja

10.1. Alueiden komitea katsoo, että alue- ja paikallisviranomaisten mahdollisuuksia osallistua edellisen toimintasuunnitelman toteutukseen ei täysin hyödynnetty. Tärkeimmät syyt
tähän olivat:
(i) Paikallisviranomaisten tarjoamista palveluista laittomien
huumeiden käytön torjumiseksi ei ollut riittävää ymmärrystä.
(ii) Paikallisviranomaisten väliltä puuttui kattava verkko, joka
olisi helpottanut tiedonvaihtoa kokemuksista ja mahdollisuuksista.
(iii) Komissio ei ottanut huomioon, että huumeongelmaa ei
esiinny pelkästään kaupungeissa vaan myös maaseudulla.
(iv) Komission olettamus, että kysynnän vähentämiseen/ehkäisyyn tähtääviä toimia toteutetaan terveydenhuoltoohjelmien kautta, vaikka huomattava osa niistä on toimia,
joita alue- ja paikallisviranomaiset toteuttavat kouluissa
sekä rikosten ja levottomuuksien torjuntaan tähtäävien
ohjelmien kautta.

10.2. Kun otetaan huomioon Euroopan komission sitoumus asettaa ennalta ehkäisevä toiminta etusijalle, komitea pitää
toivottavana keskustelujen jatkamista siitä, miten alue- ja
paikallisviranomaisten voimavarat voidaan hyödyntää toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Komitea ehdottaa, että:
(i) Euroopan komissio kutsuu koolle kokouksen, jossa keskustellaan mahdollisuudesta luoda kaikki alue- ja paikallishallinnon tasot yhdistävä verkosto ehkäisytoimia varten ja
laittomista huumeista syntyvien ongelmien käsittelemiseksi (ks. kohta 6.1).
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(ii) komissio ja AK selvittävät, mitkä ovat ne alue- ja paikallisviranomaisten tarjoamat keskeiset palvelut, jotka osaltaan
auttavat saavuttamaan vuosien 2000–2004 toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet, sekä kehittävät toimintaohjelman, jonka avulla varmistetaan, että kyseiset palvelut
vastaavat näitä tavoitteita.
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AK kehottaa komissiota jatkamaan huumausaineiden väärinkäytön ehkäisykomitean toimintaa terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston tukena.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Rikollisuus ja turvallisuus kaupungeissa”
(2000/C 57/15)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon työvaliokuntansa 11. kesäkuuta 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 198 c
artiklan neljännen kohdan nojalla tekemän päätöksen antaa valiokunta 4:n ”Maankäyttö – Taajama-asiat
– Energia – Ympäristö” tehtäväksi laatia lausunto aiheesta ”Rikollisuus ja turvallisuus kaupungeissa”
ottaa huomioon valiokunta 4:n lokakuun 7. päivänä 1999 yksimielisesti hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 294/99 rev. 1, jonka esittelijä oli Catharina Tarras-Wahlberg (S, PSE),
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 18. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

1.1.
Euroopassa ollaan hyvin kiinnostuneita rikollisuuteen
ja kansalaisten turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. On
olemassa kaksi usean kaupungin yhdessä muodostamaa työryhmää. Euroopan neuvoston alaisuudessa on jo joitakin
vuosia työskennellyt joukon raportteja julkaissut ryhmä, joka
tutkii aihetta ”Rikokset ja turvattomuus kaupungeissa”. Eurocities-ryhmässä on äskettäin perustettu työryhmä käsittelemään
aihetta ”Turvallisuus kaupungeissa”, mutta se ei ole vielä
julkaissut selontekoja.

1.2.
Amsterdamin sopimuksen 2 artiklassa (aiempi
B artikla) todetaan, että unioni asettaa tavoitteekseen lujittaa
jäsenvaltioidensa kansalaisten oikeuksien ja etujen suojaa
ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden.

1.3.
Amsterdamin sopimuksen 29 artiklan (entisen
K.1 artiklan) mukaan unionin tavoitteena on antaa kansalaisille
korkeatasoinen suoja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen
perustuvalla alueella kehittämällä jäsenvaltioiden yhteistä toimintaa poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa sekä ehkäisemällä ja torjumalla rasismia ja muukalaisvihaa. Tavoite saavutetaan ehkäisemällä ja torjumalla järjestäytynyttä tai muuta rikollisuutta, erityisesti terrorismia, ihmiskauppaa ja lapsiin kohdistuvia rikoksia, laitonta huumausaineja asekauppaa, lahjontaa ja petoksia.

1.4.
Euroopan unionissa nykyisin toteutettavista toimista
suuri osa on suunnattu järjestäytynyttä ja rajanylittävää rikollisuutta vastaan.
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1.5.
Vaikka järjestäytyneen ja rajanylittävän rikollisuuden
torjuminen on äärimmäisen tärkeää, on unionin kansalaisten
kannalta vähintään yhtä tärkeää taistella arkipäivän rikollisuutta vastaan läheisyysperiaatteen pohjalta. Arkipäivän rikollisuus
luo turvattomuutta ja toimii järjestäytyneen ja rajanylittävän
rikollisuuden kasvualustana ja ”työvoimareservinä”. Siksi on
erittäin tärkeää, että myös arkipäivän rikollisuutta torjutaan
kaikin keinoin ja luonnollisesti toteuttamalla toimia niin alue-,
paikallis- kuin unionitasolla.

1.6.
Arkipäivän rikollisuus voidaan määritellä eri maissa ja
jopa samassa maassa eri tavoin. Tietyt rikostyypit näyttäisivät
kuitenkin sisältyvän kaikkiin määritelmiin. Tällaisia voivat
olla niin henkilöön kohdistuvat rikokset, kuten väkivalta
sukupuolinen ahdistelu ja rasismi, kuin aineelliset rikokset,
kuten graffitimaalaukset tai muu ilkivalta.

2. Syitä rikollisuuteen (1)

2.1.
Rikollisuus on integroitunut yhteiskuntaamme, ja
useimmat rikolliset käyttäytyvät enimmäkseen kuten muukin
väestö. Tämän vuoksi rikollisuuden kehitykseen ja muotoihin
vaikuttaa eniten se, minkälaiseksi muodostuu arkipäivä eli se
yhteiskunta, jonka me kaikki päivittäin kohtaamme, olimmepa
rikollisia tai emme. Rikollisuuden ja epäsosiaalisen käyttäytymisen syiden ja edellytysten ehkäisevä torjunta on kaikkien
yhteiskunnallisten ryhmien tehtävä.

2.2.
Rikollisuuden laajuuteen ja jakautumiseen jollain tietyllä alueella vaikuttavat suurelta osin alueella asuvat tai
muuten oleskelevat ihmiset. Kaikista näistä henkilöistä voidaan
käyttää yhteistä nimitystä ”käyttäjä”. Maaseudulla tietyn alueen
käyttäjät ovat yleensä samoja kuin sen asukkaat. Kaupungeissa
käyttäjien määrä ylittää selvästi alueen asukkaiden määrän.
”Käyttäjiin” luetaan tällöin asukkaiden lisäksi henkilöt, jotka
työskentelevät kaupungissa, mutta eivät asu siellä. Lisäksi
käyttäjiin on laskettava kotimaiset ja ulkomaiset turistit sekä
kaupungin lähiöistä tulevat ”ajanvietteenkuluttajat”.

2.3.
Tietynlaisilla kaupungeilla on enemmän käyttäjiä kuin
toisilla; näin on esimerkiksi pääkaupungeilla, teollisuuskaupungeilla, suosituilla turistikaupungeilla ja alueen ajanvietekeskuksilla. Jotta voitaisiin ymmärtää eri kaupunkien tai alueiden
rikollisuus- ja turvattomuusongelmia, alueen asukasmäärän
lisäksi on oltava tarkka käsitys sen käyttäjäluvusta. Tällä on
ratkaiseva merkitys eri toimia arvioitaessa.

(1) Falcone-ohjelmassa on meneillään tutkimushankkeita, joissa selvitetään törkeän rikollisuuden ja arkipäivän rikollisuuden yhteyksiä.
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2.4.
Selitykset rikollisuuden syistä perustuvat teorioihin,
joiden lähtökohtana on joko yksilön psyyke tai yksilön
ulkopuoliset olosuhteet tai molempien yhdistelmät. Kulttuurierot ihmisten välillä eivät ole riittävän suuret, jotta yksilötason
selitysten voitaisiin odottaa eroavan toisistaan ratkaisevasti.

2.5.
Kaupunkien rikollisuutta tutkittaessa on otettava huomioon kaupunkien fyysinen rakenne. Yksittäisen kaupungin
tai alueen sisällä esiintyvä vaihtelu voi selittyä myös sosioekonomisista rakenteista. Lisäksi on tärkeää tarkastella kaupungin
tehtävää alueellaan eli toimiiko kaupunki esimerkiksi työpaikkana, opinahjona, ajanvietekeskuksena jne.

2.6.
Suurkaupunkialueet ovat rikollisuuden markkina-alue
sekä myytäväksi kelpaavan arvotavaran hankintamahdollisuuksien että kauppaamisen kannalta. Suurkaupungissa on
paljon talouksia, autoja, kävijöitä ja yrityksiä. Ihmis- ja tapahtumavirta on suuri. Suurkaupungin ihminen on ympäristölleen
anonyymimpi kuin maaseudun asukas.

2.7.
Kaupunki on markkinatermein ilmaistuna rikollisuudelle myös hyvä rekrytointipohja. Kaupunkiin hakeutuu eri
syistä suuri joukko sosiaalisesti poikkeavia. Laittomien maahanmuuttajien on helpompi pysyä nimettöminä suurkaupungissa. Rikollista toimintaa harjoittava henkilö tai laiton maahanmuuttaja paljastuu maaseudulla huomattavasti helpommin
kuin kaupungissa.

2.8.
On olemassa useita rikollisuusteorioita. Rutiinitoimintateoriaksi kutsutun teorianmuodostuksen mukaan rikostilanteiden syntyyn vaikuttaa kolme tekijää:
–

rikollisuuteen taipuva yksilö

–

houkuttelevat rikoksen kohteet

–

asianmukaisen suojelun puuttuminen (2).

Rikostilanne syntyy, kun yhdistetään rikollisuuteen taipuva
yksilö ja houkutteleva rikoksen kohde, jolta puuttuu asianmukainen suoja.

2.9.
Rikollisuuden torjuminen tarkoittaa, että pyritään vaikuttamaan johonkin edellä mainituista tekijöistä. Hyvin toimiva rikollisuuden ehkäisy ei tarkoita, että kaikki mainitut tekijät
voidaan tai pitää eliminoida.

(2) Tätä tekijää voidaan kutsua myös ”kykeneväksi valvojaksi”. Nimityksellä tarkoitetaan poliiseja, vartijoita ja erityisesti tavallisia
ihmisiä: alueen asukkaita, yrittäjiä, työntekijöitä jne. Kuorivalvonta
ja muut tekniset toimenpiteet ratkaisevat rikoksen kohteen houkuttelevuuden. Tehokkaasti kuorivalvotut kohteet eivät ole houkuttelevia.
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2.10. Väestörakenne vaikuttaa rikollisuuden määrään ja
muotoon. Joidenkin alueiden tietyt ryhmät voivat olla helposti
rikollisuuteen taipuvaisia kun taas toisten alueiden ryhmät
voivat olla muita herkempiä ilmiantamaan tai joutuvat herkemmin uhriksi.

3. Rikollisuuteen taipuvat yksilöt

3.1.
Rikollinen ura alkaa usein varhaisessa teini-iässä näpistyksillä tai ilkivallalla. Usein on kyse tilanteen synnyttämästä
rikollisuudesta, joka ei juurikaan ole suunniteltua ja johon
ryhdytään, koska halutaan etsiä jännitystä tovereiden kanssa.
Useimpien nuorten kohdalla rikollisuus jää tälle tasolle, mutta
jotkut jatkavat ja alkavat tehdä yhä vakavampia rikoksia.
Suhteellisen suuresta tilapäisrikollisten joukosta erottuu pienehkö määrä henkilöitä, joista kehittyy rikoksenuusijoita.
Kyseiset henkilöt ovat usein kuuluneet jengiin ja oppineet
muiden seurassa sosiaalistumisprosessin myötä rikollisen
elämäntavan.

3.2.
Hyvin pieni osa rikollisista on vastuussa hyvin suuresta
osasta rikollisuutta. Tämä pätee erityisesti väkivaltarikoksiin ja
asuntomurtoihin, joiden kohdalla on erotettavissa joukko
suhteettoman aktiivisia ainaisia rikoksenuusijoita. Kyseiseen
kategoriaan kuuluvat rikoksentekijät ovat yleensä jo varhaisesta lapsuudesta lähtien tuttuja sosiaali- ja oikeudenhoitoviranomaisille. Tehokkain tapa ehkäistä tällaisia yksilöitä tekemästä
suurta määrää rikoksia on estää heidän värväytymisensä
rikosuralle.

3.3.
Mitä pidempään rikosura saa jatkua, sitä vaikeampaa
on estää sen eteneminen sosiaalisten tai tilannekohtaisten
rikoksia ehkäisevien toimien avulla. Siksi on ratkaisevaa estää
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten ajautuminen törkeään rikollisuuteen. Jotta jengiytyminen ei korvaisi yhteiskunnan normeja, jengit on hajotettava mahdollisimman aikaisin. Yhteiskunnan on reagoitava rikolliseen käyttäytymiseen varhaisessa vaiheessa.

4. Kaupunkisuunnittelu

4.1.
Kaupunkisuunnittelun alalla tärkein rikollisuutta ehkäisevä toimintatapa tähtää asianmukaiseen suojaukseen. Keskusteluissa asianmukaisesta suojauksesta takerrutaan usein teknisiin ratkaisuihin kuten hälytin- ja valvontatyyppeihin.

4.2.
Asianmukaisen suojan käsitettä pitää kuitenkin laajentaa kattamaan myös muita ratkaisuja. Taloa, joka ei ole
koskaan tyhjillään, uhkaa pienempi vaara joutua murron
kohteeksi kuin taloa, jossa ei ajoittain ole lainkaan ihmisiä.
Samaa ajattelutapaa tulee voida soveltaa mihin tahansa maantieteelliseen kokonaisuuteen. Kaupungin käyttäjät (asukkaat,
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työntekijät, vierailijat, huvitilaisuuksien kävijäkunta jne.) valvovat kaupunkia epäsuorasti. He muodostavat siten asianmukaisen suojan useimpia rikostyyppejä vastaan. Moni seikka viittaa
kuitenkin siihen, että käyttäjäkunnan koostumuksella on suuri
merkitys suojelutehon kannalta.

4.3.
Kaupunkisuunnittelulla on huomattava merkitys, kun
halutaan synnyttää tasainen virta eri kategorioihin kuuluvia
kaupungin käyttäjiä ympäri vuorokauden. Kaupunginosalla,
jota päiväsaikaan asuttavat työntekijät ja yöllä ainoastaan
huvielämää viettävät, ei ole yhtä tehokasta suojaa kuin kaupunginosalla, jota kansoittavat monien eri kategorioiden ihmiset:
asukkaat, vierailijat, työntekijät, ajanvietteenkuluttajat jne. Sosiaalinen valvonta ja sen ohella ihmisten viihtyvyyden ja
turvallisuuden tunne vahvistuvat, kun tarjolla on sosiaalisia
kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset voivat tavata toisiaan.

4.4.
Kaupunkisuunnittelussa on tärkeää, että kaupunkiympäristön rappeutumisen kaltaisten turvattomuutta luovien rakenteellisten olosuhteiden syntyminen estetään. Kuluneita ja
rappeutuneita kaupunginosia asuttavat usein kansalaiset, joilla
on erityyppisiä ongelmia. Työttömyys, köyhyys, päihteiden
väärinkäyttö ja rikollisuus ovat tavallisia, ja maahanmuuttajien
osuus asukasmäärässä on usein korkea.

4.5.
Rikollisuuden torjunta on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa sekä uudisrakentamisessa että rappeutuneiden
kaupunginosien uudistamisessa. Tähän päästään kaupunkisuunnittelusta vastaavien viranomaisten, kiinteistönomistajien
ja turvallisuudesta vastaavien viranomaisten läheisellä yhteistyöllä.

4.6.
EU:n jäsenvaltioissa on meneillään erilaisia hankkeita,
joissa tutkitaan ja kokeillaan rikollisuutta ehkäisevän kaupunkisuunnittelun muotoja.

5. Turvallisuus ja varmuus

5.1.
Turvallisuuden edistämistyössä kaikilla tasoilla Euroopassa (paikallis-, alue-, valtakunnan- ja unionitaso) on tärkeää
huomata, että tosiasiallinen turvallisuus voi poiketa siitä,
millaiseksi turvallisuustilanne koetaan sekä siitä, miten asia
esitetään viestimissä.

5.2.
Turvallisuutta ei voi mitata objektiivisesti, vaan siihen
vaikuttavat kunkin henkilökohtaiset kokemukset, elämäntilanne ja suhtautuminen ympäristöön. On hyvin tärkeää, että
asukkaat voivat samastua kaupunkiinsa.

5.3.
Useissa kaupungeissa pyritään rikollisuuden lisäksi
tarkastelemaan myös turvattomuustekijöitä. Näiden seikkojen
välillä on havaittu huomattava ristiriita tutkittaessa miten
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ihmiset kokevat tietyt tilanteet turvattomiksi ja päinvastoin.
Valtakunnallisissa tutkimuksissa on osoittautunut, että henkilöt, jotka joutuvat rikosten kanssa vähiten tekemisiin, ovat
rikollisuudesta eniten huolissaan, ja että ne, joita rikokset
koskettavat eniten eli nuoret miehet, eivät ole siitä juurikaan
huolissaan.

5.4.
Turvattomuudentunteen torjuminen on aivan muuta
kuin rikosten ehkäiseminen. Siinä on kyse myös ihmisten
tarpeesta tuntea uskoa ja luottamusta niihin elimiin, jotka
työskentelevät turvallisuuskysymysten parissa. Jos yksilö saa
näissä elimissä huonon kohtelun, usko ja luottamus kärsivät
vakavan kolauksen. Poliiseille järjestetään aihetta käsitteleviä
kursseja.

5.5.
Näkyvä rikollisuus ja näkyvät järjestyshäiriöt vaikuttavat turvallisuuskäsityksiin rakenteellisesti eniten. Rikokset ja
häiriöt, jotka näkyvät katukuvassa ja joiden kohtaamiksi
ihmisten katsotaan joutuvan sattumanvaraisesti, esimerkiksi
seksuaaliset väkivallanteot ja jalankulkijoiden ryöstäminen,
ovat turvallisuuteen eniten vaikuttavia rikoksia. Myös melu,
huuto, aggressiivinen ja uhkaava käyttäytyminen sekä ilkivalta
vaikuttavat negatiivisesti turvallisuudentunteeseen.
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turvallisuudentunteeseen. Tekijän tuomitseminen voi vaikuttaa
terapeuttisesti rikoksen uhriin ja siten vähentää huolestuneisuutta tulevaisuudessa. Taloudellinen korvaus tekee vahingonkärsijälle helpommaksi jatkaa elämää huoliinsa uppoutumatta. Perusturvallisuuden kannalta on myös erittäin tärkeää
saada nopeasti ja varmasti asianmukaista ammattiapua ja
hoitoa rikoksen jälkeen. On myös olennaista, että vahingonteon ja vandalismin jälkeen pidetään huolta siitä, että esimerkiksi sotketut talonseinät puhdistetaan ja rikkoutuneet ikkunaruudut uusitaan. Tällä on merkitystä ihmisten turvallisuudentunteelle.
5.9.
Voidaan todeta, että järjestäytynyt ja rajanylittävä rikollisuus vaikuttaa turvallisuuskäsitykseen vähemmässä määrin
kuin lähiympäristössä tapahtuva arkipäivän rikollisuus saattaa
tehdä.
5.10. Tietyissä tapauksissa turvallisuuskäsitys on virheellinen siinä mielessä, että sitä vastaavaa riskiä rikoksen uhriksi
joutumisesta ei ole olemassa. Kansalaisen kokema turvattomuus on yhteiskunnallisesti kielteistä, eikä sitä siksi pidä jättää
huomiotta. Turvallisuudentunteisiin vaikuttavat tekijät on siksi
pidettävä mielessä, kun tehdään työtä kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi.

6. Tukea rikoksen uhreille
5.6.
”Näkymättömät” rikokset (perheväkivalta) ja rikokset,
joiden kohdalla voidaan itse vaikuttaa uhriksi joutumisen
alttiuteen (tuttujen välinen väkivalta), koetaan yleisesti harvoin
uhkaaviksi. Tämä on paradoksaalista, sillä kyseisen tyyppiset
rikokset (etenkin perheväkivalta) ovat huomattava yhteiskunnallinen ongelma, vaikka ne eivät yleisyydestään huolimatta
näy tilastoissa eikä niistä yleisesti tiedetä.

5.7.
Yksi selitys tälle turvallisuuskäsitykselle voi olla, että
joukkoviestimet näkevät enemmän uutisarvoa järjettömässä,
sattumanvaraisessa katuväkivallassa kuin kodeissa tapahtuvissa
arkipäivän tragedioissa. Kun viestimissä toistuvasti kerrotaan
tietynlaisesta rikollisuudesta, riskiä joutua rikoksen uhriksi
aletaan helposti yliarvioida. Viestimien raportointi voi vaikuttaa siihen, miten turvallisuus koetaan, ja seurauksena on,
ettei tämä käsitys enää vastaa todellista turvallisuusriskiä.
Tiedotusvälineet eivät kuvaile pelkästään todellisuutta vaan
pyrkivät myös selostamaan, minkälaisessa yhteiskuntailmapiirissä tosiseikat vaikuttavat. Näin tehdessään ne samalla vaikuttavat ilmapiiriin, jota niiden on tarkoitus kuvailla. Viestimien
raportointi vaikuttaa sekä siihen, miten tosiasioita kuvataan,
että yhteiskunnan ilmapiiriin.

6.1.
On tärkeää, että rikoksen uhri saa tukea ja apua
tapahtuneen jälkeen. Koettu turvattomuudentunne saattaa
vahvistua, ellei uhri saa rikokselle alttiiksi jouduttuaan mitään
tukea vaan havaitseekin joutuneensa hylätyksi. Tällainen pelko
voi helposti levitä uhrin ympäristöön.
6.2.
Yksi uhrin auttamismuoto on sovittelu, jolloin rikoksentekijä ja uhri tapaavat puolueettoman välimiehen välityksellä puhuakseen rikoksesta. Uhri saa kertoa kokemuksistaan
ja voi myös saada vastauksia rikosta koskeviin kysymyksiinsä.
Tekijälle tarjoutuu hyvä mahdollisuus ymmärtää toimintansa
seuraukset, ja hän saa tilaisuuden osoittaa katumustaan. Sovittelua voidaan soveltaa menestyksekkäästi, kun tekijä on nuori
henkilö.
6.3.
On myös olemassa esimerkkejä vapaaehtoisjärjestöjen
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Järjestöt auttavat korvaamaan
varastettuja asiakirjoja, hankkimaan avaimia jne., jotta estetään
subjektiivisen turvattomuudentunteen vahvistuminen.

7. Poliisitoimenpiteet ja yhteiskunnan toimet yleensä
5.8.
Turvallisuuteen ja levottomuuteen vaikuttavat muutkin
seikat kuin rikollisuus. On itsestään selvää, että kaikilla yhteiskunnan elimillä on vaikutusta yksilön perusturvallisuuteen.
Tieto siitä, että loukkauksesta, jonka rikos aina aiheuttaa,
voi saada taloudellista tai moraalista hyvitystä, vaikuttaa

7.1.
Poliisilla on tärkeä rooli, kun yritetään rakentaa turvaa
ja turvallisuudentunnetta. On kuitenkin olennaista, että turvattomuutta ei pidetä pelkästään poliisin vaan koko yhteiskunnan
ongelmana.
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7.2.
Luodakseen turvallisuudentunnetta lähiympäristöön
poliisin on työskenneltävä lähellä kansalaisia ja näyttävä alueen
katukuvassa. On myös etu, jos poliisikunnan koostumuksessa
heijastuu väestön monimuotoisuus.
7.3.
Poliisin työskentely voi olla sekä ennaltaehkäisevää että
välittömästi estävää, mutta sen tuloksekkuuden parantamiseksi
on myös yhteiskunnan muiden viranomaisten ja laitosten
toimittava rikollisuutta vastaan. Merkittäviä poliisin yhteistyökumppaneita ovat sosiaaliviranomaiset, koululaitos, yrittäjäyhdistykset, alueen asukkaat, vapaaehtoisjärjestöt jne. Näiden
tahojen yhteistyöllä ja myötävaikutuksella voidaan tehdä vahvaa ja tehokasta työtä rikollisuuden torjumiseksi.
7.4.
Eräissä maissa poliisin, tuomioistuinlaitoksen, kouluviranomaisten, järjestöjen ja luottamushenkilöiden välillä solmitaan paikallisia, tiettyä aluetta koskevia turvallisuussopimuksia
rikollisuutta torjuvan työn parantamiseksi ja yleisen turvallisuuden lisäämiseksi.
7.5.
Muita esimerkkejä ovat neuvoa-antavat ryhmät, joissa
paikallinen poliisi ja yhteiskunnan edustajat kohtaavat. Nämä
ryhmät ovat toimineet erittäin menestyksekkäästi erityisesti
antamalla poliisille vihjeitä, joiden avulla se on voinut selvittää
muuten vaikeasti selvitettäviä rikoksia.

8. Kansalaisten velvollisuus
8.1.
Turvattomuutta ei luo pelkästään rikollinen toiminta
vaan myös huono käytös voi vaikuttaa asiaan mitä suurimmassa määrin. Jos sosiaalinen kontrolli rappeutuu, saattaa
tällainen käytös muuttua entistä tavallisemmaksi.
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Tämän on kuitenkin tapahduttava siten, ettei ymmärtämys
niiden eri kansojen ja etnisten ryhmien edustajia kohtaan,
jotka nykyisin muodostavat osan eurooppalaista yhteiskuntaa,
kärsi.

9. Yhteistyö Euroopan unionissa
9.1.
Edellä mainittuihin ongelmiin tartutaan yleensä aluetai paikallistasolla. Myös jatkossa ongelmien ratkaisemisen
painopisteen tulee olla kyseisillä tasoilla.
9.2.
Yhteistyö Euroopan unionissa tapahtuu pääosin valtiotasolla. Alue- ja kuntatasolla ei harjoiteta yhtä mittavaa yhteistyötä.
9.3.
On kuitenkin täysi syy uskoa, että kun tarkastellaan
arkipäivän rikollisuuteen liittyviä kysymyksiä, eri maiden alueja paikallisviranomaisilla, jotka työskentelevät rikosten ennaltaehkäisemiseksi, estämiseksi tai niihin puuttumiseksi, on toisiltaan paljon opittavaa. Tällainen yhteistyö on nykyään pienimuotoisena mahdollista ystävyyskuntien välillä.
9.4.
On tärkeää, että toteutettavilla toimilla on vaikutusta
pitkällä aikavälillä ja että ne siten pysyvästi vähentävät rikollisuutta ja lisäävät turvallisuutta. Tämä ei tietenkään tarkoita,
etteivätkö myös sellaiset toimet ole tärkeitä, joilla voi olla
välitön vaikutus rikollisuuteen ja turvallisuuteen. Tuloksia
voidaan saavuttaa, jos alue- ja paikallisviranomaiset yhteistyön
lisäksi yhdistävät aktiivisesti toimiaan.

10. Hyvien esimerkkien tekeminen tunnetuksi
8.2.
Vaikka kansalaisilla on oikeus turvaan ja turvallisuudentunteeseen, ei pidä myöskään unohtaa heidän velvollisuuttaan edesauttaa niiden saavuttamista. Yhteisvastuun ja turvallisuuden edistämiseksi lähiympäristössä ihmisille on tehtävä
tiettäväksi heidän velvollisuutensa kansalaisina. Jotta kaupunki
olisi inhimillinen paikka elää, on kannustettava toimia, joilla
estetään nuorten syrjäytyminen, torjuttava yhteiskunnassa ja
työelämässä esiintyvä syrjintä sekä estettävä huumausaineiden
väärinkäyttö ja väkivalta kouluissa ja yhteiskunnassa. Kansalaisten ei enää tule vältellä rikollisuuteen tai yleisen järjestyksen
rikkomiseen liittyviä kysymyksiä, vaan kaikkien on osallistuttava mahdollisuuksiensa mukaan ongelmien ratkaisuun.
8.3.
Koulun tärkeä tehtävä on kouluttaa oppilaita ja sen
lisäksi välittää yhteiskunnallisia arvoja sekä tietoa siitä, miten
yhteiskunta toimii. Näin luodaan perusta sille, miten lapset
aikuisiksi kasvettuaan toimivat ja sille, tuntevatko he itsensä
osallisiksi yhteiskunnasta vai jättäytyvätkö sen ulkopuolelle.
On tärkeää, että koulu vahvistaa oppilaissa sekä tietyn valtion
kansalaisuuden mukanaan tuomaa tunnetta paikallisyhteiskuntaan kuulumisesta että Euroopan unionin kansalaisuuden
luomaa tunnetta eurooppalaisesta yhteenkuuluvuudesta.

10.1. Eurooppa-neuvoston sihteeristö työstää käsikirjaa,
johon kerätään hyviä esimerkkejä rikoksia ehkäisevästä työstä
koko Euroopan alueelta ja jota on tarkoitus jakaa Euroopan
valtioihin. Tarkoituksena on, että tieto tällaisista esimerkeistä
leviää nopeasti valtioiden välillä. Esimerkeiltä ei edellytetä
toimien tehokkuuden arviointia. Aloite tulee Saksasta, ja
rikoksia ehkäisevä työ määritellään siinä seuraavasti:
”Rikoksia ehkäisevä työ kattaa kaikki ohjelmat, toimenpiteet ja toimet, joilla säännönmukaisesti ehkäistään tai
vähennetään rikosten määrää ja laatua poliittisena tai
sosiaalisena ilmiönä ja joilla tarkoitetaan valtion ja yksityisten laitosten välisiä tai yksilötasolla toteutettavia yhteistyötoimia tai toimia, joiden avulla rikosten kielteiset seuraukset pidetään mahdollisimman vähäisinä ja jotka lisäävät
väestön turvallisuudentunnetta. (1)”

(1) 5227/99 DG H II.
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10.2. Useista Euroopan kaupungeista ja useilta alueilta
löytyy hyviä esimerkkejä toimista, jotka ovat johtaneet rikosten
vähenemiseen ja turvallisuuden lisääntymiseen. Samankaltaisten ongelmien parissa kamppailevien muiden kaupunkien
tulisi voida käyttää näitä esimerkkejä innoituksen lähteinä. On
tärkeää, että tällaisia esimerkkejä rikoksia ehkäisevästä ja
turvallisuutta lisäävästä työstä voidaan tehdä tunnetuksi EU:ssa
ja erityisesti alueiden ja kuntien kesken.

12. Päätelmät

10.3. Jotta esimerkit olisivat helposti käytettävissä, EU:n
tulisi perustaa informaatiokeskus, johon esimerkit kootaan.
Informaatiokeskuksen pitäisi kerätä ja levittää tietoa esimerkeistä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Tällainen keskus
voi myös koota ja levittää tilastoja ja tietoa rikollisuudesta.

12.2. Alueiden komitea katsoo, että ihmisillä on oikeus
perusturvallisuuteen ja että kansalaisten turvallisuudentunne
on merkittävä osa heidän elämänlaatuaan.

10.4. Esimerkit pitää kuitenkin arvioida ennen niiden levittämistä. On esimerkiksi tarkkaan kartoitettava ulkoiset tekijät,
jotka voivat vaikuttaa toimien tehokkuuteen. Siksi on tärkeää
kytkeä toimintaan EU:n laajuisen verkoston puitteissa sekä
käytännön asiantuntijoita että tutkijoita.

10.5. EU:n eri alueiden välisen yhteistoiminnan lisäämiseksi
ja parantamiseksi olisi arvokasta, jos EU kehittäisi mahdollisuuksia virkamiesvaihtoon ja alueiden välisten konferenssien
järjestämiseen. Tällaisen vaihdon kautta on mahdollista tehdä
tunnetuksi ajatuksia ja ideoita siitä, miten arkirikollisuuteen
voidaan puuttua ja siten vähentää turvattomuutta ja uusien
rikollisten värväytymistä. Kyseinen toiminta voi lisäksi palvella
hyvänä pohjana myös järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi pitkällä aikavälillä.

12.1. Alueiden komitea pitää hyvin tärkeänä, että Euroopan
unionin kansalaisia koskevat turvallisuuskysymykset huomioidaan erityisesti kunta- ja aluetasolla. Juuri paikallistasolla
sosiaalipoliittiset toimet ovat paikallaan. Kuntien tulisi mahdollisuuksiensa mukaan osaltaan torjua rikollisuuden syitä nuoriso-, sosiaali- ja perhepolitiikalla.

12.3. Alueiden komitean mielestä on tärkeää koota esimerkkejä, joista voidaan levittää tietoa alueisiin ja kuntiin.
Esimerkkeihin ei pidä liittyä vaatimuksia ulkopuolisesta rahoituksesta, vaan toimenpiteet tulee voida toteuttaa nykyisten
varojen avulla.
Tällaisia toimenpiteitä voivat olla
–

poliiseille järjestettävä koulutusohjelma, jossa painotetaan
luottamuksen merkitystä

–

turvallisuuden subjektiivisen ulottuvuuden käsittely kaikilla koululaitoksen tasoilla; tämä voidaan toteuttaa eri alojen
asiantuntijoiden kuten poliisin ja sosiaalityöntekijöiden
avustuksella

–

turvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen kaupunkien
kaikissa uudistustöissä

–

poliisin ja muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten asiantuntemuksen hyödyntäminen kaavoitukseen ja
rakentamiseen liittyvässä kaupunkisuunnittelussa

–

keskustelun herättäminen aiheesta alue- ja paikallistasolla.

11. EU:n varojen hyödyntäminen

11.1. EU:ssa on jo olemassa useita rahastoja ja ohjelmia,
joista alueilla ja kunnilla on mahdollisuus anoa varoja. (1)
Amsterdamin sopimuksen 29 artiklaa ajatellen EU:n olisi syytä
tarkastella, miten nykyisten ja mahdollisten uusien rahastojen
avulla voidaan kannustaa rikollisuutta ehkäisevää toimintaa,
jota harjoitetaan alue- ja paikallistason yhteistyönä.

11.2. On kuitenkin myös joukko muita rahastoja ja ohjelmia, joita ei ole ensisijaisesti suunnattu varsinaisille oikeusviranomaisille. Niiden osalta rikollisuus- ja turvallisuuskysymykset olisi mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon ratkaisevana kriteerinä. Käyttämällä julkisia varoja aktiivisesti rikosten
ehkäisyyn ja turvallisuuden lisäämiseen osoitetaan lisäksi,
että nämä kysymykset eivät ole ensisijaisesti poliisin vaan
yhteiskunnan ongelma.

(1) Oikeusviranomaisia varten on perustettu Oisin-, Falcone- ja
Grotius-ohjelmat.

12.4. Kehittynyt rikollisuutta ehkäisevä yhteistyö ja tiedonvaihto alue- ja paikallistasolla voivat pitkällä aikavälillä supistaa
rajanylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden rekrytointipohjaa. Alueiden komitea kehottaakin komissiota jatkamaan toimintaa alue- ja paikallistasolla tehtävän rikoksia ehkäisevän
työn kannustamiseksi.
12.5. Alueiden komitea mielestä on myös tärkeää, että
komissio pyrkii pitämään turvallisuuskysymykset aina esillä.
Kun yhteisön rahastoista ja aloitteista myönnetään varoja, on
annettava etusija hankkeille, joissa turvallisuuskysymykset on
otettu huomioon.
12.6. Alueiden komitea pitää erittäin tärkeänä perustaa
EU:iin rikollisuuden torjuntatyön informaatiokeskus, jonka
välityksellä voidaan kerätä ja levittää tietoa hyvistä esimerkeistä
kautta Euroopan, ja katsoo, että asia on tutkittava ensi tilassa.
Komitea kehottaa komissiota käyttämään tässä tutkimustyössä
hyväkseen alue- ja paikallisviranomaisten kokemuksia.
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12.7. Ennen hyvien esimerkkien tekemistä tunnetuksi ne
tulisi alueiden komitean mielestä arvioida. On mm. kartoitettava tarkkaan ulkoiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa eri toimenpiteiden tehokkuuteen. Alueiden komitea kehottaa komissiota
luomaan verkoston, johon kuuluu käytännön asiantuntijoita
ja tutkijoita koko Euroopasta.
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12.8. Alueiden komitean mielestä on kehitettävä rahoitusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden alue- ja paikallistahojen välisen tiedonvaihdon kannustamiseksi. Myös informaatiokeskuksen ja eurooppalaisen verkoston rahoituskysymys on ratkaistava. Alueiden komitea kehottaa Euroopan unionin neuvostoa
ja Euroopan parlamenttia ottamaan nämä rahoituskysymykset
huomioon budjettikäsittelyissään.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan unionin metsästrategiasta”
(2000/C 57/16)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle
ja alueiden komitealle Euroopan unionin metsästrategiasta (KOM(1998) 649 lopull.),
ottaa huomioon neuvoston 15. joulukuuta 1998 antaman päätöslauselman Euroopan unionin metsästrategiasta (1),
ottaa huomioon neuvoston 17. toukokuuta 1999 antaman asetuksen (EY) N:o 1257/1999 Euroopan
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen (2),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 21. kesäkuuta 1999 antaman asetuksen (EY)
N:o 1261/1999 Euroopan aluekehitysrahastosta (3),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 21. kesäkuuta 1999 antaman asetuksen (EY)
N:o 1262/1999 Euroopan sosiaalirahastosta (4),
ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Ilmastonmuutos –
Euroopan unionin strategia Kioton ympäristökokouksen jälkeisiä toimenpiteitä varten” (KOM(1998) 353
lopull.),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman Euroopan unionin metsästrategiasta
30. tammikuuta 1997 (5),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL C 56 26.2.1999, s. 1.
EYVL L 160 26.6.1999, s. 80.
EYVL L 161 26.6.1999, s. 43.
EYVL L 161 26.6.1999, s. 48.
EYVL C 55 24.2.1997, s. 22.
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ottaa huomioon komitean lausunnossa aiheesta ”Metsien hoito, käyttö ja suojelu EU:n alueella” (CdR
268/97 fin) esitetyt suositukset (1),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ”Euroopan unionin metsätalouden tila ja ongelmat
sekä metsäpolitiikan kehittämismahdollisuudet” 24. huhtikuuta 1997 (2),
ottaa huomioon komission 23. marraskuuta 1998 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
198 c artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean
lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 7. toukokuuta 1999 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 2:n ”Maatalous – Maaseudun kehittäminen – Kalatalous” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 2:n syyskuun 30. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen
(CdR 184/99 rev. 2), jonka esittelijät olivat Kaija-Maija Perkkiö (FIN, ELDR) ja Olivier Bertrand (F, PPE),
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 18. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Taustaa
1.1.
Komissio on antanut neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle tiedonannon Euroopan unionin metsästrategiasta 18. marraskuuta
1998.
1.2.
Tiedonannolla on komission mukaan kaksi pääasiallista tehtävää: siinä esitetään johdonmukainen hahmotelma Euroopan unionin metsästrategiasta, ja toisaalta se on komission
esitys vastaukseksi Euroopan parlamentin 30. tammikuuta
1997 hyväksymään päätöslauselmaan EU:n metsästrategiasta.
Komissiota pyydetään siinä esittämään Euroopan metsästrategiaa koskeva lainsäädäntöehdotus useiden näkökulmien ja
suositusten mukaisesti kahden vuoden kuluessa edellä mainitusta ajankohdasta.
1.3.
Parlamentissa käydyn keskustelun perusteella talousja sosiaalikomitea antoi 24. maaliskuuta 1997 lausunnon
aiheesta ”Euroopan unionin metsätalouden tila ja ongelmat
sekä metsäpolitiikan kehittämismahdollisuudet”.
1.4.
Alueiden komitea antoi 19. marraskuuta 1997 omaaloitteisen lausunnon aiheesta ”Metsien hoito, käyttö ja suojelu
EU:n alueella” korostaakseen metsien merkitystä alueiden
kehitykselle ja hyvinvoinnille. Tämän lisäksi metsätaloutta ja
metsien kestävää kehitystä on sivuttu lukuisissa alueiden
komitean lausuntoasiakirjoissa.
1.5.
Euroopan unionin neuvosto on antanut 15. joulukuuta
1998 päätöslauselman Euroopan unionin metsästrategiasta. Se
perustuu ensisijaisesti komission toimittamaan selvitykseen ja
suuntaviivoihin.

2. Johdanto

2.1.
EU:n alueella on metsiä noin 130 miljoonaa hehtaaria
eli 36 prosenttia pinta-alasta. Tästä noin 87 miljoonaa hehtaaria katsotaan hyödynnettäviksi metsiksi. Euroopan metsille on
tyypillistä erittäin vaihtelevasta bioilmastosta ja maaperästä
johtuva monimuotoisuus. Metsien omistusolosuhteet vaihtelevat alueittain. 65 prosenttia metsistä on yksityisomistuksessa.
Metsätilojen keskimääräinen pinta-ala on alle viisi hehtaaria.
Kreikassa ja Irlannissa valtio omistaa kaksi kolmannesta metsistä, kun taas Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Saksassa ja
Ranskassa paikallisyhteisöt ovat merkittäviä metsänomistajia.
Myös metsien käyttömuodoissa ja niistä saatavissa hyödyissä
on suuria eroja alueiden välillä.

2.2.
Komission tiedonannon mukaan metsästrategiaa on
tarkasteltava kansainvälisellä tasolla hyväksyttyjen periaatteiden ja sitoumusten puitteissa. Toisaalta metsästrategia perustuu Euroopan metsien monimuotoisuuden, niiden monikäyttöisyyden sekä ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden tunnustamiseen.

2.3.
Komission laatimassa tiedonannossa on selostettu yhteisön metsätalouden nykytilaa, kuvattu tämänhetkisiä metsätalouteen kohdistuvia yhteisön toimenpiteitä ja selostettu
yleisellä tasolla metsäasioiden käsittelyä EU:ssa. Metsiä koskevina erityisaiheina otetaan esille metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, puun energiakäyttö, metsien merkitys
ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja metsäsertifiointi.

2.4.
(1) EYVL C 64 27.2.1998, s. 25.
(2) EYVL C 206 7.7.1997, s. 128.

–

Tiedonannon keskeisiä lähtökohtia ovat

yhteisön nykyiset metsätoimenpiteet
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–

komission esitys Agenda 2000:n maaseudun kehittämisasetuksen metsätoimenpiteiksi

–

komission esitys yhteisön tuesta EU-jäsenyyttä hakevien
Keski- ja Itä-Euroopan maiden maatalouteen ja maaseudun
kehittämiseen.

2.5.
Euroopan unionin perustamissopimukset eivät anna
oikeutta laatia yhteistä metsäpolitiikkaa. Siten strategian keskeiseksi tavoitteeksi otettu metsien kestävän kehittämisen ja
hoidon edistäminen olisi määriteltävä ja toteutettava kansallisilla tai alueellisilla metsäohjelmilla tai jäsenvaltioiden muilla
vastaavilla välineillä, tai läheisyysperiaatteen mukaisesti Euroopan yhteisön toimilla silloin, kun niillä voidaan saavuttaa
lisäarvoa.

2.6.
EU:ssa metsien hoito, säilyttäminen ja kestävä kehitys
ovat olennaisia aihepiirejä nykyisissä yhteisissä politiikoissa
kuten maatalouspolitiikassa, maaseudun kehittämisessä, ympäristöasioissa, kaupassa, sisämarkkina-asioissa, tutkimuksessa, teollisuusasioissa, kehitysyhteistyössä ja energiapolitiikassa.

2.7.
Metsästrategiassa yhteisön toiminta katsotaan läheisyysperiaatteen mukaisesti hyödylliseksi mm. maaseudun kehittämiseen tähtäävässä toiminnassa, metsien suojelussa ilmansaasteilta ja metsäpaloilta, metsätalouden tieto- ja viestintäjärjestelmän kehittämisessä, tutkimus- ja kehittämistyössä sekä
kehitysyhteistyössä.

2.8.
Paikallisyhteisöt osallistuvat keskusteluun eurooppalaisesta metsästrategiasta kahdelta kannalta:
–

yhtäältä aluesuunnittelusta ja etenkin maaseudun paikallisesta kehittämisestä vastaavana tahona

–

toisaalta metsätalouden suunnitteluun ja metsien hoitoon
täysin osallistuvana tahona.
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3.1.2. Myös metsien kestävän hoidon ja käytön periaatteet
määritellään ja toteutetaan käytännössä kansallisilla tai alueellisilla metsäohjelmilla tai jäsenvaltioiden muilla välineillä. EU:n
metsästrategian tavoitteena onkin täydentää kansallisia metsäohjelmia ja varmistaa yhteisön toimien mahdollisimman suuri
hyöty. Yhteisön toimin voidaan tukea kansallista metsäpolitiikkaa mm. siten, että jäsenvaltiot noudattavat kansainvälisiä
sopimuksia, joihin EU on sitoutunut.

3.1.3. Ilman yhteistä metsäpolitiikkaakin metsien hoitoa ja
käyttöä koskevat aiheet ovat EU:n tasolla olennaisia aihepiirejä
nykyisissä politiikoissa kuten alue- ja ympäristöpolitiikassa.
Koska metsätaloudella on huomattava merkitys maaseutualueiden kehittämiselle, on yhteisön tason metsätaloustoimenpiteet usein integroitu osaksi maaseutupolitiikkaa. Metsäasioiden
hajaantuminen EU:n tasolla useisiin eri politiikkoihin ja pääosastoihin asiayhteydestä riippuen on aiheuttanut sen, ettei
metsiin liittyviä toimintoja ja arvoja välttämättä nähdä missään
yhteydessä yhteisön tasolla kokonaisuutena.

3.1.4. Metsästrategiassa mainitaan, että metsätalouden kansainvälisissä sitoumuksissa korostetaan metsätalouteen vaikuttavien politiikan eri alueiden tehokkaan koordinoinnin etuja.
Metsiä koskevia toimia tulisi sovittaa yhteen ja viestintää sekä
yhteistyötä eri toimijoiden välillä tulisi lisätä.

3.1.5. Yhteisön tasolla toimii pysyvä metsäkomitea, johon
kuuluvat jäsenvaltioiden ja komission edustajat, ja lisäksi
kaksi neuvoa-antavaa komiteaa. Metsäasioiden koordinointiin
komission piirissä on hyvin vähän resursseja, eikä strategiassa
esitetä konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.
Alueiden komitea katsoo, että esitetyn metsästrategian toteuttaminen vaatisi komissiossa vahvempaa panostusta metsäsektoriin. Komission sisäinen koordinointi tulisi järjestää mahdollisimman hyvin asianomaisten ja toimivaltaisten yksiköiden
kesken.

3. Yleisiä näkökohtia EU:n metsästrategiasta
3.2. Kestävä metsätalous
3.1. Metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaille

3.1.1. Euroopan metsäpolitiikka kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioille, sillä Euroopan unionin sopimuksissa ei määrätä
yhteisestä metsäpolitiikasta. Metsätalous ja metsiin liittyvä
kaupallinen toiminta halutaan korostetusti säilyttää osana
markkinataloutta.

3.2.1. Tiedonannon mukaan metsästrategia perustuu metsien monimuotoisuuden, monikäyttöisyyden sekä ekologisen,
taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden tunnustamiseen.
Lähtökohtaa voidaan pitää oikeana, kun otetaan huomioon
yhteisön alueelliset eroavuudet metsien rakenteessa, käyttömuodoissa ja omistusoloissa.
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3.2.2. EU on sitoutunut ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään metsätalouteen myös useissa kansainvälisissä yhteyksissä. Kestävän kehityksen ja kestävän metsätalouden periaatteet määriteltiin YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa vuonna 1992. Vaikka silloin
hyväksytyt periaatteet eivät ole oikeudellisesti sitovia, ne ovat
toimineet perustana viime vuosien aktiivisille ja maailmanlaajuisille kansainvälisille metsäalan neuvotteluille.

3.2.3. Kansainvälinen metsäpoliittinen keskustelu on jatkunut vuosina 1995–1997 hallitustenvälisessä metsäpaneelissa
(IPF), jonka työtä hallitusten välinen metsäfoorumi (IFF) jatkaa
vuoteen 2000 asti. Tavoitteena on saada aikaan maailmanlaajuinen metsäsopimus. Sopimuksen tulisi olla mahdollisuuksien
mukaan oikeudellisesti sitova, jotta metsien suojeluun,
kestävään käyttöön, hoitoon ja kehittämiseen voitaisiin vaikuttaa riittävän tehokkaasti kaikkialla maailmassa. Aikaisemmista
sopimuksista ja suosituksista huolimatta maailman metsävarat
ja metsien pinta-ala vähenevät edelleen.

3.2.4. Euroopan metsäministerikonferensseissa (Strasbourg
1990, Helsinki 1993 ja Lissabon 1998) on sitouduttu noudattamaan metsävarojen kestävän hoidon ja käytön periaatteita
eurooppalaisella tasolla. Tässä yleiseurooppalaisessa prosessissa metsien kestävä hoito ja käyttö on määritelty siten, että
säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky ja elinvoimaisuus sekä mahdollisuus toteuttaa nyt ja
tulevaisuudessa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja paikallisella, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla, sekä siten, ettei vahingoiteta muita ekosysteemejä.
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3.3.4. Samoin muut metsien taloudellisen hyödyntämisen
muodot jäävät strategiassa taka-alalle. Tämä koskee erityisesti
metsien matkailu- ja virkistyskäyttöä, joka saattaa alueellisesti
olla erityisen merkittävää toimintaa mm. työllisyyden kannalta.

3.3.5. Komissio valmistelee tiedonantoa Euroopan unionin
metsäteollisuudesta ja sen kilpailukyvyn parantamisesta. Aihepiiri on erityisen ajankohtainen ja kiinnostava. Periaatteessahan
Euroopan metsien nykyisten puuvarojen kasvu mahdollistaa
metsäteollisuuden kapasiteetin lisäyksen. Puun jalostusastetta
korottamalla ja uusia tuotteita kehittämällä voidaan samalla
saada huomattavaa lisäarvoa metsäsektorin yrityksille. Toisaalta metsäteollisuuden markkinalähtöisyys ja markkinoiden globalisoituminen asettavat niin metsäteollisuuden päättäjät kuin
puuntuottajat uuteen tilanteeseen.

3.3.6. Kuten aikaisemmin on todettu, metsäsektorin taloudellinen merkitys on korostunut yhteisön tasolla sen jälkeen,
kun Itävalta, Ruotsi ja Suomi liittyivät yhteisön jäseniksi.
Metsätalouden ja -teollisuuden yhteys tulisikin nähdä EU:ssa
entistä enemmän kokonaisuutena. Unionin metsäteollisuuden
kilpailukyvyn säilyminen on talouden ja työllisyyden kannalta
oleellista.

3.4. Agenda 2000 -uudistus
3.3. Metsäsektorin taloudellinen merkitys

3.3.1. Komission tiedonannossa todetaan, että Euroopan
unionin alueen metsävarat eivät vaikuta suurilta, jos niitä
verrataan maailman muiden alueiden pohjoisiin ja trooppisiin
metsiin. Kun Itävalta, Ruotsi ja Suomi liittyivät Euroopan
unioniin, unionista tuli kuitenkin maailman toiseksi suurin
paperin ja sahatavaran tuottaja, maailman suurin metsätuotteiden tuoja sekä maailman kolmanneksi suurin metsätuotteiden
viejä.

3.3.2. Euroopan unionin metsävaroilla on siten varsin
suuri taloudellinen merkitys. Tällä hetkellä metsäteollisuuden
tuotannon arvo on yhteensä lähes 300 miljardia euroa, ja se
työllistää suoraan ja välillisesti useita miljoonia henkilöitä.

3.3.3. Alueiden komitean käsityksen mukaan metsien taloudellinen merkitys ei korostu kovinkaan hyvin komission
tiedonannossa metsästrategiasta. Asiakirjassa painotetaan ansiokkaasti metsien merkitystä maaseudun kehittämiselle, biodiversiteetin säilyttämiselle ja ympäristönäkökohdille. Metsien
puuntuotannollinen merkitys ja metsävarojen hyödyntämiseen
liittyvät näkökohdat jäävät liian vähälle huomiolle.

3.4.1. Strategian kulmakivenä on Agenda 2000 -tiedonantoon liittyvä komission esitys maaseudun kehittämisasetuksen
metsätoimenpiteiksi. Maaseudun kehittämisasetus hyväksyttiin
toukokuussa 1999. Siihen on koottu maaseutua koskevia
toimenpiteitä siten, että maaseudun sosiaalinen ja taloudellinen
kehittäminen kokonaisuudessaan, työllisyys, ympäristönäkökohdat ja kestävä kehitys ovat keskeisellä sijalla. Asetuksen
metsätaloustoimenpiteet tulisi nähdä osana tätä kokonaisuutta.

3.4.2. Maaseudun kehittämisasetukseen sisältyy aikaisempien metsätoimien jatkaminen sekä joukko uusia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää metsien kestävää hoitoa ja vaikuttaa
erityisongelmiin, kuten biologisen monimuotoisuuden säilymiseen, ilmastonmuutoksen estämiseen tai puun käyttöön
energianlähteenä. Metsäympäristön laadun parantaminen on
EU-tukien keskeisiä perusteita.

Asetuksen mukaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
erityisesti pienten metsänomistajien muodostamille ryhmittymille ja paikallisille viranomaisille suunnattua teknistä tukea,
joka kohdistuu laajalle yhdenmukaisesti hoidetulle alueelle.
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Nykyisistä metsätaloustoimista metsitysten jatkaminen on erityisen tärkeää alueiden määrittelemillä seuduilla, kun otetaan
huomioon sekä metsien ekologinen että aluetaloudellinen
merkitys. Metsityksen kustannukset ja se, että investoinnin
tuotto on saatavissa vasta pitkän ajan kuluttua, puoltavat
tukiohjelmia tähän tarkoitukseen.

3.4.3. Uudistuksen myötä tuettavat metsätoimenpiteet
lisääntyvät. Se antaa aiempaa enemmän vapautta kansallisiin
linjauksiin, mitä läheisyysperiaatteen ja metsien alueellisten
erojen kannalta voidaan pitää hyvänä. Kansallisten maaseutusuunnitelmien puitteissa voidaan siten hakea kullekin jäsenmaalle tärkeitä painotuksia tuen kohteiden ja taloudellisten
panostusten osalta. Vaikka metsätaloutta voidaan periaatteessa
tukea aikaisempaa enemmän, tukien lisäys riippuu kuitenkin
täysin kansallisen rahoituksen kehityksestä.

3.4.4. Uudistuksen myötä potentiaalinen edunsaajien joukko kasvaa, sillä EU-tukien sidonnaisuus maatalouden harjoittamiseen väljenee. Metsätilojen omistajat, omistajien yhdistykset
ja kunnat voivat olla edunsaajia. Kunnat ovat merkittävä
ryhmä ainakin Espanjassa, Saksassa, Ranskassa ja Portugalissa.

3.4.5. Maaseudun kehittämisasetuksen sääntelemän Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tuen lisäksi metsätaloudessa voidaan hyödyntää myös Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston tukea. Niitä säätelevät uudet asetukset
hyväksyttiin kesäkuussa 1999. Aluekehitysrahastosta voidaan
tukea sekä tuottavia investointeja että infrastruktuurihankkeita,
jotka vaikuttavat myönteisesti tukialueiden työllisyyteen ja
taloudelliseen kehittymiseen. Tuen kohteena voisivat olla mm.
syrjäisille alueille rakennettavat riittävät tieyhteydet, joiden
avulla metsävarojen hyödyntäminen tulisi kannattavaksi. Sosiaalirahastosta voidaan saada tukea mm. metsäalan koulutuksen lisäämiseen.

3.4.6. Eräiden tietojen mukaan EU on tukenut metsätaloutta unionin alueella vuosina 1994–1999 runsaalla
2,5 miljardilla eurolla. Tuki on kohdistettu pääosin EteläEurooppaan, etenkin Espanjaan, sekä Saksaan, Ranskaan ja
Irlantiin. EU on rahoittanut maatalousmaan metsitysohjelmia
noin puolella metsätuen kokonaismäärästä. Toinen puoli kohdistettiin metsätalouden tehokkuuden parantamiseen, markkinoinnin kehittämiseen ja ympäristötoimiin sekä luonnontuhojen korjaamiseen.

3.4.7. Agenda 2000 -uudistuksen myötä luodaan uusia
EU-varojen käyttömahdollisuuksia. Käsiteltävänä olevan metsästrategian puutteena voidaankin pitää sitä, että metsätalouteen kohdistuneiden yhteisön tähänastisten toimenpiteiden
vaikutuksia ei ole arvioitu kokonaisuutena. Tukipolitiikan
arvioinnin kannalta olisi oleellista tietää,
–

miten paljon yhteisön varoja on kaikkiaan suunnattu
metsätoimenpiteisiin
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–

miten yhteisön toimet jakaantuvat ja vaikuttavat aluetasolla

–

onko niillä saavutettu toivottuja tuloksia.

3.4.8. Unionin yhteisenä tavoitteena tulisi olla yhteisön
varojen käyttäminen mahdollisimman tehokkaasti. Metsätukien tarkempi seuranta jatkossa parantaisi mahdollisuuksia
arvioida tukien vaikutusta ja kehittää tukijärjestelmää. Alueiden
komitea pitää tärkeänä, että metsäohjelmiin kohdistuvassa
tukipolitiikassa kunnioitetaan markkinoiden toimivuutta ja
taataan tehokas kilpailupolitiikka metsätuotteiden markkinoilla.

3.5. Metsiin kohdistuvat uhat
3.5.1. Unionin yhteisiä toimia tarvitaan erityisesti metsiin
kohdistuvien uhkien torjumisessa. Vakavimpia uhkia ovat
laajalle leviävät ja rajat ylittävät ilmansaasteet ja metsäpalot.
Niillä saattaa olla paikallisesti ja alueellisesti erityisen suuri
negatiivinen merkitys. Niiden torjumisessa oleellisimpia ovat
kansalliset toimenpiteet, joita EU osaltaan tukee mm.
Agenda 2000 -uudistukseen sisältyvin toimenpitein. Alueiden
komitea pitää näitä EU:n tukitoimenpiteitä erittäin merkittävinä.
3.5.2. Ilmastonmuutoksen hidastamisessa metsillä on oma
roolinsa. Ilmastonmuutoksen aiheuttavat kasvihuonekaasut,
joista hiilidioksidi on merkittävin. Metsät sitovat hiiltä ja
toimivat siten hiilen nieluna. Hiilen sitoutumista voidaan
edistää parantamalla metsien suojelua ja hoitoa, lisäämällä
metsien pinta-alaa, ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita
kestävästi hoidetuista metsistä saadulla puulla sekä korvaamalla paljon energiaa kuluttavia tuotteita puutuotteilla.
3.5.3. EU on sitoutunut ns. Kioton pöytäkirjan hyväksyttyään alentamaan kasvihuonekaasupäästöjään. Komissio on
antanut aiheesta tiedonannon ”Ilmastonmuutos – Euroopan
unionin strategia Kioton ympäristökokouksen jälkeisiä toimenpiteitä varten”.

3.6. Puun energiakäyttö
3.6.1. Puun energiakäyttöä lisäämällä vähennetään energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, lisätään energiantuotannon omavaraisuutta, luodaan edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle etenkin pk-sektorilla ja parannetaan työllisyyttä. Lisäksi
energiapuun käytöllä on myönteisiä metsänhoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia.
3.6.2. Energiapolitiikassaan EU haluaa lisätä uusiutuvien
energialähteiden käyttöä. Tämä merkitsee myös puuhun perustuvan energiatuotannon lisäämistä merkittävästi. Euroopan
komissio voi edistää alan teknologiaosaamisen kehittämistä
tukemalla mm. alan tutkimusta ja koulutusta. Rakennerahastojen tuella voidaan edistää mm. uusien käyttöpaikkojen ja alan
yritysten syntymistä.
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3.7. Sertifiointi

3.8. Käyttökelpoiset ja yhdenmukaiset tiedot Euroopan metsistä

3.7.1. Ympäristömerkintäjärjestelmän luominen on metsäalalla käytävän keskustelun tärkein tämänhetkinen aihe.
Metsien sertifiointikysymys nousee esille väistämättä myös
komission tiedonannossa metsästrategiasta. Sertifioinnilla tarkoitetaan kolmannen, puolueettoman osapuolen tekemää varmennusta, jonka mukaan kyseessä olevia metsiä hoidetaan
kestävästi. Metsäsertifioinnin avulla pyritään informoimaan
kuluttajia ja asiakkaita siitä, että heidän ostamiinsa tuotteisiin
käytetty puuraaka-aine tulee kestävästi hoidetuista ja käytetyistä metsistä.

3.8.1. Metsästrategiaan sisältyy yhtenä osana metsätalouden tieto- ja viestintäjärjestelmän (Efics) käyttöönotto. Tavoitteena on vertailukelpoisen ja objektiivisen tiedon saaminen
yhteisön metsäsektorista. Järjestelmään on tarkoitus saada
asianmukaiset tiedot metsätalouteen liittyvistä yhteisön toimista sekä perustiedot jäsenvaltioiden kansallisista tai alueellista
metsäpolitiikoista ja ohjelmista. Lisäksi kerätään tietoja ja
analysoidaan metsätalouden tulevaa kehitystä kaupan, teollisuuden, työllisyyden ja ympäristönäkökohtien kannalta.

3.7.2. Kansainvälisesti katsottuna eurooppalainen metsänhoito on varsin korkealla tasolla. Erityisesti 1990-luvulla
metsien kestävän hoidon ja käytön periaatteiden olisi pitänyt
tulla oleelliseksi osaksi metsäpoliittista päätöksentekoa ja metsäsuunnittelua. Metsäsertifioinnilla voidaan osoittaa käytännön
metsätalouden myönteinen kehitys ja edistää siten puutuotteiden kauppaa.

3.7.3. Euroopan metsien sertifiointiin on tarjolla kaksi
vaihtoehtoista järjestelmää. Ne ovat metsänomistajien ja -teollisuuden edistämä yleiseurooppalainen PEFC-merkintä ja ympäristöjärjestöjen jo aikaisemmin kehittämä FSC-järjestelmä.
Eurooppalaiset metsänomistajat eivät ole yleisesti hyväksyneet
FSC-sertifiointia, koska se ei heidän mukaansa sovellu pienimuotoiseen eurooppalaiseen metsätalouteen. FSC on kuitenkin
käytössä joillakin alueilla Euroopassa, ja sen soveltuvuutta
eurooppalaisiin olosuhteisiin kehitetään parhaillaan.

3.7.4. PEFC-merkintää pyritäänkin kehittämään eräänlaiseksi kattojärjestelmäksi kansallisesti kehitettäville sertifiointijärjestelmille. Näin turvataan kunkin maan olosuhteiden
huomioon ottaminen järjestelmässä. PEFC-järjestelmän kehittämiseen on yleisesti suhtauduttu myönteisesti. Olisi kuitenkin
eduksi saada ympäristöjärjestöt mukaan sen kehittämistyöhön.

3.7.5. Komission tiedonannossa suhtaudutaan myönteisesti
yleiseurooppalaisen sertifiointijärjestelmän kehittämiseen.
Strategian mukaan komissio harkitsee täydentäviä toimia,
esim. oikeudellisia välineitä vapaaehtoisten sertifiointi- ja merkintäaloitteiden perusvaatimusten yhdenmukaistamiseksi. Sertifiointi on kuitenkin yksinomaan markkinaosapuolten asia.

3.7.6. Alueiden komitea katsoo, että metsien sertifioinnin
kehittäminen on eduksi Euroopan metsätaloudelle ja -teollisuudelle. Sertifiointi voi viestiä tehokkaasti eurooppalaisen
metsänhoidon hyvästä tasosta. Eurooppalaisen metsätalouden
pienimuotoisuus sekä metsien rakenteen, omistussuhteiden ja
käyttömuotojen alueelliset erot tulee voida ottaa huomioon
sertifiointijärjestelmässä. Sertifiointikeskustelu laajenee todennäköisesti tulevaisuudessa koskemaan myös muita luonnonvaroja, jolloin voidaan hyödyntää metsien sertifioinnista saatuja
kokemuksia.

3.8.2. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Toisaalta yhdenmukaisen tiedon tarve on kasvanut, olipa sitten kysymyksessä
kestävään metsänhoitoon tähtäävien yleiseurooppalaisten kriteerien ja indikaattoreiden käyttöönotto, metsiin liittyvien
uhkien seurantatiedot, sertifiointijärjestelmien kehittämien tai
yhteisön toimien arvioiminen tai seuranta.

3.8.3. Alueiden komitea suhtautuu myönteisesti tietojen
saatavuuden ja laadun parannustoimiin. Ne luovat mahdollisuuksia kehittää myös eritasoisia viestintäjärjestelmiä, joiden
avulla voidaan parantaa metsäsektorilla toimivien tahojen
välistä yhteistyötä ja toisaalta antaa nykyistä paremmat perustiedot metsiin kohdistettavista toimista myös suurelle yleisölle.

4. Päätelmät

4.1.
Alueiden komitea katsoo, että metsien hoidon ja
käytön periaatteeksi on hyväksyttävä kestävyyden periaate.
Tällöin on otettava huomioon niin ekologinen, taloudellinen
kuin sosiaalinen kestävyys.

4.2.
Alueiden komitea painottaa, että metsätalouden ja
-teollisuuden merkitys ja olosuhteet sekä metsäalueiden käyttömuotojen painotus vaihtelevat merkittävästi alueittain. Siten
on järkevää, että toimialaa koskevassa päätöksenteossa noudatetaan läheisyysperiaatetta, eli kukin jäsenvaltio luo oman
metsäpolitiikkansa.

4.3.
Alueiden komitea pitää merkittävänä, että kansallisten
metsäpolitiikkojen ohella EU:n tasolla luodaan yhteinen metsästrategia, sillä metsäasiat tulevat joka tapauksessa esille monissa
yhteyksissä yhteisön toiminnassa. Yhteisen strategian toteuttamiseksi komission tulisi lisätä panostustaan metsäsektorilla
ja koordinaatiota eri toimijoiden välillä mm. vahvistamalla
pysyvän metsäkomitean asemaa.
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4.4.
Alueiden komitea katsoo, että metsästrategiassa on
ansiokkaasti painotettu metsien merkitystä maaseudun kehittämiselle, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle ja ympäristönäkökohdille. Metsien taloudellinen hyödyntäminen on
jäänyt liian vähäiselle huomiolle. Laajoilla metsäalueilla metsien puuvarojen ja muiden tuotteiden hyödyntäminen on
kuitenkin pääasiallinen käyttömuoto, jolla taataan metsien
säilyminen taloudellisen hyvinvoinnin lähteenä ja työllistäjänä
Euroopassa. Metsillä on alueellisesti huomattava taloudellinen
merkitys myös matkailun ja virkistyskäytön kannalta.
Metsätalouden taloudellisen merkityksen tulee näkyä myös
EU:n tuessa metsäntutkimukselle. T&K-toiminnassa tulee jatkossa ottaa huomioon mm. Fair-ohjelman osana luotu ja
toteutettu ”metsätalouden puuketju”.
4.5.
Metsien taloudellista ja työllistävää merkitystä lisää
kasvava puun energiakäyttö, jolla on myönteisiä vaikutuksia
mm. kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen. Komission
tulee panostaa alan teknologiaosaamiseen tukemalla alan
tutkimusta ja koulutusta.
4.6.
Alueiden komitea pitää tärkeänä, että komissio arvioi
yhteisön tähänastisten metsätaloustoimien tehokkuutta ja alueellisia vaikutuksia nykyistä tarkemmin. Myös Agenda 2000
-uudistukseen liittyvien metsätaloustoimien tavoitteiden saavuttamista tulee seurata aktiivisesti.
Alueiden komitean mielestä metsätalouden tuen tulee kilpailun
tasapuolisuuden turvaamisen ja markkinavoimien huomioon
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ottamisen vuoksi olla muodoltaan rajallista. Tässä yhteydessä
on syytä muistaa, ettei metsätaloutta voi aina mitata taloudellisin perustein, sillä tietyillä vuoristoisilla ja geomorfologisesti
herkillä alueilla metsien tärkein tehtävä on suojella maaperää
ja ympäröiviä alueita maanvyörymiltä, lumivyöryiltä ja tulvilta.
4.7.
Kun otetaan huomioon EU:n merkittävä rooli kansainvälisten metsäkysymysten ohjaamisessa ja ratkaisemisessa,
alueiden komitea katsoo, että EU:lla tulee olla selkeä tavoite
saada aikaan maailmanlaajuisesti sama kestävän metsänhoidon
taso kuin EU:n alueella.
4.8.
Alueiden komitea kannattaa vapaaehtoisten sertifiointijärjestelmien kehittämistä, sillä sertifioinnilla voidaan todentaa eurooppalaisen metsänhoidon hyvä taso ja edistää puutuotteiden kauppaa ja kilpailukykyä. Eurooppalaisen metsätalouden pienimuotoisuus sekä alueelliset erot metsien rakenteessa,
omistusoloissa ja käyttömuodoissa tulee voida ottaa huomioon
sertifiointijärjestelmässä. Alueiden komitea korostaa, että komission toimissa metsien sertifiointijärjestelmien yhdenmukaistamiseksi tulee ottaa huomioon, että järjestelmät ovat
markkinoihin kohdistuvia, vapaaehtoisuuteen perustuvia välineitä, jossa varsinaisia toimijoita ovat tuottajat, teollisuus ja
puutuotteiden ostajat.
4.9.
Alueiden komitea korostaa, että Euroopan metsätalouden tieto- ja viestintäjärjestelmää (Efics) olisi kehitettävä kattavien ja yhdenmukaisten tietojen saamiseksi Euroopan metsäsektorista. Näin parannetaan kansalaisille tiedottamisen edellytyksiä.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER
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Alueiden komitean päätöslauselma aiheesta ”Seuraava hallitustenvälinen konferessi (hvk)”
(2000/C 57/17)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Kölnin Eurooppa-neuvoston päätelmissä vahvistetun aikomuksen kutsua koolle hallitustenvälinen konferenssi, jonka tarkoituksena on selvittää Amsterdamissa avoimiksi jääneet ja ennen
laajentumista ratkaistavat toimielinkysymykset,
ottaa huomioon Kölnin ja Tampereen Eurooppa-neuvoston päätöksen laatia Euroopan unionin perusoikeuskirja,
ottaa huomioon komission puheenjohtajan Romano Prodin lausumat, joiden mukaan Helsingin
Eurooppa-neuvostossa käynnistettävän konferenssin tavoitteita tulee laajentaa,
ottaa huomioon alueiden komitean 15. syyskuuta 1999 antaman laajentumisen institutionaalisia
näkökohtia käsittelevän lausunnon ”Paikallis- ja aluehallinto Euroopan sydämessä” (1),
ottaa huomioon Jean-Luc Dehaenen johdolla kokoontuneen Euroopan komission asiantuntijaryhmän
antaman kertomuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin 18. marraskuuta 1999 antaman päätöslauselman perustamissopimusten uudistuksen ja seuraavan hallitustenvälisen konferenssin valmistelusta,
ottaa huomioon Euroopan komission 10. marraskuuta 1999 antaman panoksen hallitustenvälisen
konferenssin valmistelemiseen,
sekä
katsoo, että Euroopan unionilla on sekä valtioihin että kansoihin perustuva kaksinkertainen laillinen
oikeutus,
katsoo, että nykyinen demokratiavaje vain kasvaa laajentumisen jälkeen,
katsoo, että Euroopan unioniin liittyminen edellyttää läheisyysperiaatteen hyväksymistä,
katsoo, että laajentuminen vaikuttaa alueiden komiteaan,
hyväksyi 17. ja 18. marraskuuta 1999 pitämässään 31. täysistunnossa (marraskuun 18. päivän
kokouksessa) yksimielisesti seuraavan päätöslauselman.
Alueiden komitea, joka
1. katsoo, että seuraavan institutionaalisen uudistuksen perustavoitteena on lujittaa ja demokratisoida yhteisön toimielimiä antamalla niiden käyttöön asianmukaiset välineet
laajentumishaasteen ratkaisemiseksi,

symyksiin eli Euroopan komission kokoon ja kokoonpanoon, äänimäärien painotukseen neuvostossa ja määräenemmistöäänestysten käytön laajentamiseen,

2. on näin ollen sitä mieltä, että hallitustenvälisen konferenssin tavoitteita tulee laajentaa eikä tule rajoittua yksinomaan
Amsterdamissa avoimiksi jääneisiin institutionaalisiin ky-

3. muistuttaa, että alueiden komitealla on keskeinen asema
Euroopan kansalaisten edustajana, joka edistää Eurooppaajatuksen juurruttamista kansalaisten arkipäivään ja auttaa
heitä ymmärtämään unionin pyrkimyksiä ja tavoitteita,
sekä ehdottaa yhteisön, jäsenvaltioiden ja alue- ja paikallistason päätösten välisen toimivaltajaon parantamista,

(1) CdR 52/99 fin – EYVL C 374, 23.12.1999, s. 15.

4. vetoaa Euroopan komissioon, että se ottaa virallista ehdotusta hyväksyessään huomioon AK:n vaatimukset,
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5. toivoo pääsevänsä osallistumaan täysivaltaisesti seuraavia
institutionaalisia uudistuksia koskeviin neuvotteluihin sekä
sellaisen perusoikeuskirjan laatimiseen, joka auttaisi kansalaisia näkemään yhteisön kansalaisuuden uusia välittömiä
oikeuksia antavana tekijänä,

9. ehdottaa, että AK:n enimmäisjäsenmääräksi asetetaan 350,

6. ehdottaa, että alue- ja paikallisyhteisöjen osuus läheisyysperiaatteen toteuttamisessa ja noudattamisessa kirjataan perustamissopimukseen,

11. ehdottaa uudelleen, että AK:lle annetaan toimielinasema,

7. ehdottaa, että perustamissopimukseen lisätään paikallisen
itsehallinnon periaate,
8. toivoo, että AK:n kanssa neuvottelemisen periaate ulotetaan myös epävirallisiin neuvoston kokouksiin,

10. esittää uudelleen perustamissopimukseen kirjattavaksi, että
jäsenillä tulee olla poliittinen mandaatti, joka takaa heidän
laillisen oikeutuksensa,

12. esittää, että AK:lle annetaan oikeus vedota Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimeen, jos sen erioikeuksia ei kunnioiteta,
13. antaa puheenjohtajansa tehtäväksi toimittaa tämä
päätöslauselma komissiolle, Euroopan parlamentille, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Bryssel 18. marraskuuta 1999.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Manfred DAMMEYER

