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II
(Valmistavat säädökset)

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen alan hankintoja koskevien sopimusten
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta”
(2001/C 193/01)
Neuvosto päätti 8. syyskuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohdan sekä
55 ja 95 artiklan mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto antoi lausuntonsa
7. helmikuuta 2001. Esittelijä oli Bo Green.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa (huhtikuun
26. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 88 ääntä puolesta ja 17 vastaan
10:n pidättyessä äänestämästä.
1.

Johdanto

1.1.
Euroopan komission marraskuussa 1996 julkaiseman
vihreän kirjan ”Julkiset hankinnat Euroopan unionissa: tulevaisuuden kysymyksiä” (1) johdosta Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 28. toukokuuta 1997 (2) yksimielisesti aiheesta lausunnon.
Joidenkin alojen asteittaisen vapauttamisen vuoksi Euroopan
komissio on ehdottanut muutoksia ”alakohtaiseen” direktiiviin
93/93/ETY, joka koskee vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen
ja televiestinnän alojen hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamista (3). Nämä muutosehdotukset
(1) ”Vihreä kirja – Julkiset hankinnat Euroopan unionissa: tulevaisuuden kysymyksiä”, KOM (96) 583 lopull.
(2) Lausunto vihreästä kirjasta, esittelijä: Henri Malosse, EYVL C 287,
22.9.1997, s. 92.
(3) Kyseessä on direktiivi 93/38/ETY vesi- ja energiahuollon sekä
liikenteen ja televiestinnän aloilla toimivien yksiköiden hankintoja
koskevien sopimusten tekomenettelyistä; se on ”alakohtainen
direktiivi” sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä
98/4/EY; direktiivit 89/665/ETY ja 92/13/ETY muutoksenhakumenettelyjen soveltamisesta, ”muutoksenhakudirektiivit”; EYVL
L 199, 9.8.1993; sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä
94/22/EY, annettu 30.5.1994, EYVL L 164, 30.6.1994 ja direktiivillä 98/4/EY, annettu 16.2.1998, EYVL L 101, 1.4.1998.

edellyttävät kaiken julkisia sopimuksia koskevan EY-lainsäädännön uudelleentarkastelua tiettyjen sektorien asteittaisen
vapautumisen vuoksi. Komissio ehdottaa myös tavara- ja
palveluhankintoja sekä rakennusurakoita koskevien direktiivien uudistamista, mikä mm. tarkoittaa sitä, että niiden
soveltamisala ei enää ulottuisi televiestintäalaan. Direktiivissä
ehdotetaan myös nykyisten säädösten muuttamista siten, että
otettaisiin huomioon televiestintämarkkinoiden tosiasiallinen
vapautuminen. Ehdotuksen sisältämät muutokset on ryhmitelty kahteen osaan, joista toinen käsittelee direktiivin yksinkertaistamista ja toinen oikeudellisen kehyksen muuttamista.

1.2.
Komitea on tyytyväinen varsinkin komission saavutuksiin markkinoiden avaamiseksi, jota yhteisö on tukenut alkuajoistaan lähtien. Komitea esittää kuitenkin muutoksia ehdotetun direktiivin tekstiin.

1.3.
Komitean ehdotukset esitellään sen jälkeen, kun on
tehty yleisiä huomioita ensiksi ehdotetusta yksinkertaistamisesta ja toiseksi tekstissä esitetyistä lakimuutoksista.
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Yleisiä huomioita direktiivin 93/38/ETY yksinkertaistamisesta

2.1.
Ehdotetut muutokset liittyvät direktiivin 93/38/ETY
soveltamisalaan, joka koskee vesi- ja energiahuollon, liikenteen
ja teletoiminnan alan hankintoja. Muutosehdotuksissa pyritään
huomioimaan näiden alojen asteittainen vapauttaminen, sähköisten hankintamekanismien käyttöönotto, teknisiä eritelmiä
koskevien säännösten selkiyttäminen erityisesti innovatiivisten
yritysten kannustamiseksi, hankintasopimusten myöntämisperusteita koskevien säännösten tarkentaminen, kynnysarvojen
yksinkertaistaminen ja yhteisen hankintasanaston käyttöönotto.

Komitea kannattaa näitä muutoksia, mutta pahoittelee yhteisön lainsäädännön liian usein toistuvaa muuttamista, mikä
haittaa sen tunnettuutta ja ymmärrettävyyttä. Komitea kehottaa komissiota harkitsemaan nykyistä joustavampia ja pysyvämpiä yleisiä suuntaviivoja, jotta ei estettäisi yhteisön oikeuden tunnettuuden välttämätöntä kehittämistä.

2.2.
Komitea antaa tunnustusta uuden direktiivitekstin selkeydestä; se on jaettu neljään osastoon, jotka ovat määritelmät,
hankintasopimuksiin sovellettavat säännöt, suunnittelukilpailuihin sovellettavat erityissäännökset palvelualoilla sekä tilastolliset velvoitteet ja loppusäännökset. Tekstiä on kuitenkin
työlästä lukea, koska joissakin kohdissa on liikaa yksityiskohtia
(ent. 26 artikla), ja joistakin taas selvästi puuttuu tarkkaa tietoa,
kuten 9 artiklasta, joka ei ole selkeästi muotoiltu.

2.3.
Direktiivin hyväksymisen jälkeen on ehdottomasti
muutettava kansallista lainsäädäntöä, sillä yhdistelmädirektiiviin on liitetty uusia selkeyttäviä säännöksiä, jotka koskevat
esim. osallistujille annettavia urakkahuutokauppamenettelyn
tuloksiin liittyviä tietoja. Lisäksi siinä on säännöksiä, jotka
koskevat direktiivin mukaisesti luodussa kelpuuttamisjärjestelmässä kelpuuttamista hakeneille annettavia tietoja. Ehdotuksessa on myös toinen sisältömuutos: tarjouskilpailumenettelyn
tuloksista ilmoittamisen velvoite laajennetaan koskemaan kaikkia hankintaviranomaisia, mikä on hyödyllistä. On edistystä,
että rajoitettuun ja neuvottelumenettelyyn osallistujien valintaa
säädellään yleisillä periaatteilla, kuten vastavuoroinen tunnustaminen ja yhdenvertainen kohtelu.

2.3.1. Ostajina toimivat viranomaiset voivat tarjousten laadun arvioinnin yhteydessä ottaa laillisesti huomioon sosiaaliset
ja ympäristönäkökohdat, mikäli ne samalla kunnioittavat
yhtäläisen kohtelun periaatetta ja noudattavat jäsenvaltioiden
ja yhteisön sosiaali- ja ympäristölainsäädäntöä sekä ILO:n
yleissopimuksia (jotka jäsenvaltiot aikanaan ratifioivat). Tämä
olisi sitä paitsi mainittava itse direktiivissä.
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2.4.
Onnistunut uudistus on myös se, että laadunvarmistusjärjestelmät koskevat nyt sekä tavara- ja palveluhankintoja että
rakennusurakoita, kuten myös velvoite viitata laadunvarmistusta tai sertifiointia koskeviin eurooppalaisiin standardeihin
(EN 29000- ja EN 45000-sarjan standardit) sekä muuntyyppisten todisteiden tunnustaminen. Direktiiviehdotuksessa olevan
viittauksen jäsenvaltioissa käytössä oleviin kokeilustandardeihin pitäisi olla selkeämmässä muodossa, sillä se voi aiheuttaa
sekaannusta tai olla liian rajoittava, mikä voi toimia kätkettynä
esteenä markkinoille pääsylle. Toistuvat lainmuutokset aiheuttavat joka tapauksessa haittaa taloudellisille toimijoille.

2.5.
Komitea ihmettelee myös sitä, ettei tekstiehdotuksessa
viitata ympäristökysymyksiin, joilla on ratkaiseva rooli Euroopan tulevaisuuden kannalta. Sopimuksen kohteen kanssa kohtuullisesti yhteensopivien ja sitä vääristämättömien ympäristöperusteiden huomioon ottamisen tulisi sisältyä nykyistä selkeämmin 53 artiklaan. Ne tulisi huomioida ainoastaan, mikäli ne
töiden ympäristöseurauksiin nähden muodostavat kilpailijoiden tarjouksiin verrattuna ratkaisevan tekijän.
Merkille pantavaa on lisäksi, ettei hankintasopimuksen myöntämiskriteereissä mainita mitään sosiaalisia perusteita. Ne voisi
myös sisällyttää erikseen 53 artiklaan. Komitea ymmärtää,
että sosiaalisten perusteiden yksityiskohtainen kattaminen on
vaikeaa. Se suositteleekin, että komission tulevat ympäristöja sosiaalisia näkökohtia koskevat tulkitsevat tiedonannot
muutetaan jäsenvaltioita koskeviksi suuntaviivoiksi, jotka sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet kyseisten näkökohtien soveltamisesta. Komissio valmistelee lisäksi parhaillaan käsikirjaa ekologisesti kestävistä julkisista hankinnoista oppaaksi julkisviranomaisille ympäristönäkökohtien huomioonottamiseksi hankintasopimuksia myönnettäessä. TSK suosittelee sosiaalisesti
kestäviä julkisia hankintoja koskevan käsikirjan laatimista
julkisviranomaisten opastamiseksi myös tällä alalla.

2.6.
Valtioiden otteen asteittainen höltyminen ja budjettipoliittisten keinojen tiukentuminen ovat saaneet komission
ehdottamaan yksinkertaistamis- ja nykyaikaistamistoimia sekä
keinoja joustavuuden lisäämiseksi, jotta huomioitaisiin uusi
teknologia ja kevennettäisiin sääntöjä, jotka ovat joskus liian
yksityiskohtaisia ja monimutkaisia. Komitea panee kuitenkin
merkille, että kaikkien valtion otteen höltymistä seuranneiden
seikkojen huomioimiseksi oli välttämätöntä määritellä selkeämmin julkishankintoja koskevat sopimukset kokonaisuudessaan. Oli myös välttämätöntä jättää syrjään aikaisempien
direktiivien vanhat määritelmät, jotka sisältävät epämääräisyyksiä erityisesti käyttöoikeussopimuksien osalta. Komitea
pahoittelee, ettei komissio käytä hyväkseen tätä direktiiviuudistusta määritelläkseen selvemmin hankintasopimusmenettelyt
ja sopimuspuitteet kaikille julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyösopimuksille sekä käyttöoikeussopimuksille; sopimukset voitaisiin määritellä uudelleen, mitä komitea on esittänyt jo useissa lausunnoissaan. Aivan äskettäin komitea on
antanut lausunnon aiheesta ”Käyttöoikeussopimuksia sekä
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia koskevan
lainsäädännön lujittaminen” (1), jossa komitea toteaa: ”Julkinen

(1) TSK:n lausunto, EYVL C 14, 16.1.2001, s. 91, esittelijä Philippe
Levaux, kohta 4.1.3.
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käyttöoikeusurakka on toimi (sopimus tai yksipuolinen toimi),
jolla viranomainen valtuuttaa yksityisen organisaation suunnittelemaan, rakentamaan, rahoittamaan, pitämään kunnossa ja
hyödyntämään perusrakennetta ja/tai palvelua pitkäksi tai
määrätyksi ajaksi”. On ehdottoman välttämätöntä määritellä
paremmin palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset, erityisesti kaikenlaisten sekä julkishallinnollisten että yksityisten
yksiköiden käyttämät hankintamenettelyt.

2.7.
Komitean mielestä on valitettavaa, ettei tekstissä säädetä yksinoikeuksien myöntämisestä ennalta, koska ko. ongelma
ilmenee tällä tasolla ja koskee pääasiassa palveluiden käyttöoikeussopimusten myöntämistä. Tämä vahvistaa sen, mitä on jo
todettu käyttöoikeussopimuksista sekä julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyösopimuksista. Komitean mielestä on tärkeää
muistuttaa, että tulkitsevan tiedonannon maininnat käyttöoikeussopimuksista ovat erittäin tärkeitä, sillä niistä käy selkeästi
ilmi, että yksinoikeuksien myöntämisen täytyy tapahtua perustamissopimuksen määräysten ja EY-lainsäädännön suurten
periaatteiden mukaisesti. Kyseessä on monitahoinen ongelma (1), jota ei voi enää vähätellä, sillä julkisviranomaiset jättävät
kokonaisia elinkeinoaloja kilpailusääntöjen ulkopuolelle ilman
objektiivisia perusteita, mikä estää EU:n markkinoiden yhtenäistämistä.

2.8.
Kuten komitea on jo useaan otteeseen huomauttanut,
ja em. oma-aloitteisessa lausunnossaan (2) äskettäin toistanut,
EY-lainsäädännössä (3) ei ole vieläkään toteutettu julkishankintoja koskevien sopimusten (hankinta- ja käyttöoikeussopimukset) osalta täydellistä selvitystä, sillä käyttöoikeussopimusten
sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimusten asema
yhteisön lainsäädännössä on edelleen sekava. Se käy ilmi
huhtikuussa 2000 julkaistusta tulkitsevasta tiedonannosta,
joka koskee käyttöoikeussopimusten oikeudellista määrittelyä
yhteisön oikeudessa. Tästä syystä yksityisiä investointeja julkisiin infrastruktuureihin ei ole mahdollista tehdä riittävän
selkeässä ja pysyvässä oikeudellisessa kehyksessä. Vaikka komissio on ilmoittanut, että mainittu tiedonanto ei edellytä
erityistä käyttöoikeussopimuksia koskevaa lakiehdotusta, direktiiviehdotukseen olisi ollut suositeltavaa liittää käyttöoikeussopimuksia sekä julkisen ja yksityissektorin yhteistyösopimuksia koskeva määritelmä, jotta yhteisön lainsäädäntöä ei
tarvitsisi jatkuvasti muuttaa. Direktiiviehdotuksen 2 artiklan
3 kohta on ihanteellinen tekstin kohta komitean ehdotusten
mukaanottamiseksi, kuten myös käyttöoikeussopimusten sekä

(1) 12.12.1996 antamassaan päätöksessä EY-tuomioistuin totesi: ”–
– että mainituilla erityis- ja yksinoikeuksilla on ymmärrettävä
tarkoitettavan yleisesti oikeuksia, joita jäsenvaltion viranomaiset
myöntävät yhdelle yritykselle tai rajoitetulle määrälle yrityksiä
arviointiperusteilla, jotka eivät ole objektiivisia, oikeasuhtaisia ja
syrjimättömiä ja joilla vaikutetaan olennaisestimuiden yritysten
kykyyn tarjota televerkkoja, harjoittaa toimintaa niissä tai tarjota
telepalveluja samalla alueella olennaisesti samankaltaisilla ehdoilla.”
(2) TSK:n lausunto, EYVL C 14, 16.1.2001, s. 91, esittelijä Philippe
Levaux.
(3) Komission tulkitseva tiedonanto käyttöoikeussopimuksista (konsessiot) yhteisön oikeudessa, EYVL C 121, 29.4.2000, s. 2.
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julkisen ja yksityissektorin yhteistyösopimusten myöntämismenettelyä koskevan tulkitsevan tiedonannon sisällön huomioimiseksi. Komitean kanta on, että direktiiviin tai asetukseen
sisällytetään huhtikuussa 2000 julkaistun tulkitsevan tiedonannon sisältö, jotta saataisiin aikaan selkeät periaatteet julkishankintoja koskevien sopimusten myöntämiselle EU:ssa.

2.9.
Lisäksi komitea ehdottaa, että 1 artiklassa viitattaisiin
osittain yhdistelmädirektiivin 1 artiklaan, joka on kattavampi
ja sisällöltään kutakuinkin sama.

2.10. Komitea muistuttaa, että niiden julkisten laitosten,
jotka ovat taloudellisia toimijoita, ei pidä hyötyä asemansa
tuomista eduista siten, että kilpailuedellytykset vääristyvät.
Kannattaa muistaa, että julkisoikeudellisilla elimillä tai osittain
julkisilla yrityksillä on useissa jäsenvaltioissa kilpailuetuja
yksityisiin yrityksiin nähden. On ehdottoman välttämätöntä,
että ehdotuksen teksti valaisee todella tätä kohtaa, johon
yhteisön oikeuskäytäntö ei anna selvää vastausta, koska ei ole
olemassa selkeitä sitä koskevia yhteisön tason periaatteita.
Yleispalveluja koskevat eri maiden oikeuskäytänteet eivät voi
antaa vastausta kysymykseen, jota yhteisön oikeus ei ole
käsitellyt selkeästi.

2.11. Edellä esitetyn perusteella on välttämätöntä, että
annetaan lisäsäädöksiä, joilla velvoitetaan hankintaviranomaiset tarkistamaan, että julkiset laitokset joutuvat maksamaan
samat kulut kuin yksityisetkin toimijat, erityisesti samat verotukselliset sekä sosiaaliturva- ja rahoituskulut. Hankintaviranomaiset on velvoitettava turvautumaan kilpailuun myöntäessään sopimuksia tai kun kyseessä on toiminta, johon liittyy
yksityissektorin sopimuksia; näin on tehtävä myös silloin, kun
ollaan tekemisissä sellaisten julkisten, osittain julkisten tai
yksityisten elimien kanssa, jotka ovat riippuvaisia heistä tai
muista hankintaviranomaisista. Tämä seikka on esitetty selkeästi huhtikuussa 2000 julkaistussa komission tulkitsevassa
tiedonannossa käyttöoikeussopimuksista. Komitean mielestä
olisi tarpeellista liittää siinä esitetyt periaatteet valmisteilla
olevaan direktiiviin.

2.12. Ei myöskään ole toivottavaa, että tietyillä markkinoilla ovat vallalla monopolistiset ehdot yksityisyritysten kustannuksella. Olisi myös taattava, etteivät julkiset eivätkä yksityiset
toimijat joutuisi syrjityiksi julkishankintoja koskevia sopimuksia myönnettäessä, ja että kilpailuehdot olisivat ehdottomasti
samat kaikille osallistujille ja lisäksi EY-lainsäädännön mukaiset.

3.

3.1.

Yksityiskohtaisia huomioita ehdotetuista muutoksista

Komitea kannattaa molempia esitettyjä periaatteita:
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3.1.1. Komissio oli ilmoittanut, että se tekisi ehdotuksia,
joilla direktiivin 93/38/ETY soveltamisalan ulkopuolelle jätettäisiin aiemmin siihen kuuluneita aloja tai palveluita (vesi- ja
energiahuolto, liikenne- ja televiestintäala), jotka sisältyvät
eräässä jäsenvaltiossa todellisten kilpailuehtojen piiriin. Koska
televiestintäala on täysin vapautunut, ja muillakin direktiivin 93/38/ETY soveltamisalaan kuuluvilla aloilla on tapahtunut
kehitystä, direktiiviehdotuksessa esitetään kullekin alalle erityyppisiä ratkaisuja. Komitea kannattaa ehdotuksia.

3.2.
Televiestinnän vapauttamisen sääntelykehys perustuu
EY:n perustamissopimuksen 86 ja 95 artiklaan. Direktiivi 90/388/ETY, jota on muutettu direktiivillä 96/19/EY, oli
perusta sille, että jäsenvaltioiden oli ryhdyttävä tarvittaviin
toimenpiteisiin viimeistään 1. päivästä tammikuuta 1998
lähtien taatakseen, että jokaisella yrityksellä olisi oikeus tarjota
televiestintäpalveluja tai perustaa tai tarjota televerkkoja, joita
edellytetään kyseisten palvelujen tarjoamiseksi. Vaadittavat
toimenpiteet saatettiin todellakin voimaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä (jäsenvaltioiden sääntelyviranomaiset, toimiluvat,
yhteenliittäminen, yleispalvelu, tariffit jne.), ja niinpä komissiokin tuli siihen lopputulokseen, että julkisia hankintoja, jotka
koskevat useimpia televiestintäalan palveluja useimmissa jäsenvaltioissa, oli jo pidettävä kyseisen direktiivin soveltamisalan
ulkopuolelle jätettävinä hankintoina (1). Komitea panee tämän
merkille, mutta ei ole vakuuttunut keinoista, joita komissio
soveltaa direktiivin 93/38/ETY kattamien muiden alojen vapauttamisen edistämiseksi. 29 artikla näyttää tarjoavan tyydyttävät puitteet, mutta siitä saattaa olla seurauksena tilanteiden
äärimmäinen kirjavuus EU:ssa.

3.3.
Komitea asettaa kyseenalaiseksi, onko ”perinteisten”
direktiivien yhdistämistilanteessa – yhdistämisestä on päätetty
samanaikaisesti ko. ehdotuksen kanssa – tarpeellista ylläpitää
säädöksiä, joilla taataan viranomaisille direktiivien soveltamisalan ulkopuolelle jääminen, kun on kyse heidän televiestintäalan ostoistaan. Komitea ihmettelee, mihin perustuu se, että
hankintaviranomaisten ei tarvitsisi noudattaa kilpailusääntöjä
tällä alalla (ks. yhdistelmädirektiivin 15 artikla).

3.4.
Teknisten eritelmien osalta komitea on sitä mieltä, että
nykyiseen versioon liitetty viittaus suorituskykyyn ja toimintaa
koskeviin vaatimuksiin on huomattava parannus, jolla torjutaan kilpailuprosessiin kätkeytyvät esteet. Koska kyseessä ovat
eritelmät, joista todetaan 34 artiklan 3 kohdassa, että ne ”–
– on laadittava viittaamalla eurooppalaisiin standardeihin”,

(1) Alan todellisen kilpailun käynnistymisen myötä puhelin-, teleksi-,
radiopuhelin-, henkilöhaku- ja satelliittiviestintäpalveluja koskevat
hankinnat voidaan vastedes tehdä palveluhankintoja koskevien
tavanomaisten sääntöjen mukaisesti, kuten muiden telepalvelujen
osalta jo tehdään.
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kannattaisi mainita, että niiden viittaukset tulisi selvästi ja
tarkoin eritellä ja luetella vaatimuksissa, sillä yrittäjä voi
osoittaa yhtäpitävyyden vaatimusten kanssa ainoastaan tarkoin
määriteltyjen säännösten avulla.

3.5.
Taloudellisen toimijan antamien tietojen luottamuksellisuusperiaatteen (12 artikla) tunnustaminen tukee yritysten
innovaatiotoimintaa suojelemalla niiden älyllistä panosta. Olisi
kuitenkin paikallaan, että näin tärkeässä tekstissä määriteltäisiin hieman tarkemmin tämän periaatteen soveltamisala, erityisesti sen kohde ja kesto. Komitean mielestä luottamuksellisuusperiaate ei koske ainoastaan urakkatarjouksia, vaan myöskin
kaikkia ehdotuksia, joita tehdään hankintaviranomaisille (2),
samoin kuin kaikenlaista kaupallista tai yrityksiin liittyvää
tietoa. Asiaan olisi mahdollista kiinnittää huomiota viittaamalla julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) XIV artiklaan. Komitean mielestä yhteisön lainsäädännössä olisi ehdottomasti otettava kantaa palveluntarjoajien liikeideoiden suojeluun ja tuomittava ”parhaiden palojen poiminta”, sillä se
vääristää rehellistä konsultointiperiaatetta.

4.

Huomioita konsultointitavoista

4.1.
Sähköisten hankintamekanismien käyttöönotto on
välttämätöntä nykyisten menetelmien kehittymisen johdosta.
Komitea painottaa epävarmuutta, joka vaarantaa tällaisen
tiedonvälityksen turvallisuutta, ja edellyttää, että sähköisen
tiedon välityksen ja tallennuksen turvaaminen olisi asetettava
ennakkoehdoksi kaikkiin konsultointialaan liittyviin innovaatioihin. Komission käsityksen mukaan sähköinen tiedonvälitys
lyhentäisi toimitusaikaa 12 päivästä (virallisten julkaisujen
toimistoon lähettämiseen ja virallisessa lehdessä julkaisemiseen
tällä hetkellä tarvittava aika) 5 päivään. Vähennykset vaikuttavat liiallisilta, ja voidaan epäillä, vaikuttaisiko tällainen toimitusajan lyheneminen kilpailun kasvuun EU:ssa, varsinkin kun
kyseessä ovat monitahoiset palvelut, jotka vaativat yrityksiltä
usein sekä ennakkotutustumista että miettimisaikaa, ennen
kuin ne sitoutuvat julkishankintasopimusten tekomenettelyihin. Pk-yritykset saattaisivat joutua todellisiin vaikeuksiin
tarjouksia käsiteltäessä tällaisin ehdoin.

4.2.
Hankintasopimusten myöntämisperusteita ja valintaa
koskevien säännösten tarkentaminen on erinomainen uudistus. On soveliasta asettaa yleiset ja alustavat säännöt, joilla
viranomaisia velvoitetaan ilmoittamaan kriteereiden painotus
jo menettelyn alusta lähtien. Uudessa direktiiviehdotuksessa

(2) Esimerkiksi ratkaisuluonnokset, sallitut vaihtoehdot, neuvottelujen yhteydessä tehdyt ehdotukset ja kaikki, mikä liittyy tietojenvaihtoon hankintaviranomaisten ja yritysten välillä.
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asetetaan velvoite ilmoittaa jokaisen myöntämisperusteen suhteellinen painotus (1) jo hankintasopimusta koskevassa ilmoituksessa tai tarjouseritelmässä. Komitea tukee täysin myöntämisperusteiden painottamista taloudellisesti edullisimman tarjouksen hyväksymiseksi, koska se lisää hankintasopimusten
tekomenettelyjen avoimuutta ja takaa tarjousten tekijöiden
tasapuolisen kohtelun. Rajoitetut neuvottelumenettelyt, joihin
kuuluu tarjousten tekijöiden määrän rajoittaminen objektiivisin ennalta ilmoitettavin kriteerein, on myös onnistunut säännös. 54 artiklan luettelossa voitaisiin huomioida sosiaaliset ja
ympäristöä koskevat perusteet sillä ehdolla, ettei aiheuteta
suoraa tai epäsuoraa syrjintää. Huomioitavien perusteiden
tulee olla ehdottomasti sopimuksen päätavoitteen mukaisia.
Sosiaaliset perusteet voivat vaikuttaa hakijoiden valintaan
tai sopimuksen myöntämiseen ainoastaan EY-tuomioistuimen
tämänhetkisen oikeuskäytännön mukaisesti eli silloin, kun
kyseessä ovat samanarvoiset tarjoukset.

4.3.
Kun kyseessä ovat poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset
(55 artikla), olisi hyödyllistä edellyttää, että hankintaviranomaiset joutuisivat pakosta tutkimaan tarjoukset, jotka vaikuttavat
poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa muihin tarjouksiin, jotka
on tehty yhteisön säännöstön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen (XIII artikla, 4, a) mukaisesti. On lisäksi tarkennettava, että silloin kun perustelut eivät ole tyydyttäviä, ko.
tarjoukset on pakko hylätä. On aihetta taistella tehokkaasti
sellaisia sosiaalisen polkumyynnin käytänteitä vastaan, jotka
haittaavat suuresti julkisia hankintoja; EU-maiden ja niiden
lähivaltioiden sosiaaliset oikeudet ovat erilaiset, mikä saattaa
aiheuttaa kilpailun vääristymiä, joiden vaikutuksia direktiiviehdotuksessa ei oteta huomioon. Direktiivitekstiin olisi siis syytä
tehdä seuraava lisäys: ”Hankintaviranomaisten on otettava
huomioon tarjouksia tutkiessaan, noudatetaanko vastaanottavan maan asettamia velvoitteita työntekijöiden suojelun, työlainsäädännön ja sosiaalietujen suhteen.”

4.4.
52 artiklaan komitea huomauttaa, että joissain jäsenmaissa on kehitetty palvelujen sertifiointia ja että tämäntyyppisen sertifioinnin on oltava artiklassa määriteltyjen kriteereiden
joukossa. Tämä ei saa kuitenkaan aiheuttaa kilpailun piiloestettä, ja siksi on voitava hyväksyä myös muita vastaavanlaisia
kriteerejä.
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4.6.
Alihankintaa koskeva 37 artikla ei vastaa kaikkien
jäsenvaltioiden käytänteitä erityisesti nimettyjen alihankkijoiden osalta; kyseessä on epätavallinen käytänne. Komitea esittää
vanhan tekstimuodon säilyttämistä.
4.7.
Komitea asettaa kyseenalaiseksi todistelukeinot käytettäessä sähköisiä viestintätapoja, erityisesti 46 artiklan osalta.
Komitean mielestä sähköisen allekirjoituksen ja koodauksen
menettelyjä tulisi vahvistaa.
4.8.
Direktiivi jättää hankintaviranomaisen päätettäväksi
suorituskyvyn tason (53 artikla) ja vaadittavan kokemuksen
määrittelyn tietynlaisen hankintasopimuksen ollessa kyseessä.
Näin tarjouksen tekijät valitaan sen mukaan, miten he pystyvät
toteuttamaan hankkeen ihanneolosuhteissa. Rajoitetuissa menettelyissä tai neuvottelumenettelyissä on julkaistava ilmoitus,
jossa on ilmoitettava tarjousten tekijöiden määrän mahdollinen
rajaaminen heidän suorituskykynsä ja kokemuksensa tasosta
riippuen; tämä lisää menettelyjen avoimuutta. TSK pahoittelee
kuitenkin sitä, ettei komissio mainitse myöntämisperusteissa
sosiaalisia näkökohtia, ja kehottaa korjaamaan puutteen 53 artiklaa muuttamalla.
4.9.
Molempiin direktiiveihin sisältyy erittäin tärkeä edistysaskel, nimittäin se, että yrityksiltä tiedustellaan niiden suorituskykyä. Komitea kannattaa sitä.
4.10. Kynnysarvojen käsittely on monimutkaista, ja siksi
ehdotetaankin niiden yksinkertaistamista. Toisaalta kynnysarvot ovat samat sekä julkisia hankintoja koskevan sopimuksen
(GPA) soveltamisalaan kuuluville että kuulumattomille hankintasopimuksille. Toisaalta kaikki kynnysarvot ilmoitetaan suoraan euroina ja ne pyöristetään julkisia hankintoja koskevassa
sopimuksessa määrättyjä kynnysarvoja alempaan sataan tuhanteen euroon. Yksinkertaistamisen tuloksena saadaan kaksi
kynnysarvoa:
—

5 300 000 euroa, jota sovelletaan rakennusurakoita koskeviin hankintasopimuksiin riippumatta siitä, millä alalla
hankintaviranomainen toimii, ja

—

400 000 euroa, jota sovelletaan tavaroita ja palveluja
koskeviin hankintasopimuksiin sekä suunnittelukilpailuihin riippumatta siitä, millä alalla hankintaviranomainen
toimii ja mikä palvelu on kyseessä.

Komitea kannattaa näitä yksinkertaistamisehdotuksia.
4.5.
On hyvä, että 36 artiklaan on lisätty mahdollisuus
vaihtoehtoisiin ratkaisuihin ja että niitä koskevat samat säädökset kuin taloudellisesti kannattavimman tarjouksen valintaa.

(1) Se voidaan ilmoittaa eri muodoissa (mm. prosentteina tai suhteellisena osuutena toisesta perusteesta), ja tietyn joustavuuden säilyttämiseksi se voidaan ilmaista myös ääriarvoina, joiden väliin
kullekin perusteelle annetun arvon on sijoituttava.

4.11. Komissio on antanut suosituksen yhteisen hankintasanaston (Common Procurement Vocabulary – CPV) käytöstä
vuonna 1996 (2). Tämä nimikkeistö on CPA- ja NACE-nimikkeistöjen kehittynyt ja paranneltu muoto siinä mielessä, että se
(2) Komission suositus, 96/527/EY, annettu 30 päivänä heinäkuuta
1996, yhteisen hankintasanaston (CPV) käytöstä julkisia hankintoja koskevien sopimusten kohteiden kuvaamiseksi (EYVL L 222,
3.9.1996, s. 10).
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sopii paremmin julkisten hankintojen erityisominaisuuksiin.
Komitea ei kuitenkaan kannata yhteisen hankintasanaston
(CPV) säilyttämistä ko. direktiivissä siitä lähtien kun Euroopan
parlamentti ja neuvosto tekevät siitä säädösehdotuksen. Tällöin
se hyväksytään muodollisesti julkishankintojen yhteydessä
käytettäväksi yhteisön nimikkeistöksi, ja sitä ylläpitävät em.
toimielimet.
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On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota vallitseviin kilpailuolosuhteisiin, sillä joskus niihin saattaa kätkeytyä merkittäviä
kilpailuvääristymän ituja. Täten digitaalisen tiedonvälityksen
markkinoiden juridiseen kilpailulle avautumiseen liittyi joissakin jäsenvaltioissa toimijoiden välinen vääristymä. Tämä johtui
siitä, että julkisella operaattorilla oli erityisen suotuisat toimintaolosuhteet, jotka sallivat monopolijärjestelmän hyödyntämisen niin pitkään kuin mahdollista. Näin oli mahdollista hyödyntää päällekkäisiä rahoitustukia monopolin ylläpitämiseksi
ja uuden kilpailuna pidetyn toiminnan aloittamiseksi. Komitea
toteaa, että ko. direktiivi ei ole tarpeeksi tiukka tässä asiassa.

4.12. Monopolijärjestelmät, joita ennen voitiin myöntää
yrityksille, ovat asteittain luovuttaneet paikkansa EU:ssa kilpailuun perustuvalle järjestelmälle etenkin tietotekniikan alalla.
Bryssel, 26. huhtikuuta 2001.

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

LIITE
talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon
Keskustelussa hylättiin seuraava muutosehdotus, joka sai yli neljänneksen annetuista äänistä.
Kohta 4.3
Poistetaan kohdan viimeinen virke:
Direktiivitekstiin olisi siis syytä tehdä seuraava lisäys: ”Hankintaviranomaisten on otettava huomioon tarjouksia tutkiessaan,
noudatetaanko vastaanottavan maan asettamia velvoitteita työntekijöiden suojelun, työlainsäädännön ja sosiaalietujen suhteen.”
Perustelu
Sosiaalisen polkumyynnin suhteen komitean tulisi rajoittaa vaatimuksensa siihen, että polkumyynnin vaikutukset
kilpailuun otettaisiin huomioon. Ehdotettu lisäys 55 artiklaan olisi ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen kanssa.
Mikäli hankintaviranomaiset velvoitettaisiin tutkimaan, ovatko tarjoukset todella kaikkien mainittujen kansallisten
velvoitteiden mukaisia, tästä syntyisi suhteeton hallinnollinen työtaakka. Käytännössä tämä johtaisi myös erityisesti
ulkomaisten tarjouksentekijöiden vakavaan syrjimiseen. Lisäksi avautuisi mahdollisuus lukemattomille oikeuskiistoille, joita muut hakijat voisivat käynnistää lieviinkin oikeusrikkomuksiin vedoten.
Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 46, ei-ääniä: 69, tyhjiä: 8.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 193/7

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi julkisia palveluhankintoja, julkisia tavaranhankintoja ja julkisia rakennusurakoita
koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta”
(2001/C 193/02)
Neuvosto päätti 8. syyskuuta 2000 EY:n perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohdan, 55 artiklan ja
95 artiklan mukaisesti pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto antoi lausuntonsa
7. helmikuuta 2001. Esittelijä oli Bo Green.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 26. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 92 ääntä puolesta,
21 vastaan 8:n pidättyessä äänestämästä.
1.

Johdanto

1.1.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 28. toukokuuta
1997 osana komission marraskuussa 1996 otsikolla ”Julkiset
hankinnat Euroopan unionissa: tulevaisuuden kysymyksiä”
julkaiseman vihreän kirjan (1) seurantaa yksimielisesti aihetta
käsittelevän lausunnon (2).

1.3.
Komitean muutosehdotukset esitetään seuraavassa
yleishuomioiden jälkeen. Ne puolestaan koskevat yhtäältä
kolmen voimassa olevan direktiivin yksinkertaistamista erityisesti ne yhdistämällä sekä toisaalta tekstissä lainsäädäntöön
esitettyjä muutoksia.

2.
Analysoituaan saamaansa palautetta komissio julkaisi maaliskuussa 1998 tiedonannon ”Komission tiedonanto – Julkiset
hankinnat Euroopan unionissa” (3), jossa se hahmotteli tulevia
toimintamahdollisuuksiaan. Vihreän kirjan kohderyhmänä olleiden talouselämän edustajien reaktiot osoittivat, että julkisia
hankintoja koskevaa eurooppalaista oikeudellista kehystä on
tarpeen yksinkertaistaa ja sopeuttaa se sähköisten välineiden
aikakauteen sen perusrakennetta kuitenkaan horjuttamatta.
Komissio kannatti ajatusta nykyisten direktiivien yhdistämisestä. Se vastaa Lissabonin Eurooppa-neuvoston päätelmiä, joissa
vaaditaan talousuudistuksia sisämarkkinoiden toteuttamiseksi
ja niiden täydellisen toimintakuntoisuuden takaamiseksi.
1.2.
Kokoamalla direktiivit tässä käsiteltävän ehdotuksen
mukaisesti komissio sitoutuu seuraaviin neljään tavoitteeseen:
—

nykyisen oikeudellisen kehyksen yksinkertaistaminen

—

epäselvien ja monimutkaisten säännösten selventäminen

—

sisällön muuttaminen

—

kolmen perinteisen direktiivin kodifiointi kokoamalla
ne yhdeksi säädökseksi tässä käsiteltävän ehdotuksen
mukaisesti.

Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä komission toimiin näiden
neljän tavoitteen saavuttamiseksi. Se esittää kuitenkin eräitä
direktiiviehdotuksen tekstiä koskevia muutoksia.
(1) ”Vihreä kirja – Julkiset hankinnat Euroopan unionissa: tulevaisuuden kysymyksiä”, KOM(96) 583 lopull.
(2) TSK:n lausunto vihreästä kirjasta (esittelijä: Henri Malosse), EYVL
C 287, 22.9.1997, s. 92.
(3) KOM(98) 143 lopull., 11.3.1998.

Kolmen voimassa olevan direktiivin yhdistämiseen
ja yksinkertaistamiseen liittyviä huomioita

2.1.
Julkisia hankintoja koskevat direktiivit ovat vaikuttaneet hankintojen vapauttamiseen erittäin vähän. Niinpä komissio päättikin korjata näiden kolmen perinteisen direktiivin, eli
julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 92/50/ETY (4),
julkisia tavarahankintoja koskevien sopimuksentekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 93/36/ETY (5)
sekä julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen
yhteensovittamisesta
annetun
direktiivin
93/37/ETY (5) välisiä epäjohdonmukaisuuksia. Tavoitteeksi
asetettuun selkeyteen ei kuitenkaan ole täysin päästy, koska
käyttöoikeussopimuksia (konsessio) sekä julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyösopimuksia (PPP) koskeva lainsäädäntö on
erittäin epäselvä. Lisäksi komission huhtikuussa 2000 julkaisema tulkitseva tiedonanto käyttöoikeussopimuksista yhteisön
oikeudessa (6) olisi pitänyt sen tässä käsiteltävän aiheen kannalta ratkaisevan merkityksen vuoksi liittää nyt ehdotettuun
tekstikokoelmaan. Vaikka komissio toteaa, ettei kyseinen tiedonanto ennakoi erillistä käyttöoikeussopimuksia koskevaa
lainsäädäntöä, olisi ollut myönteistä ja asianmukaista sisällyttää
siihen nykyistä paremmin todellisuutta vastaava käyttöoikeussopimusten sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia koskeva määritelmä, jottei yhteisön lainsäädäntöä
tarvitsisi toistuvasti muuttaa. Komission tulisi valita selkeästi
kahdesta vaihtoehdosta: joko määritellä julkisen käyttöoikeusurakan käsite, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimukset sekä palveluhankintoja koskevat käyttöoikeussopimukset
(4) EYVL L 209, 24.7.1992 – sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivillä 97/52/EY, 13.10.1997 (EYVL L 328, 28.11.1997).
(5) EYVL L 199, 9.8.1993 – sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivillä 97/52/EY, 13.10.1997 (EYVL L 328, 28.11.1997).
(6) Komission tulkitseva tiedonanto käyttöoikeussopimuksista yhteisön oikeudessa, EYVL C 121, 29.4.2000, s. 2.
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nykyistä selkeämmin, koska ehdotus direktiiviksi kattaa kaikki
nämä aiheet, tai todeta, etteivät em. sopimukset kuulu direktiivin piiriin, vaan niitä koskeva direktiivi annetaan tulevaisuudessa erikseen, kuten komitea on ehdottanut.

2.2.
Nykyiset direktiivit on tarkoitus jäsentää uudelleen
ilman, että niiden sisältämät juridiset velvoitteet muuttuvat
merkittävästi. Tulevaisuudessa tavaroita, rakennusurakoita ja
palveluja koskeviin hankintasopimuksiin sovelletaan samaa
tekstiä. Yksinkertaistamisesta on etua käyttäjille, mutta samalla
ei myöskään voida välttyä ajatukselta, että alaa koskevan
lainsäädännön liiallinen vaihtelu on haitallista sekä itse lainsäädännön että sovellettavaksi tarkoitettujen säännösten asianmukaisen toteuttamisen kannalta. Lisäksi julkisen edun tiukka
suojelu aiheuttaa ongelmia alalla, jolla yritykset ovat usein
ostajina toimivia viranomaisia heikommassa asemassa mm.
maksuaikojen osalta.

2.3.
Ostajina toimivat viranomaiset voivat tarjousten laadun arvioinnin yhteydessä ottaa laillisesti huomioon sosiaaliset
ja ympäristönäkökohdat, mikäli ne samalla kunnioittavat
yhtäläisen kohtelun periaatetta ja noudattavat jäsenvaltioiden
ja yhteisön sosiaali- ja ympäristölainsäädäntöä. Direktiivistä on
myös käytävä ilmi, että ILO:n yleissopimusta 94 ”Labour
Clauses” (julkiset hankinnat) on noudatettava.

2.4.
Komitea toteaa lisäksi, että useat seikat tukevat asiaa
koskevan asetuksen antamista:
—

ehdotetun tekstin merkitys ja monimutkaisuus

—

jäsenvaltioiden voimassa olevan lainsäädännön määrä,
joka muodostaa huomattavan esteen eurooppalaisten
markkinoiden harmonisoinnille

—

yhteisön jäseniksi pyrkivien maiden määrä ja niiden
voimassa oleva julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö
tai sen puuttuminen

—

paikallistason säännöstön määrä

—

direktiivien sisällyttäminen osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä niiden sisältämien uusien säännösten vuoksi.

Näin ollen voidaankin kysyä, onko paikallaan hyväksyä uutta
direktiiviä alalla, jolla talouden toimijat sekä hankintaviranomaiset jäsenvaltioidensa lainsäädäntöä tulkitessaan viittaavat
usein direktiiviteksteihin. Komitea katsoo, että tähän tarkoitukseen soveltuisi paremmin asetus, jonka avulla voitaisiin lisäksi
välttää yksittäisten jäsenvaltioiden lakien muotoiluista johtuva
vaihtelu alalla, jolla yhteismarkkinoiden toteuttaminen on
vaikeaa. Vaikeudet johtuvat juuri mm. jäsenvaltioiden lainsäädännön epäyhtenäisyydestä, joka muodostaa esteen markkinoiden avaamiselle. Yhteisön säännösten tehokkuuden varmistaminen edellyttää yhteistä tekstiä.
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2.5.
Komitea ihmettelee myös sitä, ettei tekstiehdotuksessa
viitata ympäristökysymyksiin, joilla on ratkaiseva rooli Euroopan tulevaisuuden kannalta. Sopimuksen kohteen kanssa kohtuullisesti yhteensopivien ja välittömästi hankittaviin tuotteisiin tai palveluihin kohdennettujen ympäristöperusteiden huomioon ottamisen tulisi sisältyä nykyistä selkeämmin 53 artiklaan. Ne tulisi huomioida ainoastaan, mikäli ne töiden
ympäristöseurauksiin nähden muodostavat kilpailijoiden tarjouksiin verrattuna ratkaisevan tekijän.

2.6.
Merkille pantavaa on lisäksi, ettei hankintasopimuksen
myöntämiskriteereissä mainita mitään sosiaalisia perusteita.
Ne voisi myös sisällyttää erikseen 53 artiklaan. Komitea
ymmärtää, että sosiaalisten perusteiden yksityiskohtainen kattaminen on vaikeaa. Se suositteleekin, että komission tulevat
ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia koskevat tulkitsevat
tiedonannot muutetaan jäsenvaltioita koskeviksi suuntaviivoiksi, jotka sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet kyseisten näkökohtien soveltamisesta. Komissio valmistelee lisäksi parhaillaan
käsikirjaa ekologisesti kestävistä julkisista hankinnoista oppaaksi julkisviranomaisille ympäristönäkökohtien huomioonottamiseksi hankintasopimuksia myönnettäessä. TSK suosittelee sosiaalisesti kestäviä julkisia hankintoja koskevan käsikirjan
laatimista julkisviranomaisten opastamiseksi myös tällä alalla.

2.7.
Komitea kannattaa yksinkertaistamista, jonka myötä
kolme erillistä, mutta suurelta osin samoja seikkoja koskevaa
direktiiviä, joista ensimmäinen sisältää 35 artiklaa (tavarahankinnat), toinen 37 artiklaa (rakennusurakat) ja kolmas 45 artiklaa (palveluhankinnat), kootaan yhdeksi 82 artiklaa sisältäväksi
direktiiviksi. Komitea panee kuitenkin merkille, että päinvastoin kuin uuden direktiivin johdanto-osassa todetaan, muutosten ja uusien säännösten lisäysten vuoksi kolmen direktiivin
yhdistäminen pakottaa jäsenvaltiot sisällyttämään sen uudelleen osaksi omaa lainsäädäntöään.

2.8.
Talous- ja sosiaalikomitea panee merkille, että kaikissa
jäsenvaltioissa on otettava käyttöön aidosti yhdenvertainen
kilpailu ilman, että niistä osa jatkaa markkinoiden avaamista
haittaavaa ”liiallista sääntelyä”. Tämä huomautus ei koske
työoikeutta.

2.9.
Komitea epäilee vahvasti sähköisen sopimustentekomenettelyn luottamuksellisuutta aikana, jolloin murrot erittäin
hyvinkin suojattuihin tietojärjestelmiin vaikuttavat yleisiltä.

3.

Lainsäädännöllisiin muutoksiin liittyviä yleishuomioita

3.1.
Talous- ja sosiaalikomitea ilmaisee tyytyväisyytensä
uuden direktiiviehdotuksen entistä selkeämpään rakenteeseen,
jota kuvastaa jako kuuteen osastoon: määritelmät, julkisiin
hankintoihin sovellettavat säännökset, yksin- tai erityisoikeuksien myöntäminen, palvelujen alan suunnittelukilpailuihin

10.7.2001

FI
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sovellettavat säännöt, säännöt käyttöoikeuksien alalla ja loppusäännökset. Artiklojen järjestys vastaa julkisen hankintamenettelyn etenemistä. Komitea ei kuitenkaan ole tyytyväinen ”julkisoikeudellisen laitoksen” määritelmään (1 artikla 5 kohta), jota
sen mielestä olisi täydennettävä ja selvennettävä. Komission
tulkitseva tiedonanto sisäisesti toteutettavista toimista tulisi
sisällyttää tässä käsiteltävään direktiiviehdotukseen, koska on
paikallaan tietää täsmällisesti, missä tapauksissa julkisia hankintoja koskevaa yhteisön säännöstöä sovelletaan hankintaviranomaisiin ja niistä riippuvaisiin toimijoihin. Käyttöoikeussopimuksia koskeva tulkitseva tiedonanto sisältää kilpailuttamisvelvoitteen ja avoimmuussäännön kaltaisia aiheeseen liittyviä
ratkaisevia osatekijöitä, jotka tulisi sisällyttää tässä käsiteltävään ehdotukseen.

3.2.
Komitea muistuttaa, ettei taloudellisen toimijan roolissa olevien julkisoikeudellisten laitosten tule hyötyä asemansa
mahdollistamista eduista ja vääristää kilpailua. Julkishallinnon
elimillä tai erikoisasemassa olevilla yhtiöillä on kilpailuetuja.
Hankintaviranomaisten suhteen on välttämätöntä soveltaa
täydentäviä säännöksiä, jotta voidaan varmistaa, että julkisoikeudellisiin laitoksiin kohdistuvat samat vero-, sosiaalikuluja taloudelliset rasitteet kuin yksityisiin toimijoihin. Julkisia
hankintasopimuksia tai niihin verrattavia yksityissektorin sopimuksia koskevan kilpailutusvelvoitteen tulee kattaa myös
hankintaviranomaiset sekä niiden suhteet niistä tai muista
hankinta–toimeksiantoja antavista tahoista riippuvaisiin julkisoikeudellisiin, osittain julkisiin tai yksityisiin elimiin.

3.3.
Vastaavasti ei myöskään ole toivottavaa, että tietyillä
markkinoilla vallitsee yksityisiä yrityksiä hyödyttävä monopolinomainen tilanne. Tämän vuoksi onkin varmistettava, että
sekä julkisia että yksityisiä toimijoita kohdellaan julkisia hankintasopimuksia myönnettäessä tasapuolisesti ja että kilpailuehdot ovat kaikille tarjouskilpailuun osallistujille samat ja
EU-oikeuden mukaiset.

3.4.
Komitea kannattaa komission uusiin säännöksiin soveltamaa kolmea periaatetta: ajanmukaistaminen, yksinkertaistaminen ja joustavuus. Tavoitteena on ottaa huomioon tietoyhteiskunnan luoma uusi tilanne, valtion asteittainen vetäytyminen tietyistä taloudellisista toiminnoista sekä budjettikurin
tiukentuminen. Komitea panee kuitenkin merkille, että edellä
mainitun vetäytymisen mahdollisten seurausten selvittämiseksi
olisi julkisia hankintoja koskevissa sopimuksissa tarpeen määritellä nykyistä selvemmin, mitä direktiivin 1 artiklassa tarkoitetaan ilmauksella ” – – sopimuksia – – joiden tarkoituksena
on – – hankintaviranomaisen asettamat vaatimukset täyttävän
rakennusurakan toteuttaminen millä tahansa tavalla”. Yleisesti
ottaen aikaisempien direktiivien määritelmien käyttäminen ei
ole suositeltavaa, koska ne ovat epäselviä mm. seuraavassa
kohdassa käsiteltävien käyttöoikeussopimusten osalta.
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3.5.
Komissio ehdottaa seitsemää huomattavaa muutosta:
sähköisten hankintamekanismien käyttöönottoa, uuden vaihtoehdon käyttöönottoa neuvottelumenettelyssä, jonka avulla
hankintaviranomaiset ja eri ehdokkaat voivat käydä erityisen
monitahoisissa hankinnoissa ”vuoropuhelua”, puitesopimusten solmimismahdollisuuden antamista julkisille hankintayksiköille, teknisiä erittelyjä koskevien säännösten selkeyttämistä,
sopimusten teko- ja valintaperusteita koskevien säännösten
vahvistamista sekä kynnysarvojen yksinkertaistamista. Komitea ilmaisee olevansa tyytyväinen kaikkiin näihin muutoksiin,
joita sekä julkiset että yksityiset osapuolet ovat toivoneet. Se
pahoittelee kuitenkin, ettei komissio ole käyttänyt hyväkseen
direktiivien uudistamisen myötä tarjoutuvaa tilaisuutta ja määritellyt uudelleen käyttöoikeussopimuksia sekä julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia, kuten komitea on
kehottanut useissa lausunnoissaan – mm. viimeksi aiheesta
”Käyttöoikeussopimuksia sekä julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyösopimuksia koskevan lainsäädännön lujittaminen”
antamassaan lausunnossa. Siinä komitea toteaa, että ”Julkinen
käyttöoikeusurakka on toimi (sopimus tai yksipuolinen toimi),
jolla viranomainen valtuuttaa yksityisen organisaation suunnittelemaan, rakentamaan, rahoittamaan, pitämään kunnossa ja
hyödyntämään perusrakennetta ja/tai palvelua pitkäksi tai
määrätyksi ajaksi” (1).

3.6.
Koska komissio on tiettyjen alojen asteittaisen vapauttamisen takia ehdottanut muutoksia vesi- ja energiahuollon,
liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettuun julkisten
palvelujen direktiiviin 93/38/ETY (2) ja erityisesti sen soveltamisalaan, olisi myös tietyissä tapauksissa osaa ”perinteisten”
direktiivien säännöksistä muutettava. Muutosten toteuttamiseksi olisi hyväksyttävä yleinen menettely.

4.

Esitettyihin muutoksiin liittyviä erityishuomioita

4.1.
Taloudellisten toimijoiden toimittamien tietojen luottamuksellisuuden (5 artikla) tunnustaminen pohjautuu ajatukseen, että yritysten innovaatioita tulee tukea suojelemalla
niiden henkistä ja teknistä osaamista. Näinkin merkittävässä
tekstissä luottamuksellisuuden periaatteen soveltamisala sekä
mm. luottamuksellisuuden kohde ja kesto olisi kuitenkin
täsmennettävä nykyistä selvemmin. Komitea katsoo, että luottamuksellisuuden periaatteen tulee koskea jätettyjen hakemusten lisäksi kaikkia hankintaviranomaisille toimitettuja ehdotuksia (3), kuten vaihtoehtoja ja tarjouksen tekijöitä koskevia

(1) TSK:n 20. lokakuuta 2000 antama lausunto, EYVL C 14,
16.1.2001, esittelijä: Philippe Levaux, kohta 4.1.3.
(2) EYVL L 199, 9.8.1993 sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä toukokuuta 1994 annetulla direktiivillä 94/22/EY (EYVL
L 164, 30.6.1994) ja 16 päivänä helmikuuta 1998 annetulla
direktiivillä 98/4/EY (EYVL L 101, 1.4.1998).
(3) Esim. ratkaisuluonnokset, sallittu vaihtelu, neuvotteluissa syntyneet ehdotukset sekä kaikki, mikä liittyy hankintaviranomaisten
ja yritysten väliseen viestintään.
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tietoja sekä tarjouksia tai yrityksiä koskevia kaikkia muita
kaupallisia tai muun luonteisia tietoja. Tämä voitaisiin ehkä
toteuttaa viittaamalla julkisia hankintoja koskevan sopimuksen
XIV artiklaan.

4.2.
Sovellettavien menetelmien kehityksen vuoksi sähköisten hankintamekanismien käyttöönotto on välttämätöntä. Lissabonissa 23.–24. maaliskuuta 2000 järjestetyn Eurooppaneuvoston huippukokouksen puheenjohtajan päätelmissä komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita kehotetaan ”toteuttamaan
tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että yhteisön hankinnat
ja julkiset hankinnat voidaan tehdä sähköisesti vuoteen 2003
mennessä” (1). Komitea kannattaa ajatusta, mutta haluaa toistaa
edellä esittämänsä varauksen siitä, että sitä ennen sähköisen
viestinnän ja tietojen tallentamisen turvallisuuden on parannuttava huomattavasti. Jäsenvaltiot eivät voi ottaa riskiä, että
luottamuksellisia tietoja joutuu ulkopuolisten käsiin tai että ne
julkistetaan luvattomasti. Tiedonsiirron ja tarjousten hyväksymiseen liittyvän tietoturvallisuuden varmistaminen onkin ratkaisevan tärkeää. Myös sähköisen allekirjoitukseen ja salaamiseen liittyviä mekanismeja tulee vahvistaa.

4.3.
Nykyisissä säädöksissä ei säädetä tietojen lähettämisestä pelkästään sähköisessä muodossa eikä sallita sitä(2). Lähettämällä tiedot sähköisessä muodossa voitaisiin virallisten julkaisujen toimistoon toimittamiseen ja virallisessa lehdessä julkaisemiseen nykyään kuluvaa aikaa lyhentää kahdestatoista viiteen päivään. Määräaikojen lyhentäminen vaikuttaa liioitellulta
kahdessa tapauksessa, ensinnäkin kun on kyse tarjousten
jättämistä koskevan vähimmäismääräajan lyhentämisestä viiteen päivään hankintasopimuksia koskevan ilmoituksen julkaisemisesta, jos oletetaan, että tarjouseritelmä on saatavana
sähköisessä muodossa hankintasopimusta koskevan ilmoituksen julkaisemisesta lähtien. Yritykset eivät todellisuudessa tiedä
tarjouseritelmästä ennen ilmoituksen julkaisemista. Toiseksi
yritysten tarjousten jättämistä koskevan määräajan lyhentäminen vähintään kymmeneen päivään vaikuttaa liioitellulta, kun
kiireellisessä tapauksessa sovelletaan rajoitettua tai neuvottelumenettelyä. Tärkeintä joka tapauksessa on, että sähköisen
ilmoittelun ja muiden sähköisten keinojen hyödyntämisestä
koituvasta ajan säästöstä on hyötyä myös yrityksille ja urakkatarjousten tekijöille.

4.4.
Hankintaviranomaisten ja ehdokkaiden välinen vuoropuhelu on tervetullut uutuus, koska hankintaviranomaisilla
tulee olla mahdollisuus tutustua perusteellisesti innovatiivisiin
ratkaisuihin, joita ne eivät entuudestaan tunne. Vuoropuhelusta on myös hyötyä, mikäli hankintaviranomaiset eivät pysty
objektiivisesti arvioimaan markkinoilla tarjolla olevia teknisiä
tai taloudellisia ratkaisuja. Yhteisön tuomioistuimen oikeus-

(1) Puheenjohtajan päätelmät, kohta 17, neljäs luetelmakohta.
(2) Komission mukaan siirtymäkausi, jonka aikana olisi samanaikaisesti käytettävä perinteisiä tapoja, ei näytä tarpeelliselta, koska
yrityksillä on tosiasiassa tämän ehdotuksen hyväksymisen ja
täytäntöönpanoon kuluvasta ajasta johtuva siirtymäkausi.
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käytännön nojalla tällainen vuoropuhelu ei ole sallittua nykyisissä avoimissa ja rajoitetuissa menettelyissä. Lisäksi nykyiset
säännökset sellaisen neuvottelumenettelyn käytöstä, johon
liittyy ennakkoilmoituksen julkaiseminen, koskevat vain poikkeustilanteita. Komitea kannattaa ehdotusta, mutta muistuttaa
jälleen, että toimijoiden lähettämiä tietoja koskevaa luottamuksellisuuden periaatetta on laajennettava ja täsmennettävä.

4.4.1. Komissio on siis oikeassa halutessaan ottaa käyttöön
säännöksiä, jotka mahdollistavat vuoropuhelun yhdessä ainoassa tarjouskilpailumenettelyssä, joka johtaa hankintasopimuksen toteutumiseen. Olisi kuitenkin toivottavaa, että siinä
olisi vaihe, jonka aikana erittelyt laadittaisiin valittujen osanottajien kanssa käytävän neuvottelun perusteella, minkä jälkeen
neuvotteluun osallistuneet jättäisivät tarjouksen. Lopuksi sopimus myönnettäisiin parhaan tarjouksen tehneelle. Ainoastaan
tämänkaltainen menettely takaa aidosti vuoropuheluun osallistuvien yritysten edut. Nyt näin ei kuitenkaan ole, sillä komission suunnitelmien mukaan hankintaviranomainen neuvottelee ensin valittujen osanottajien kanssa. Löydettyään parhaiten
tarpeitaan vastaavan ratkaisun viranomainen päättää lopullisista teknisistä erittelyistä valitsemalla joko jonkun vastaanottajien ehdottamista ratkaisuista tai yhdistämällä eri ratkaisujen
”parhaat palat”.

4.4.2. Talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että komissio
tarjoaa hankintaviranomaiselle näin mahdollisuuden hyödyntää osanottajien kekseliäisyyden ja innovaation tuloksia ja
kilpailuttaa niitä uudelleen. Tämän perusteella voidaan olettaa,
etteivät osanottajat näissä oloissa esitä vakavasti pohdittuja
ehdotuksia, mikäli ehdotukset voivat joutua kilpailemaan
keskenään. Jos jokaisen osanottajan tulee neuvotteluvaiheen
jälkeen jättää edellisten esitystensä pohjalta paras ja lopullinen
tarjouksensa, direktiiviehdotus vastaa YK:n kauppaoikeuden
toimikunnan (United Nations Commission on International Trade
Law) julkisia tavara- ja palveluhankintoja sekä julkisia
rakennusurakoita koskevaa standardilainsäädäntöä, jossa säädetään ”tarjousmenettelystä” (48 artikla). Jotta hankintaviranomaisten ja taloudellisten toimijoiden välillä voidaan varmistaa
mahdollisimman hyvä tasapaino, komitea katsoo, että monitahoisia markkinoita koskevia säännöksiä on muutettava ja
täsmennettävä edellä mainitun mukaisesti. Komitea vastustaa
jyrkästi ”parhaiden palojen poimimista”. Lisäksi se katsoo, että
menettelyt tarjoavat pk-yrityksille mahdollisuuden osallistua
suuriin hankkeisiin.

4.5.
Komissio esittää, että nykyistä joustavampien hankintatekniikoiden käyttöönotto puitesopimusten avulla on välttämätöntä direktiivien muuttamiseksi, jotta sellaisten hankintatekniikoiden käyttöönotto tulee mahdolliseksi, joiden avulla
ostajat hyötyvät tuotteiden ja hintojen kehittymisestä. Komitea
suhtautuu epäillen tähän toimenpiteeseen, koska puitesopimuksissa tiettyjä ehtoja ei ole määritelty. Ne eivät tästä syystä
ole hankintasopimuksia eikä niitä voida panna täytäntöön
hankintasopimusten tavoin. Tällaista mahdollisuutta ei pitäisi
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sisällyttää direktiiviin. Puitesopimuksia tulisi käyttää ainoastaan esivalintaan toistuvissa hankinnoissa sellaisten taloudellisten toimijoiden valitsemiseksi, jotka tarpeen tullen pystyvät
vastaamaan ostajan tarpeisiin. Ne parantavat myös olosuhteita
hankintojen tekemiseksi, kun otetaan huomioon tiettyjen
tuotteiden ja palvelujen markkinoilla tapahtuva jatkuva kehitys. Julkisten hankintasopimusten avoimuuteen liittyvän tavoitteen vuoksi arvostelua ansaitsee myös vapautus velvollisuudesta ilmoittaa puitesopimuksen jälkeen päätettyjen julkiseen hankintaan liittyvien prosessien tuloksista. Suunniteltuun
menettelyyn liittyy lisäksi vaara, että tietyt hankintaviranomaiset ryhtyvät tinkimään hinnasta.

4.6.
Teknisiin erittelyihin (1) tällä hetkellä sovellettavien
säännösten tavoitteena on velvoittaa julkisen sektorin ostajat
käyttämään tiettyjä tyhjentävästi lueteltuja asiakirjoja teknisten
erittelyjen määrittelemisessä tarkoituksena välttää jonkun taloudellisen toimijan tai kansallisen tuotannon suosiminen.
Tällaisia asiakirjoja ovat ensinnäkin standardi; mieluiten eurooppalainen, kansainvälinen tai viime kädessä kansallinen
standardi. Lisäksi voidaan eritoten rakennusalan tuotteiden
osalta soveltaa eurooppalaista teknistä hyväksyntää, kuten
direktiivissä 89/106/ETY säädetään.
4.6.1. Direktiivien näiden säännösten soveltaminen on johtanut joissakin tapauksissa tilanteeseen, jossa standardia on
pidetty tosiasiallisesti pakollisena asiakirjana. Tämän seurauksena säännösten on näin ollen voitu katsoa rajoittavan kätketysti ostajan valinnanvapautta, koska täten ostaja on joutunut
ostamaan vain standardin mukaisia tuotteita.
4.6.2. Tämä estää uusien tekniikoiden valitsemisen. Suunnitellut muutokset koskevat kaikkia tavaroiden, rakennusurakoiden ja palvelujen hankintoja, jotka kuuluvat ns. ”perinteisten”
direktiivien että julkisten palvelujen direktiivin soveltamisalaan.
4.6.3. Komitea pitää uutta muotoilua erittäin onnistuneena
(24 artikla), kun viitataan suorituskykyyn tai toimintaa koskeviin vaatimuksiin sekä sovellettavien viittausten laajentamiseen
(24 artiklan 5 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

4.7.
Vaihtoehtoihin turvautuminen (25 artikla) ja se, että
niihin sovelletaan samoja säännöksiä kuin teknisiin eritelmiin,
on myös onnistunut muutos. Kokeellista normia ei pidä
tunnustaa tasavertaiseksi vahvistetun eurooppalaisen standardin kanssa, vaikka sitä sovelletaan yksittäisissä jäsenvaltioissa.

4.8.
Nykyiset direktiivit edellyttävät, että tarjous julkaistaan
EYVL:ssä (S-liitteessä) ja TED-tietokannassa. Direktiiviehdotuk-

(1) Julkisia tavarahankintoja (93/36/ETY), julkisia rakennusurakoita
(93/37/ETY) ja julkisia palveluhankintoja (92/50/ETY) koskevissa
direktiiveissä on vastaavia säännöksiä yhteisistä teknisistä määräyksistä. ”Julkisten palvelujen” direktiivi (93/38/ETY) sisältää
olennaisilta osin vastaavia säännöksiä.
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sessa tyydytään toteamaan, että virallisten julkaisujen toimiston tulee julkaista tarjouspyynnöt virallisia kanavia hyödyntäen. Enää ei siis vaadita, että tarjouspyynnön tulee olla
saatavilla tietyssä tietokannassa, vaan ainoastaan, että se julkaistaan Internetissä mainitsematta tietokantaa. Koska viikottain julkaistaan 3–4000 tarjouspyyntöä, erityisesti pk-yritysten
on vaikea päätellä, mikä niistä vastaa niiden omaa toimialaa.
TSK on erittäin huolestunut siitä, ettei tarjouspyyntöjä julkaista
TED-tietokannassa tai vastaavassa hakemiston sisältävässä tietokannassa, josta tarvittava tieto olisi mahdollista löytää nopeasti ja täsmällisesti. Komitea katsookin, että tarjouspyynnöt
tulisi jatkossakin julkaista ainakin TED-tietokannassa.

4.9.
Sopimusten myöntämisperusteita ja valintaperusteita
koskevien säännösten vahvistaminen on erittäin tervetullut
uutuus, koska nykyisissä säännöksissä (direktiivin 92/50/ETY
36 artiklan 2 kohdassa, direktiivin 93/36/ETY 26 artiklan
2 kohdassa ja direktiivin 93/37/ETY 30 artiklan 2 kohdassa)
säädetään, että nämä perusteet on lueteltava ilmoituksessa
hankintasopimuksesta tai tarjouseritelmässä – ”mikäli mahdollista” – alenevassa järjestyksessä sen merkityksen mukaan,
jonka hankintaviranomainen niille antaa. Tämä säännös ei ole
kovinkaan sitova maininnan ”alenevassa järjestyksessä” osalta.
Lisäksi kun hankintaviranomainen ilmoittaa pelkästään alenevan tärkeysjärjestyksen, sillä on edelleen mahdollisuus antaa
arviointihetkellä perusteille tietty painotus ja näin ollen suhteellinen arvo, jota tarjoajat eivät tunne. On järkevää päättää
yleisistä säännöistä, joihin sisältyy velvoite ilmoittaa menettelyn alussa kunkin perusteen suhteellinen painotus. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on velvoittaa mainitsemaan ilmoituksessa hankintasopimuksesta tai tarjouseritelmässä kunkin
perusteen suhteellinen painotus (2). Komitea antaa täyden
tukensa perusteiden painottamiselle taloudelliselta kannalta
edullisimman tarjouksen hyväksymiseksi direktiivin 53 artiklan mukaisesti, koska se parantaa sopimusten myöntömenettelyjen avoimuutta ja takaa tarjousten tekijöiden tasapuolisen
kohtelun. Myös rajoitetun tai neuvottelumenettelyn soveltaminen, jolloin tarjouksia pyydetään etukäteen ilmoitetuin objektiivisin perustein rajalliselta hakijajoukolta, on onnistunut
säännös. Jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten nojalla ei voida vaatia takuita yksinomaan esim.
arkkitehtien ja asianajajien kaltaisten itsenäisten ammatinharjoittajien palveluista maksettaville korvauksille. Direktiivissä
tulee säätää sitovasti myös työntekijöiden materiaalisten oikeuksien suojelusta unionin alueella. Tästä syystä 53 artiklan
1 kohdan ensimmäinen virke tulisi muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”Rajoittamatta kansallisten, tietyistä palveluista perittäviä
korvauksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten sekä työehtosopimuksissa ja tuotantopaikan lainsäädännössä korvauksen suorittamista koskevien velvoitteiden
soveltamista hankintaviranomaiset käyttävät seuraavia hankintasopimusten tekoperusteita.”

(2) Ilmoitus voidaan antaa eri muodoissa (mm. prosentteina tai
suhteellisena osuutena toiseen kriteeriin verrattuna). Lisäksi tietyn
joustavuuden säilyttämiseksi painotus voidaan ilmaista yksittäisten perusteiden vaihteluväleinä.
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4.9.1. Mikäli hankintaviranomainen perustelee monitahoisia markkinoita koskevat toimet (29 artikla), voidaan ehdotettua säännöstä pitää tyydyttävänä. Komitea korostaa kuitenkin,
ettei erityisen monitahoisen julkisen hankinnan käsitteen liian
tiukka rajoittaminen ole toivottavaa, koska käsitteen tarkka
arviointi on sekä taloudellisen että teknisen kehityksen vuoksi
hankalaa. TSK on sen sijaan tyytyväinen siihen, että hankintaviranomaisen on ilmoitettava (rajoitetuissa ja neuvottelumenettelyissä) tai vuoropuhelukutsuissa (monitahoisia hankintoja koskevissa neuvottelumenettelyissä) perusteet ja niiden painotukset viimeistään tarjouspyynnössä. Muissa tapauksissa, eli avoimissa menettelyissä, painotuksen ilmoittamatta jättäminen heti
menettelyn alussa voi johtaa menettelyn mitätöimiseen.

4.9.2. Direktiiviehdotuksen mukaan hankintaviranomaisella on mahdollisuus määritellä hankintasopimuksen edellyttämä
riittävä kapasiteettitaso ja kokemuksen määrä, joita tietyn
hankintasopimuksen saaminen edellyttää. Tämä mahdollistaa
sellaisen hakijan valinnan, joka pystyy toteuttamaan hankintasopimuksen optimaalisesti. Rajoitetun ja neuvottelumenettelyn
avoimuutta lisää puolestaan niihin liittyvä ilmoitusvelvoite,
jonka nojalla hakijoiden rajoittaminen tietyn kapasiteetin tai
kokemuksen nojalla on perusteltava.

4.9.3. Komitea ehdottaa täsmennystä direktiivitekstiin
siten, että tarjoaja, jonka on todettu rikkoneen vakavasti
sosiaalisia tai ympäristönäkökohtia koskevaa lainsäädäntöä,
voidaan sulkea tarjouskilpailusta. Tämä on jo nyt mahdollista
voimassa olevien direktiivien nojalla, mutta erillinen viittaus
siihen tulevassa direktiivissä vahvistaisi ja selventäisi periaatetta.

4.9.3.1. Komitea on erityisesti sitä mieltä, että myös tarjoajan aikaisempaan toimintaan tulisi kiinnittää huomiota. Sellainen talouden toimija, joka on rikkonut jäsenvaltioiden työlainsäädäntöä ja tasa-arvomääräyksiä, tulisi sulkea pois tarjouskilpailusta. Näin hankintaviranomaisilla olisi mahdollisuus sulkea
pois tarjoajat, jotka eivät noudata jäsenvaltioiden tai alueviranomaisten säädöksiä, joilla pyritään tiettyihin sosiaalisiin päämääriin.

4.9.3.2. Lisäksi on tärkeää arvioida tarjoajien ammattitaitoa
ja teknistä osaamista. Tähän tarkoitukseen voitaisiin luoda
kriteerit, joiden avulla voidaan selvittää työllisyyttä, työmarkkinoilta syrjäytyneiden paluuta työelämään ja yhdenvertaista
kohtelua edistävän lainsäädännön noudattamista. Nämä kriteerit tulisi julkaista tarjouskilpailuilmoituksessa.

4.9.4. Ehdotuksen 49 artiklan osalta TSK huomauttaa, että
joissain jäsenvaltioissa on käytössä palvelujen sertifiointi, ja
että vastaavan sertifioinnin tulisi olla yksi artiklassa mainituista
kriteereistä ilman, että se muodostaa kilpailulle piiloesteen.
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4.10. Poikkeuksellisten alhaisten tarjousten (54 artikla)
kohdalla olisi hyödyllistä säätää, että hankintaviranomaisten
tulee verrata poikkeuksellisen alhaisilta vaikuttavia tarjouksia
muihin tehtyihin tarjouksiin julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen (GPA) määräysten mukaisesti (XIII artiklan
4 kohdan a alakohta). Lisäksi on täsmennettävä, että ellei
tyydyttäviä perusteita esitetä, viranomaisen velvollisuus on
hylätä tarjous. Komitea ehdottaa, että direktiiviin sisällytetään
menetelmät tarjousten (tai toimeenpanon) takaamiseksi ja että
siinä annetaan hankintaviranomaisille mahdollisuus vaatia
näitä takeita suurten hankkeiden kohdalla, joiden arvo ylittää
direktiivin 8 artiklan c kohdassa säädetyt raja-arvot. Tavoitteena tulee olla avoimuuden ja yhdenvertaisen verotuksellisen ja
taloudellisen kohtelun takaaminen tarjouksia käsiteltäessä.
Hankintaviranomaisiin tulee soveltaa erityismenettelyä, kun
on kyse em. kaltaisten tarjousten tunnistamisesta, tarkastelusta
ja torjumisesta, olivatpa tarjouksen tekijät julkisia tai yksityisiä
tahoja.

4.11. Nykyisissä direktiiveissä säädetään hyvin erilaisista
kynnysarvoista. Tiettyyn julkiseen hankintaan sovellettavaa
kynnysarvoa ei ole useinkaan helppo määrittää. Kynnysarvoja
on näin ollen yksinkertaistettava kiireellisesti vähentämällä
niiden määrää, poistamalla maininnat ”erityisnosto-oikeutta
vastaava määrä euroina” ja ilmaisemalla kaikki kynnysarvot
euroina niin, että ne ovat yhteensopivat yhteisön kansainvälisten velvoitteiden kanssa eli Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1) tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen kanssa. Kynnysarvot ilmaistaan tästä lähtien
euromääräisinä tasasummina, ja komitea pitää esitettyjä kynnysarvoja tyydyttävinä (2).

4.12. Komissio on antanut suosituksen yhteisen hankintasanaston (Common Procurement Vocabulary – CPV) käytöstä
vuonna 1996 (3). Tämä nimikkeistö on CPA- ja NACE-nimikkeistöjen kehittynyt ja paranneltu muoto siinä mielessä, että se
sopii paremmin julkisten hankintojen alan erityisominaisuuksiin. Koska yhteistä hankintasanastoa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus, jolla CPV hyväksytään
muodollisesti julkisiin hankintoihin sovellettavaksi yhteisön
nimikkeistöksi ja jolla sen ylläpito järjestetään, on jo annettu, ei
TSK kannata sen säilyttämistä tässä käsiteltävässä direktiivissä.

(1) Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa
(1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 päivänä
joulukuuta 1994 tehty neuvoston päätös 94/800/EY (EYVL L 336,
23.12.1994, s. 1).
(2) 93/37/ETY: kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia hankintasopimuksia ja käyttöoikeusopimuksia koskee yksi ainoa kynnysarvo,
5 300 000 euroa.
93/36/ETY ja 92/50/ETY: kaikkiin direktiivien soveltamisalaan
kuuluviin hankintasopimuksiin ja suunnittelukilpailuihin sovelletaan kahta kynnysarvoa, jotka ovat 130 000 tai 200 000 euroa
sen mukaan, onko hankintaviranomainen keskushallinnon viranomainen vai ei.
(3) Yhteisen hankintasanaston (CPV) käytöstä julkisia hankintoja
koskevien sopimusten kohteiden kuvaamiseksi 30 päivänä heinäkuuta 1996 annettu komission suositus 96/527/EY (EYVL L 222,
3.9.1996).
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4.13. Komitea antaa täyden tukensa erittäin tärkeän erityisoikeuksia koskevan 55 artiklan säilyttämiselle. Valitettavasti
artiklan säilyttäminen ei ratkaise kysymystä erityisoikeuksien
ennakkojaosta, johon liittyy ongelmia pääasiassa palveluihin
liittyvien käyttöoikeussopimusten osalta. Tässä komitea viittaa
edeltäviin huomioihin käyttöoikeussopimuksista sekä julkisen
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ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksista. Komitea muistuttaa uudelleen siitä, että tulkitsevan tiedonannon sisältämät
kommentit ovat erityisen tärkeitä, koska niissä todetaan yksiselitteisesti, että erityisoikeuksien myöntämisessä tulee noudattaa
perustamissopimuksen määräyksiä ja yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Bryssel, 26. huhtikuuta 2001.

Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

LIITE

talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon
Seuraavat muutosehdotukset, jotka saivat vähintään neljänneksen annetuista äänistä, hylättiin käsittelyssä.

Kohta 2.3
Muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Tarjousten laatua arvioidessaan hankintaviranomaisten on periaatteessa noudatettava asianomaiseen tavaraan tai palveluun
välittömästi liittyviä sekä parhaan ja edullisimman tarjouksen valintaan tähtääviä objektiivisia kriteerejä siten, ettei mahdollisia
tarjouksen tekijöitä kohdella syrjivästi.
Siitä huolimatta hankintaviranomaisilla on täysi oikeus ottaa huomioon yhteiskunnallisia tai ympäristöön liittyviä näkökantoja,
kunhan niillä pyritään turvaamaan voimassa olevien kansallisten ja yhteisön lakien noudattaminen.”
Perustelu
Julkisen hankinnan tarjousten arvioinnin on tapahduttava suoraan hankinnan kohteeseen liittyvien kriteerien
pohjalta, joiden on tähdättävä parhaan ja edullisimman tarjouksen valitsemiseen julkisten hankintojen avoimuuden,
kilpailun ja syrjimättömyyden nimissä.
Ympäristökriteerit voitaisiin hyväksyä arviointikriteereiksi, kunhan noudatetaan edellisessä kappaleessa mainittua
periaatetta, mutta luonteeltaan yhteiskunnallisilla arvioinneilla – mikäli ne eivät viittaa yksinomaan lain määräyksen
toteuttamiseen – ei mielestämme pyritä arvioimaan itse tarjousta objektiivisesti suhteessa toteutettavaan hankkeeseen.
Niillä voidaan vastata määrättyjen yhteiskunnallisten järjestöjen vaatimuksiin, joita ei pidä siirtää julkisten hankintojen
myöntämisen piiriin. Jos julkisella hallinnolla on – laillisuuden valvonnan ohella – mahdollisuus määrätä
mielivaltaisesti tämäntyyppisistä lausekkeista, se johtaa väistämättä kilpailun vääristymiseen, haittaa tasavertaisten
mahdollisuuksien periaatetta ja avoimuutta – kaikki vastoin direktiiviehdotuksen tarkoitusta: yhdenmukaistaa
menettelyjä ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.
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Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 46, ei-ääniä: 59, tyhjiä: 0.

Kohta 2.6
Muutetaan toinen virke kuulumaan seuraavasti:
Sosiaaliset perusteet voisi myös sisällyttää erikseen 53 artiklaan sillä ehdolla, että ne eivät aiheuta suoraa tai epäsuoraa syrjintää
ja että ne ovat ehdottomasti sopimuksen päätavoitteen mukaisia.
Perustelu
Tässä on muistettava syrjimättömyyden periaate, jotta vältytään protektionistisiltä väärinkäytöksiltä. Sitä paitsi
ehdotus vastaa muotoilultaan rinnakkaislausuntoa INT/074. Näiden kahden lausunnon yhtäpitävyyteen tulisi
kiinnittää huomiota.
Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 50, ei-ääniä: 61, tyhjiä: 1.

Kohta 4.9
Poistetaan viimeiset kolme virkettä.
Perustelu
Jo pelkästään 53 artiklan jäsenvaltioiden lakiin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin nojautuva korvaustakuu
on erittäin ongelmallinen. Jaoston lausunnossa vaadittu työehtosopimusten ja tuotantopaikan lainsäädännön
noudattaminen asettaa vakavia esteitä rajanylittävälle kilpailulle tai jopa estää sen kokonaan. Paikallisen lainsäädännön
noudattaminen muodostaa korkean kynnyksen ulkomaisille kilpailijoille. Sitä paitsi työehtosopimukset eivät kuulu
lainsäädäntöön, vaan ne ovat työmarkkinaosapuolten keskinäisiä sopimuksia. Työehtosopimusten pakollinen
soveltaminen syrjisi kaikkia niiden ulkopuolella olevia yrityksiä.
Äänestyksen tulos:
Jaa-ääniä: 51, ei-ääniä: 61, tyhjiä: 1.

Kohta 4.9.3
Lisäys kohdan ensimmäiseen virkkeeseen.
Komitea ehdottaa täsmennystä direktiivitekstiin siten, että tarjoaja, jonka tuomioistuimessa on todettu rikkoneen vakavasti
sosiaalisia tai ympäristönäkökohtia koskevaa lainsäädäntöä, voidaan sulkea tarjouskilpailusta.
Perustelu
Tarjouskilpailusta sulkemisen tulisi olla luvallista ainoastaan, jos tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla.
Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 40, ei-ääniä: 73, tyhjiä: 4.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Poistetaan kohdat 4.9.3.1 ja 4.9.3.2.
Perustelu
Jaoston lausunnossa esitetty vaatimus jäsenvaltioiden työlainsäädäntöä vastaan rikkoneiden tarjoajien pysyvästä
tarjouskilpailusta poissulkemisesta sekä tarjoajien arvioimisesta (jäsenvaltion) lainsäädännön noudattamista osoittavien kriteerien avulla johtaisi kontrolloimattomaan ja mahdollisesti mielivaltaiseen syrjintään, joka koskisi erityisesti
ulkomaisia kilpailijoita. Jopa merkityksettömät rikkeet kansallisia säännöksiä vastaan voisivat johtaa tarjoajien
poissulkemiseen tai pitkiin tarkistusprosesseihin ja oikeuskiistoihin. Lisäksi pelkästään kriteerien tarkistaminen
tuottaisi hallinnoille suuria ongelmia.
Kohdassa 4.9.3 ehdotettu muutos riittää estämään vakavat rikkeet. Tämän ylittävät vaatimukset rikkovat suhteellisuusperiaatetta vastaan ja ne tulisi hylätä.
Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 53, ei-ääniä: 71, tyhjiä: 1.
Seuraava jaoston lausunnon kohta päätettiin yleiskeskustelussa korvata muutosehdotuksella. Äänestettäessä kohdan
säilyttämistä kannatti kuitenkin yli neljännes äänestäneistä:
”2.5.
Komitea ihmettelee myös sitä, ettei tekstiehdotuksessa viitata ympäristökysymyksiin, joilla on ratkaiseva rooli Euroopan
tulevaisuuden kannalta. Sopimuksen kohteen kanssa kohtuullisesti yhteensopivien ja sitä vääristämättömien ympäristöperusteiden
huomioon ottamisen tulisi sisältyä nykyistä selkeämmin 53 artiklaan. Ne tulisi huomioida ainoastaan, mikäli ne töiden
ympäristöseurauksiin nähden muodostavat kilpailijoiden tarjouksiin verrattuna ratkaisevan tekijän.”
Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 48, ei-ääniä: 30, tyhjiä: 4.
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi neuvoston direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta vahinkovakuutusyrityksiä koskevien solvenssimarginaalivaatimusten osalta”
(2001/C 193/03)
Neuvosto päätti 16. marraskuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto antoi lausuntonsa
10. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Robert Pelletier ja apulaisesittelijä Jean-Louis Vaucoret.
Talous- ja sosiaalikomitean hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1.

Johdanto

1.1.
Solvenssimarginaali on yksi tärkeimmistä keinoista
valvoa vakuutusyhtiöitä. Sen avulla voidaan varmistaa yritysten
taloudellinen vakaus ja niin muodoin niiden kyky täyttää
sitoumuksensa odottamattomien riskien ilmaantuessa. Solvenssimarginaalivaatimus on vakuutusalan yhteisönlaajuisen
yhteensovittamisen varhaisimpia asiakohtia, sillä se vahvistettiin heti ensimmäisissä henki- ja vahinkovakuutusalan direktiiveissä (1). Koska direktiivien antamisesta on kulunut jo pitkä
aika, solvenssivaatimukset on syytä tarkistaa, minkä vuoksi
Euroopan komissio on laatinut kaksi direktiiviehdotusta (2).
1.2.
Kummankin direktiiviehdotuksen tavoitteena on vahvistaa vakuutustenottajien turvaa parantamalla vakuutusyritysten solvenssimarginaalia koskevia sääntöjä, ja näihin kahteen
ehdotukseen sisältyy useita yhteisiä toimia.

1.3.
Direktiiviehdotusten kohteena ovat vain solvenssimarginaalin määrittelyn sääntelyperiaatteet. Niiden ulkopuolelle
jäävät muut osatekijät, jotka voivat myös vaikuttaa ylipäänsä
yrityksen vakavaraisuuteen, kuten tarkkaan arvioidut vakuutustekniset vastuuvelat ja oikein investoidut varat.

2.

2.2.
Solvenssimarginaalivaatimuksia ei muutettu 18. kesäkuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/49/ETY (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) (3) eikä 10. marraskuuta 1992
annetulla neuvoston direktiivillä 92/96/ETY (kolmas henkivakuutusdirektiivi) (4), sillä muutokset olisivat viivästyttäneet niiden hyväksymistä. Yhteisön lainsäätäjä katsoi kuitenkin, että
muutokset saattavat osoittautua välttämättömiksi, joten vahinkovakuutusdirektiivin 25 artiklassa ja henkivakuutusdirektiivin
26 artiklassa säädetään, että ”komissio antaa vakuutuskomitealle kertomuksen solvenssimarginaalia koskevan myöhemmän yhteensovittamisen tarpeesta”.

2.3.
EU:n jäsenvaltioiden vakuutusvalvontaviranomaisten
konferenssi laati Mullerin johdolla vakuutusyritysten vakavaraisuutta koskevan ns. Mullerin raportin. Valvontaviranomaisten konferenssi hyväksyi raportin huhtikuussa 1997. Mullerin
raporttiin pitkälti perustuvan, komission 24. heinäkuuta antaman lopullisen kertomuksen (5) päätelmissä todetaan, että
solvenssimarginaalin mahdolliseen parantamiseen on tarvetta.

2.4.
Komission työskentely kesästä 1997 on johtanut näihin kahteen ehdotukseen, jotka tehtiin 25. lokakuuta 2000.

Taustaa

2.1.
Solvenssimarginaalivaatimukset vahvistettiin 24. heinäkuuta 1973 annetulla ensimmäisellä vahinkovakuutusdirektiivillä (73/239/ETY) ja 5. maaliskuuta 1979 annetulla ensimmäisellä henkivakuutusdirektiivillä (79/267/ETY).

(1) Ensimmäinen vahinkovakuutusdirektiivi 73/239/ETY, EYVL
L 228, 16.8.1973, s. 3. Ensimmäinen henkivakuutusdirektiivi
79/267/ETY, EYVL L 63, 13.3.1979, s. 1.
(2) KOM(2000) 634 lopullinen – 2000/0251 COD ja KOM(2000)
617 lopullinen – 2000/0249 COD, 25. lokakuuta 2000.

2.5.
Pitkällä aikavälillä, erityisesti direktiivien soveltamista
koskevien kertomusten yhteydessä, on tarkoitus käynnistää
vakuutusyhtiöiden yleisen taloudellisen tilanteen analyysimenetelmien perusteellinen tarkistus eli ns. Solvenssi II -prosessi.

(3) EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1.
(4) EYVL L 360, 9.9.1992, s. 1.
(5) Kertomus vakuutuskomitealle solvenssimarginaalia koskevan
myöhemmän yhdenmukaistamisen tarpeesta, KOM(97) 398,
24.7.1997.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Yleistä

3.1.
Talous- ja sosiaalikomitea toteaa Euroopan komission
käyttämästä menettelystä, että Solvenssi I -prosessi on ollut
esimerkillinen alan ammattilaisten kuulemisen kannalta. Komissio on kuullut alan ammattijärjestöjä (mm. CEA:ta, ACME:tä, AISAMia (1) ja aktuaarien neuvoa-antavaa ryhmää) helmikuusta 1996 lähtien koko prosessin ajan.

3.2.
Komission ehdottomat tärkeimmät muutokset koskevat seuraavaa seitsemää kohtaa:

3.2.1. Uusia direktiivejä sovelletaan keskinäisiin yhtiöihin
vasta silloin, kun niiden vakuutusmaksutulot ylittävät 5 miljoonaa euroa. Nykyiset raja-arvot ovat 0,5 miljoonaa euroa
henkivakuutuksissa ja miljoona euroa vahinkovakuutuksissa.
Keskinäiset yhtiöt, joiden vakuutusmaksutulot jäävät alle 5 miljoonan rajan, eivät voi siten käyttää yhden toimiluvan järjestelmää, ja ne jäävät toiminnan vakautta koskevien kansallisten
sääntöjen piiriin. Solvenssimarginaalivaatimukset täyttävillä
keskinäisillä yhtiöillä, joiden vakuutusmaksutulot ovat alle
kyseisen raja-arvon, on kuitenkin mahdollisuus omasta pyynnöstään soveltaa uusia direktiivejä ja päästä mukaan yhden
toimiluvan järjestelmään.

3.2.2. Vähimmäistakuurahastoa vahvistetaan ja tulevaisuudessa se indeksoidaan inflaation mukaan.

C 193/17

erikseen luvan diskonttaukseen ottaen huomioon sijoitustoiminnan tuoton direktiivin 91/674/ETY (2) 60 artiklan 1 kohdan
g alakohdan mukaisesti). Myös keskinäisten vahinkovakuutusyhtiöiden suorittamat lisämaksut voidaan ottaa huomioon
solvenssimarginaalissa, jos valvontaviranomaiset hyväksyvät
menettelyn. Lisättäköön vielä, että solvenssimarginaalin muodostavien omaisuuserien luettelo jaetaan kolmeen suljettuun
ryhmään. Tällä hetkellä se on avoin myös muille kuin luetelluille omaisuuserille. Lopuksi tulee huomata, että vähimmäistakuurahasto voi muodostua vastedes vain korkealaatuisista
omaisuuseristä, mikä merkitsee erityisesti tulevien voittojen
(vaikka ne kuuluvat edelleenkin solvenssimarginaalin piiriin)
sekä maksamattoman osakepääoman tai takuupääoman
osuuksien jäämistä rahaston ulkopuolelle. Piilovarat voivat sen
sijaa kuulua näiden omaisuuserien joukkoon, jos ne ovat
mukana solvenssimarginaalissa.

3.2.5. Vaaditun solvenssimarginaalin laskemisessa tapahtuu
suurin muutos vahinkovakuutusten alalla: solvenssimarginaalivaatimus nousee 50 prosenttiin vakuutusluokissa 11, 12 ja 13
eli yleisen vastuun ja ilmakuljetusvastuun alalla sekä meri-,
järvi-, joki- ja kanava-alusten vastuukysymyksissä.

3.2.6. Direktiivi antaa valvontaviranomaisille valtuudet toimia ennaltaehkäisevästi ennen käytettävissä olevan solvenssimarginaalin putoamista alle säännöksissä vaaditun tason heti,
kun ne katsovat, että vakuutuksenottajien oikeudet ovat vaarassa. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaiset viranomaiset voivat
vaatia taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman esittämistä ja/tai korkeampaa solvenssimarginaalia sekä alentaa
tiettyjen omaisuuserien arvoa.

3.2.3. Uudet direktiivit antavat henkivakuutusyrityksille oikeuden merkitä 50 prosenttia tulevista voitoista solvenssimarginaaliin. Tulevia voittoja ei enää lasketa takautuvasti niin
kuin tällä hetkellä, vaan ne ennakoidaan kuudelle seuraavalle
vuodelle. Tulevat voitot tulee kuitenkin vahvistaa aktuaarin
laatimassa kertomuksessa, eikä niiden keskimääräinen vuotuinen arvo saa ylittää viiden viimeisen vuoden aikana saatujen
voittojen keskiarvoa.

3.2.7. Direktiivi poistaa tähän asti vallinneen epäilyksen
siitä, voivatko jäsenvaltiot asettaa tiukempia sääntöjä yrityksille, joille ne ovat myöntäneet toimiluvan: komissio ehdottaa,
että jäsenvaltiolle annetaan tämä mahdollisuus. Kyseessä on
siis vähimmäisyhdenmukaistaminen.

3.2.4. Solvenssimarginaalin muodostavista osatekijöistä
kumulatiivisille etuoikeutetuille osakkeille, etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa oleville lainoille sekä arvopapereille, joiden kestoa ei ole määritelty, on asetettu tiettyjä
rajoituksia. Sen sijaan maksamattomasta osakepääomasta tai
takuupääomasta hyväksytään valvontaviranomaisten luvalla
vain 50 prosentin osuus. Yritykset menettävät lisäksi mahdollisuuden merkitä niiden omistuksessa olevat osakkeet solvenssimarginaaliin ja diskontata vahinkovakuutusten vakuutustekniset vastuuvelat (tähän asti jäsenvaltiot ovat voineet antaa

3.3.
Direktiiviehdotuksilla ajantasaistetaan solvenssivaatimukset muuttamalla useita raja-arvoja, kuten vakuutusmaksutulot, joista lähtien direktiivejä sovelletaan keskinäisiin yhtiöihin, takuurahastojen vähimmäisarvo, vakuutusmaksujen rajaarvojen kaksi ryhmää, joihin sovelletaan vahinkovakuutusyhtiöiden solvenssimarginaalivaatimuksen laskemisessa 18 ja
16 prosentin osuuksia, sekä samoin kahteen ryhmään jaetut
korvaukset, joihin sovelletaan solvenssimarginaalivaatimuksen
laskemisessa 26 ja 23 prosentin osuuksia. Direktiiviehdotuksissa määritellään myös solvenssisäännöt esittämällä tyhjentävä

(1) CEA – Euroopan vakuutuskomitea, ACME – eurooppalaisten
vakuutusosuuskuntien ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden järjestö,
AISAM – keskinäisten vakuutusyhtiöiden kansainvälinen yhteistyöelin.

(2) Neuvoston direktiivi 91/674/ETY vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä, EYVL L 374, 31.12.1991,
s. 7.
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luettelo marginaalin muodostamiseen hyväksyttävistä osatekijöistä ja mukauttamalla solvenssimarginaalin laskemista vakuutusluokissa, joissa on erityisen epävakainen riskiprofiili.
Direktiiviehdotuksissa vahvistetaan lisäksi vakuutuksenottajien
suojaa antamalla valvontaviranomaisille valtuudet ennaltaehkäiseviin toimiin.

3.4.
Komitea suhtautuu myönteisesti direktiiviehdotuksiin
edellä mainituista kolmesta syystä. Komitea kiinnittää kuitenkin huomiota tiettyihin teknisiin seikkoihin, joita se haluaisi
muuttaa. Ne esitellään erityishuomioissa. Komitea kannattaa
yleisesti ehdotetun tekstin henkeä, muttei hyväksy vähimmäisyhdenmukaistamisen periaatetta.

3.5. Vähimmäisyhdenmukaistamisen periaate

3.5.1. Ehdotusten mukaan jäsenvaltiot voisivat vapaasti
vahvistaa direktiiviin sääntöjä tiukemmat säännöt yrityksille,
joille ne myöntävät toimiluvan, kansallisten markkinoiden
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi. Tämä on kirjattu vahinkovakuutuksia koskevan ehdotuksen johdanto-osan
14. kappaleeseen ja henkivakuutuksia koskevan ehdotuksen
johdanto-osan 11. kappaleeseen.
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3.6. Valvontaviranomaisten oikeus ennaltaehkäiseviin toimiin

3.6.1. Vahinkovakuutuksia koskevan direktiiviehdotuksen
20 artiklassa ja henkivakuutuksia koskevan direktiiviehdotuksen 24 a artiklassa (2 kohta) säädetään toimivaltaisten viranomaisten oikeudesta ennaltaehkäiseviin toimiin silloin, kun ne
katsovat, että vakuutuksenottajien oikeudet ovat uhattuina.
Tällaisissa tapauksissa valvontaviranomaiset voivat vaatia vakuutusyritystä esittämään taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman tai nostaa solvenssimarginaalivaatimusta.

3.6.2. Komitea kannattaa periaatteessa tätä mahdollisuutta,
sillä sen avulla valvontaviranomaiset voivat toimia aikaisessa
vaiheessa, jolloin yrityksen taloudellista tilannetta on helpompi
kohentaa. Menettely parantaa lisäksi vakuutuksenottajien suojaa edistämällä riskien ennaltaehkäisemistä.

3.6.3. Komitea toivoisi kuitenkin, että näille ennaltaehkäiseville toimille asetettaisiin objektiiviset vähimmäissäännöt. Näin
ollen olisi määriteltävä tarkkaan ennaltaehkäisevien toimien
ehdot, jotta toimet olisivat perusteltuja, suhteessa havaittuihin
taloudellisiin vaikeuksiin ja tehokkaita ongelmien ratkaisun
kannalta.

4.

Erityistä

4.1. Henkivakuutus- ja vahinkovakuutusdirektiivien yhteiset säännökset
3.5.2. Komitea on tietoinen siitä, että tämä lähestymistapa
voi olla yksi välitavoite vakuutusalan yhtenäismarkkinoiden
luomisessa, mutta komitean mielestä on ehdottoman välttämätöntä, että tulevaisuudessa pyritään kokonaisvaltaisempaan
yhdenmukaistamiseen. Komitea kannattaa erityisesti direktiiviehdotuksen tiettyjä tämän suuntaisia säännöksiä, esimerkiksi
yritysten vakuutusteknisen vastuuvelan diskonttaamismahdollisuuden poistamista. Vähimmäisyhdenmukaistamisen nimissä
kansalliset valvontaviranomaiset voivat kuitenkin soveltaa tiettyihin yrityksiin tiukempia solvenssimarginaalivaatimuksia
kuin muissa jäsenvaltioissa. Muita tiukempien solvenssimarginaalivaatimusten täyttämisvelvoite lisäisi pääomakustannuksia
ja saattaisi siten laskea yritysten kannattavuutta. Tämä aiheuttaisi yhtenäismarkkinoiden oikeudenmukaisuuden periaatteiden vastaisia kilpailuvääristymiä. Huoleen on vielä enemmän
aihetta yhtenäismarkkinoiden laajentuessa.

3.5.3. Komitean mielestä ehdotusten hyväksymisen jälkeen
onkin aiheellista siirtyä uusiin vaiheisiin, joissa kilpailusääntöjä
tulee yhdenmukaistaa niin paljon kuin mahdollista, jotta
eurooppalaiset vakuutusyritykset voivat harjoittaa toimintaansa keskenään täysin tasavertaisissa olosuhteissa, joissa
myös vakuutuksenottajien oikeudet on suojattu.

4.1.1. V a h i n k o v a k u u t u s d i r e k t i i v i n 1 7 j a 1 7 a
artikla sekä henkivakuutusdirektiivin
20 ja 20 a artikla: vähimmäistakuurahasto

4.1.1.1. Näissä artikloissa vähimmäistakuurahaston arvo
nostetaan 3 miljoonaan euroon henkivakuutusyhtiöissä ja
vahinkovakuutusluokissa 10–15 ja 2 miljoonaan euroon
muissa vahinkovakuutusluokissa. Nämä arvot indeksoidaan
tulevaisuudessa inflaation mukaan.

4.1.1.2. Komitea kannattaa indeksointia inflaation mukaan,
sillä näin vähimmäistakuurahastojen arvo seuraa taloudellisten
suhdanteiden kehitystä. Komitea pahoittelee kuitenkin, ettei
uusia vähimmäistakuurahastoja ja solvenssimarginaalivaatimuksia ole yhtenäistetty keskenään: ehdotetulla raja-arvolla
solvenssimarginaalivaatimus saattaa jäädä alhaisemmaksi kuin
vähimmäistakuurahastovaatimus. Tämä on näiden kahden
toiminnan vakautta koskevan vaatimuksen tavoitteiden vastaista.
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4.1.1.3. Direktiiviehdotuksessa määritellyt osuudet saattavat osoittautua ristiriitaisiksi pienissä keskinäisissä yhtiöissä,
joiden vakuutusmaksutulot ovat lähellä 5 miljoonaa euroa.
Esimerkiksi 50-prosenttisesti jälleenvakuutetulta keskinäiseltä
vahinkovakuutusyhtiöltä, jonka vuosittaiset vakuutusmaksutulot ovat 5 miljoonaa euroa, vaadittaisiin solvenssimarginaali,
joka olisi korkeintaan 18 prosenttia x 5 miljoonaa x 50 prosenttia eli 450 000 euroa. Direktiivin 17 artiklan mukaan
keskinäisen yhtiön takuurahasto ei voi kuitenkaan olla alle
1,5 miljoonaa euroa (2 miljoonaa euroa, josta poistetaan
keskinäisille yhtiöille myönnetty vähennys), joten takuurahastovaatimus olisi näin korkeampi kuin solvenssimarginaalivaatimus. Tämä on ristiriidassa näiden osuuksien määrittelyn
kanssa, sillä sen mukaan takuurahasto on kolmannes solvenssimarginaalivaatimuksesta. Raja-arvot tulisikin tarkistaa niiden
yhdenmukaistamiseksi.

4.1.1.4. Jotta voidaan välttää tilannetta, jossa tämä ”pääsylipun hinnankorotus” jarruttaa uusien yhtiöiden tuloa sektorille,
komitea ehdottaa, että uudet, vasta perustetut yhtiöt voivat
muodostaa vähimmäistakuurahastoon tarvittavan lisämarginaalin aikanaan valvontaviranomaisten luvalla ja korkeintaan
viiden vuoden kuluessa. Esimerkiksi juuri perustettu vakuutusyhtiö, jolla on vielä käynnistysvaiheessa olevan toimintansa
takia 2 miljoonan euron solvenssimarginaalivaatimus ja jolla
tulee olla vähintään 3 miljoonan euron takuurahasto, voisi
kerätä miljoonan euron lisämarginaalin viiden vuoden aikana.
Tämä aikaraja ei vaarantaisi millään lailla vakuutuksenottajien
turvaa, sillä se on saman pituinen kuin vasta perustettujen
yhtiöiden erityinen valvontajakso.
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nen, eikä sitä perustella jälleenvakuutuksen mahdollisen optimaalisen laadun arvioinnilla. Nyt kun mukaan on otettu laadun
käsite, samalla tunnustetaan epäsuorasti mahdollisuus arvioida
jälleenvakuuttajaa laadullisesti. Tätä arviointia tulee siten voida
käyttää sekä marginaalivaatimuksen alennuksen korottamiseksi että sen pienentämiseksi.

4.1.2.3. Edellä esitetty mahdollisuus voitaisiin lisätä
4 kohdan loppuun seuraavassa muodossa: ”Jäsenvaltioiden on
myös varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on
valtuudet korottaa 16 a artiklan mukaisesti määriteltyä solvenssimarginaalin alennusta, jos ne katsovat, että tätä korotusta
voidaan perustella jälleenvakuutusohjelman laadulla.”

4.1.2.4. Komitea korostaa, että raja-arvon muuttaminen
olisi vapaaehtoista ja siihen tarvittaisiin kummassakin tapauksessa valvontaviranomaisten lupa. Kilpailuvääristymien välttämiseksi jälleenvakuuttajan laatuarvioinnin tulee tapahtua objektiivisten tietojen perusteella. Komitea toivoo, että kehittämällä jälleenvakuutuksen valvontaa Euroopassa nämä objektiiviset ja yhdenmukaiset kriteerit voitaisiin lopulta määritellä.

4.1.3. V a k u u t u k s e n o t t a j i e n t a k u u r a h a s t o t

4.1.2. V a h i n k o v a k u u t u s d i r e k t i i v i n 2 0 a a r tikla ja henkivakuutusdirektiivin 24 a
artiklan 4 kohta: jälleenvakuutuksen
huomioon ottaminen

4.1.2.1. Solvenssimarginaalivaatimusta alennetaan nykyään
suhteessa jälleenvakuutuksen kattamaan riskiprosenttiin tietyissä rajoissa (esimerkiksi vahinkovakuutuksissa 50 prosenttia). Mitä suurempi on yrityksen jälleenvakuutus, sitä alhaisempi on sen marginaalivaatimus. Jopa tapauksissa, joissa jälleenvakuutusaste jää alle suurimman mahdollisen huomioon otettavan asteen, toimivaltaiset viranomaiset voivat vastedes
pienentää jälleenvakuutustoiminnan perusteella laskettua solvenssimarginaalivaatimuksen alennusta silloin, kun jälleenvakuutusohjelman laatu on niiden mielestä riittämätön.

4.1.2.2. Komitea toivoo, että alentamismahdollisuuden lisäksi annettaisiin myös mahdollisuus korotukseen, jossa otettaisiin samalla tavoin huomioon jälleenvakuutusohjelman
laatu, erityisesti jälleenvakuuttajien vakavaraisuusaste. Nykyisissä direktiiveissä säädetty 50 prosentin yläraja on mielivaltai-

4.1.3.1. Tietyissä Euroopan maissa on ”kollektiivisia” mekanismeja, jotka koskevat vakuutuksenottajille tehtyjen sitoumusten hoitamista (kokonaan tai osittain) selvitystilan yhteydessä.

4.1.3.2. Rahastoja on kahdenlaisia: yksityisiä ja julkisia.
Yksityiset rahastot suojaavat kaikkia niihin kuuluvia yrityksiä,
julkiset tai puolijulkiset rahastot on perustettu tiettyä ammattikuntaa varten, ja niistä on tarkoitus maksaa korvauksia
vakuutuksenottajille mahdollisissa selvitystilatapauksissa.

4.1.3.3. Kysymystä ei ole käsitelty direktiiviehdotuksissa
eikä Mullerin raportissa. Kuitenkin tietyissä tapauksissa ratkaisuna on ollut hyväksyä solvenssimarginaalin muodostukseen
kaikki tai osa vakuutusmaksutulovarauksista, joita ei ole
maksettu takuurahastoon. Komitean mielestä takuurahastomaksujen käsittelyä tulisi tarkastella euroopanlaajuisella tasolla.
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4.1.4. S u b s t i t u u t i o

4.1.4.1. Tapauksessa, jossa keskinäinen vakuutusyhtiö luovuttaa kaikki sitoumuksensa toiselle, oikeuksien saaja ottaa
täyden vastuun siirron tehneen yhtiön sitoumuksista. Tällaisessa tapauksessa solvenssimarginaali tulisi voida laskea vain
oikeuksien saajalle. Substituutioon annetaan mahdollisuus
direktiivin 73/239/ETY (vahinkovakuutukset) 3 artiklan 2 kohdassa ja todennäköisesti myös direktiivin 79/267/ETY (henkivakuutukset) 3 artiklan 2 kohdassa. Substituution mahdollistavan 3 artiklan 2 kohdan säännökset ovat kuitenkin ristiriidassa
16 a artiklan 4 kohdan kanssa, jonka mukaan siirron tehneessä
yhtiössä jälleenvakuutuksesta voidaan ottaa huomioon korkeintaan 50 prosentin osuus. Mikäli komissio ei esitä asiasta
vastakkaisia analyysejä tai lausuntoja, komitea ehdottaa, että
16 a artiklan 4 kohdan kahdeksannen alakohdan loppu
muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”– – tämä suhdeluku ei
kuitenkaan milloinkaan saa olla pienempi kuin 50 prosenttia,
paitsi silloin kun sovelletaan direktiivin 3 artiklan 2 kohtaa.”
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4.2.3.2. Komitea kannattaa edellä esitettyä mekanismia,
jonka avulla voidaan säilyttää solvenssimarginaalin minimivaatimus ja suojata siten yrityksiä ja vakuutuksenottajia ennakolta
liian nopealta maksukyvyn heikkenemiseltä.

4.2.4. L i s ä m a k s u t

4.2.4.1. Direktiiviehdotuksen 1 artiklan 2 kohdan 4 alakohdan b luetelmakohdan (jolla muutetaan direktiivin 73/239/ETY
16 artiklaa) mukaan solvenssimarginaalin muodostavaksi eräksi voidaan hyväksyä keskinäisten vakuutusyhtiöiden perimät
lisämaksut, ”jos yritys on tehnyt perustellun hakemuksen
kotijäsenvaltion toimivaltaisille valvontaviranomaiselle ja toimivaltainen viranomainen on suostunut siihen”. Uutuutena
on, että tähän toimenpiteeseen, johon on tähän asti ollut
vuonna 1973 ja 1979 annettujen direktiivien mukaisesti
yleinen, automaattinen ja lakiin perustuva oikeus, tarvitaan nyt
kansallisten valvontaviranomaisten lupa.

4.2. Vahinkovakuutusta koskevan direktiiviehdotuksen erityissäännökset

4.2.1. Komitea huomauttaa, että direktiiviehdotuksen ranskankielisen toisinnon perusteluissa on käännösvirhe. Kohdassa
1.4.5 todetaan seuraavaa: ”Kyseessä ovat vahinkovakuutusluokat 11, 12 ja 13 eli ilma-aluksen, vesiliikennealuksen ja yleinen
vastuu.” Ranskankielisessä toisinnossa luettelossa mainitaan
myös moottoriajoneuvot (véhicules terrestres automobiles).
Tämä maininta on poistettava.

4.2.2. Komitea kannattaa vakuutusluokkien 11, 12 ja 13
solvenssimarginaalivaatimuksen korottamista kyseisten luokkien vahinkojen suuren vaihtelevuuden takia. Säännös vahvistaa komission pyrkimyksen muunnella marginaalivaatimusta
yhtiön riskien luonteen mukaan. Komitea ehdottaakin, että
marginaalivaatimusta alennettaisiin sellaisissa vakuutusluokissa tai paremminkin sellaisiin vakuutusluokkiin sisältyvissä
riskeissä, joiden vahinkojen vaihtelevuus ei ole suuri.

4.2.4.2. Toimenpide saattaa kuitenkin johtaa kilpailuvääristymiin eri jäsenvaltioihin asettautuneiden keskinäisten vakuutusyhtiöiden välillä sen mukaan, miten kunkin valtion valvontaviranomaiset suhtautuvat tämäntyyppisiin yrityksiin ja tämäntyyppiseen rahoitukseen.

4.2.4.3. Komitea katsookin, että direktiivissä tulisi rajata
tarkkaan valvontaviranomaisten päätösvapaus määrittelemällä
ehdot, joiden mukaan lisämaksut hyväksytään tai jätetään
hyväksymättä osaksi keskinäisten vakuutusyhtiöiden solvenssimarginaalia.

5.
4.2.3. D i r e k t i i v i e h d o t u k s e n 1 6 a a r t i k l a : r u n
off -yhtiöt

4.2.3.1. Artiklan 5 kohdassa annetaan säännös, jonka tavoitteena on korjata run off -tilassa olevien yritysten marginaalivaatimuksen nykyisen kaavan puutteet. Nykyisen kaavan
soveltaminen saattaa aiheuttaa ääritapauksessa tilanteen, jossa
run off -tilassa olevan yrityksen, joka ei enää hyväksy uusia
liiketoimia, solvenssimarginaalivaatimus on nolla. Ehdotetussa
uudessa mekanismissa marginaalivaatimusta alennetaan asteittain suhteessa vakuutusteknisen vastuuvelan pienentymiseen.

Päätelmät

5.1.
Komitea suhtautuu myönteisesti Euroopan komission
tekemään direktiiviehdotukseen ja kannattaa sitä kaikilta osin.

5.1.1. On odotettavissa, että uudet säännökset nostavat
solvenssimarginaalia määrällisesti. Toista vaihtoehtoa eli solvenssimarginaalin laadullista parantamista marginaalin muodostavien varojen entistä tarkemmalla sääntelyllä ei ole otettu
huomioon tämän tarkistuksen yhteydessä. TSK toivoo, että
vaihtoehtoa harkitaan Solvenssi II -vaiheessa.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

5.2.
Tiettyihin kohtiin kaivataan kuitenkin tarkennuksia tai
muutoksia. Komitea kehottaa komissiota ottamaan huomioon
erityisesti seuraavat asiakohdat:
—

solvenssimarginaalivaatimuksen ja vähimmäistakuurahaston määrän yhdenmukaistaminen pienille yhtiöille
(kohta 4.1.1 ja sen alakohdat)
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—

jälleenvakuutuksen huomioon ottaminen sen laadun perusteella (kohta 4.1.2)

—

vakuutuksenottajien takuurahastot (kohta 4.1.3)

—

substituutio (kohta 4.1.4)

—

run off -yhtiöt (kohta 4.2.3)

—

lisämaksut (kohta 4.2.4).

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi neuvoston direktiivin 79/267/ETY muuttamisesta henkivakuutusyrityksiä koskevien
solvenssimarginaalivaatimusten osalta”
(2001/C 193/04)
Neuvosto päätti 13. joulukuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto antoi lausuntonsa
10. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Robert Pelletier ja apulaisesittelijä Jean-Louis Vaucoret.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1.

Johdanto

1.1.
Solvenssimarginaali on yksi tärkeimmistä keinoista
valvoa vakuutusyhtiöitä. Sen avulla voidaan varmistaa yritysten
taloudellinen vakaus ja niin muodoin niiden kyky täyttää
sitoumuksensa odottamattomien riskien ilmaantuessa. Solvenssimarginaalivaatimus on vakuutusalan yhteisönlaajuisen
yhteensovittamisen varhaisimpia asiakohtia, sillä se vahvistettiin heti ensimmäisissä henki- ja vahinkovakuutusalan direktiiveissä (1). Koska direktiivien antamisesta on kulunut jo pitkä

(1) Ensimmäinen vahinkovakuutusdirektiivi 73/239/ETY, EYVL
L 228, 16.8.1973, s. 3. Ensimmäinen henkivakuutusdirektiivi
79/267/ETY, EYVL L 63, 13.3.1979, s. 1.

aika, solvenssivaatimukset on syytä tarkistaa, minkä vuoksi
Euroopan komissio on laatinut kaksi direktiiviehdotusta (2).
1.2.
Kummankin direktiiviehdotuksen tavoitteena on vahvistaa vakuutustenottajien turvaa parantamalla vakuutusyritysten solvenssimarginaalia koskevia sääntöjä, ja näihin kahteen
ehdotukseen sisältyy useita yhteisiä toimia.
1.3.
Direktiiviehdotusten kohteena ovat vain solvenssimarginaalin määrittelyn sääntelyperiaatteet. Niiden ulkopuolelle
jäävät muut osatekijät, jotka voivat myös vaikuttaa ylipäänsä
yrityksen vakavaraisuuteen, kuten tarkkaan arvioidut vakuutustekniset vastuuvelat ja oikein investoidut varat.
(2) KOM(2000) 617 lopullinen – 2000/0249 COD ja KOM(2000)
634 lopullinen – 2000/0251 COD, 25. lokakuuta 2000.
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Taustaa

2.1.
Solvenssimarginaalivaatimukset vahvistettiin 24. heinäkuuta 1973 annetulla ensimmäisellä vahinkovakuutusdirektiivillä (73/239/ETY) ja 5. maaliskuuta 1979 annetulla ensimmäisellä henkivakuutusdirektiivillä (79/267/ETY).

2.2.
Solvenssimarginaalivaatimuksia ei muutettu 18. kesäkuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/49/ETY (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) (1) eikä 10. marraskuuta 1992
annetulla neuvoston direktiivillä 92/96/ETY (kolmas henkivakuutusdirektiivi) (2), sillä muutokset olisivat viivästyttäneet niiden hyväksymistä. Yhteisön lainsäätäjä katsoi kuitenkin, että
muutokset saattavat osoittautua välttämättömiksi, joten vahinkovakuutusdirektiivin 25 artiklassa ja henkivakuutusdirektiivin
26 artiklassa säädetään, että ”komissio antaa vakuutuskomitealle kertomuksen solvenssimarginaalia koskevan myöhemmän yhteensovittamisen tarpeesta”.

2.3.
EU:n jäsenvaltioiden vakuutusvalvontaviranomaisten
konferenssi laati Mullerin johdolla vakuutusyritysten vakavaraisuutta koskevan ns. Mullerin raportin. Valvontaviranomaisten konferenssi hyväksyi raportin huhtikuussa 1997. Mullerin
raporttiin pitkälti perustuvan, komission 24. heinäkuuta antaman lopullisen kertomuksen (3) päätelmissä todetaan, että
solvenssimarginaalin mahdolliseen parantamiseen on tarvetta.

2.4.
Komission työskentely kesästä 1997 on johtanut näihin kahteen ehdotukseen, jotka tehtiin 25. lokakuuta 2000.

2.5.
Pitkällä aikavälillä, erityisesti direktiivien soveltamista
koskevien kertomusten yhteydessä, on tarkoitus käynnistää
vakuutusyhtiöiden yleisen taloudellisen tilanteen analyysimenetelmien perusteellinen tarkistus eli ns. Solvenssi II -prosessi.

3.

Yleistä

3.1.
Talous- ja sosiaalikomitea toteaa Euroopan komission käyttämästä menettelystä, että Solvenssi I -prosessi
on ollut esimerkillinen alan ammattilaisten kuulemisen
kannalta. Komissio on kuullut alan ammattijärjestöjä
(mm. CEA:ta, ACME:tä, AISAMia (4) ja aktuaarien neuvoa-

(1) EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1.
(2) EYVL L 360, 9.9.1992, s. 1.
(3) Kertomus vakuutuskomitealle solvenssimarginaalia koskevan
myöhemmän yhdenmukaistamisen tarpeesta, KOM(97) 398,
24.7.1997.
(4) CEA – Euroopan vakuutuskomitea, ACME – eurooppalaisten
vakuutusosuuskuntien ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden järjestö,
AISAM – keskinäisten vakuutusyhtiöiden kansainvälinen yhteistyöelin.
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antavaa ryhmää) helmikuusta 1996 lähtien koko prosessin
ajan.

3.2.
Komission ehdottomat tärkeimmät muutokset koskevat seuraavaa seitsemää kohtaa:

3.2.1. Uusia direktiivejä sovelletaan keskinäisiin yhtiöihin
vasta silloin, kun niiden vakuutusmaksutulot ylittävät 5 miljoonaa euroa. Nykyiset raja-arvot ovat 0,5 miljoonaa euroa
henkivakuutuksissa ja miljoona euroa vahinkovakuutuksissa.
Keskinäiset yhtiöt, joiden vakuutusmaksutulot jäävät alle 5 miljoonan rajan, eivät voi siten käyttää yhden toimiluvan järjestelmää, ja ne jäävät toiminnan vakautta koskevien kansallisten
sääntöjen piiriin. Solvenssimarginaalivaatimukset täyttävillä
keskinäisillä yhtiöillä, joiden vakuutusmaksutulot ovat alle
kyseisen raja-arvon, on kuitenkin mahdollisuus omasta pyynnöstään soveltaa uusia direktiivejä ja päästä mukaan yhden
toimiluvan järjestelmään.

3.2.2. Vähimmäistakuurahastoa vahvistetaan ja tulevaisuudessa se indeksoidaan inflaation mukaan.

3.2.3. Uudet direktiivit antavat henkivakuutusyrityksille oikeuden merkitä 50 prosenttia tulevista voitoista solvenssimarginaaliin. Tulevia voittoja ei enää lasketa takautuvasti niin
kuin tällä hetkellä, vaan ne ennakoidaan kuudelle seuraavalle
vuodelle. Tulevat voitot tulee kuitenkin vahvistaa aktuaarin
laatimassa kertomuksessa, eikä niiden keskimääräinen vuotuinen arvo saa ylittää viiden viimeisen vuoden aikana saatujen
voittojen keskiarvoa.

3.2.4. Solvenssimarginaalin muodostavista osatekijöistä
kumulatiivisille etuoikeutetuille osakkeille, etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa oleville lainoille sekä arvopapereille, joiden kestoa ei ole määritelty, on asetettu tiettyjä
rajoituksia. Sen sijaan maksamattomasta osakepääomasta tai
takuupääomasta hyväksytään valvontaviranomaisten luvalla
vain 50 prosentin osuus. Yritykset menettävät lisäksi mahdollisuuden merkitä niiden omistuksessa olevat osakkeet solvenssimarginaaliin ja diskontata vahinkovakuutusten vakuutustekniset vastuuvelat (tähän asti jäsenvaltiot ovat voineet antaa
erikseen luvan diskonttaukseen ottaen huomioon sijoitustoiminnan tuoton direktiivin 91/674/ETY (5) 60 artiklan 1 kohdan
g alakohdan mukaisesti). Myös keskinäisten vahinkovakuutusyhtiöiden suorittamat lisämaksut voidaan ottaa huomioon
solvenssimarginaalissa, jos valvontaviranomaiset hyväksyvät
menettelyn. Lisättäköön vielä, että solvenssimarginaalin muodostavien omaisuuserien luettelo jaetaan kolmeen suljettuun

(5) Neuvoston direktiivi 91/674/ETY vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä, EYVL L 374, 31.12.1991,
s. 7.
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ryhmään. Tällä hetkellä se on avoin myös muille kuin luetelluille omaisuuserille. Lopuksi tulee huomata, että vähimmäistakuurahasto voi muodostua vastedes vain korkealaatuisista
omaisuuseristä, mikä merkitsee erityisesti tulevien voittojen
(vaikka ne kuuluvat edelleenkin solvenssimarginaalin piiriin)
sekä maksamattoman osakepääoman tai takuupääoman
osuuksien jäämistä rahaston ulkopuolelle. Piilovarat voivat sen
sijaa kuulua näiden omaisuuserien joukkoon, jos ne ovat
mukana solvenssimarginaalissa.

muuttaa. Ne esitellään erityishuomioissa. Komitea kannattaa
yleisesti ehdotetun tekstin henkeä, muttei hyväksy vähimmäisyhdenmukaistamisen periaatetta.

3.2.5. Vaaditun solvenssimarginaalin laskemisessa tapahtuu
suurin muutos vahinkovakuutusten alalla: solvenssimarginaalivaatimus nousee 50 prosenttiin vakuutusluokissa 11, 12 ja 13
eli yleisen vastuun ja ilmakuljetusvastuun alalla sekä meri-,
järvi-, joki- ja kanava-alusten vastuukysymyksissä.

3.5.1. Ehdotusten mukaan jäsenvaltiot voisivat vapaasti
vahvistaa direktiiviin sääntöjä tiukemmat säännöt yrityksille,
joille ne myöntävät toimiluvan, kansallisten markkinoiden
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi. Tämä on kirjattu vahinkovakuutuksia koskevan ehdotuksen johdanto-osan
14. kappaleeseen ja henkivakuutuksia koskevan ehdotuksen
johdanto-osan 11. kappaleeseen.

3.2.6. Direktiivi antaa valvontaviranomaisille valtuudet toimia ennaltaehkäisevästi ennen käytettävissä olevan solvenssimarginaalin putoamista alle säännöksissä vaaditun tason heti,
kun ne katsovat, että vakuutuksenottajien oikeudet ovat vaarassa. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaiset viranomaiset voivat
vaatia taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman esittämistä ja/tai korkeampaa solvenssimarginaalia sekä alentaa
tiettyjen omaisuuserien arvoa.

3.2.7. Direktiivi poistaa tähän asti vallinneen epäilyksen
siitä, voivatko jäsenvaltiot asettaa tiukempia sääntöjä yrityksille, joille ne ovat myöntäneet toimiluvan: komissio ehdottaa,
että jäsenvaltiolle annetaan tämä mahdollisuus. Kyseessä on
siis vähimmäisyhdenmukaistaminen.

3.3.
Direktiiviehdotuksilla ajantasaistetaan solvenssivaatimukset muuttamalla useita raja-arvoja, kuten vakuutusmaksutulot, joista lähtien direktiivejä sovelletaan keskinäisiin yhtiöihin, takuurahastojen vähimmäisarvo, vakuutusmaksujen rajaarvojen kaksi ryhmää, joihin sovelletaan vahinkovakuutusyhtiöiden solvenssimarginaalivaatimuksen laskemisessa 18 ja 16
prosentin osuuksia, sekä samoin kahteen ryhmään jaetut
korvaukset, joihin sovelletaan solvenssimarginaalivaatimuksen
laskemisessa 26 ja 23 prosentin osuuksia. Direktiiviehdotuksissa määritellään myös solvenssisäännöt esittämällä tyhjentävä
luettelo marginaalin muodostamiseen hyväksyttävistä osatekijöistä ja mukauttamalla solvenssimarginaalin laskemista vakuutusluokissa, joissa on erityisen epävakainen riskiprofiili.
Direktiiviehdotuksissa vahvistetaan lisäksi vakuutuksenottajien
suojaa antamalla valvontaviranomaisille valtuudet ennaltaehkäiseviin toimiin.

3.4.
Komitea suhtautuu myönteisesti direktiiviehdotuksiin
edellä mainituista kolmesta syystä. Komitea kiinnittää kuitenkin huomiota tiettyihin teknisiin seikkoihin, joita se haluaisi

3.5. Vähimmäisyhdenmukaistamisen periaate

3.5.2. Komitea on tietoinen siitä, että tämä lähestymistapa
voi olla yksi välitavoite vakuutusalan yhtenäismarkkinoiden
luomisessa, mutta komitean mielestä on ehdottoman välttämätöntä, että tulevaisuudessa pyritään kokonaisvaltaisempaan
yhdenmukaistamiseen. Komitea kannattaa erityisesti direktiiviehdotuksen tiettyjä tämän suuntaisia säännöksiä, esimerkiksi
yritysten vakuutusteknisen vastuuvelan diskonttaamismahdollisuuden poistamista. Vähimmäisyhdenmukaistamisen nimissä
kansalliset valvontaviranomaiset voivat kuitenkin soveltaa tiettyihin yrityksiin tiukempia solvenssimarginaalivaatimuksia
kuin muissa jäsenvaltioissa. Muita tiukempien solvenssimarginaalivaatimusten täyttämisvelvoite lisäisi pääomakustannuksia
ja saattaisi siten laskea yritysten kannattavuutta. Tämä aiheuttaisi yhtenäismarkkinoiden oikeudenmukaisuuden periaatteiden vastaisia kilpailuvääristymiä. Huoleen on vielä enemmän
aihetta yhtenäismarkkinoiden laajentuessa.

3.5.3. Komitean mielestä ehdotusten hyväksymisen jälkeen
onkin aiheellista siirtyä uusiin vaiheisiin, joissa kilpailusääntöjä
tulee yhdenmukaistaa niin paljon kuin mahdollista, jotta
eurooppalaiset vakuutusyritykset voivat harjoittaa toimintaansa keskenään täysin tasavertaisissa olosuhteissa, joissa
myös vakuutuksenottajien oikeudet on suojattu.

3.6. Valvontaviranomaisten oikeus ennaltaehkäiseviin toimiin

3.6.1. Vahinkovakuutuksia koskevan direktiiviehdotuksen
20 artiklassa ja henkivakuutuksia koskevan direktiiviehdotuksen 24 a artiklassa (2 kohta) säädetään toimivaltaisten viranomaisten oikeudesta ennaltaehkäiseviin toimiin silloin, kun ne
katsovat, että vakuutuksenottajien oikeudet ovat uhattuina.
Tällaisissa tapauksissa valvontaviranomaiset voivat vaatia vakuutusyritystä esittämään taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman tai nostaa solvenssimarginaalivaatimusta.
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3.6.2. Komitea kannattaa periaatteessa tätä mahdollisuutta,
sillä sen avulla valvontaviranomaiset voivat toimia aikaisessa
vaiheessa, jolloin yrityksen taloudellista tilannetta on helpompi
kohentaa. Menettely parantaa lisäksi vakuutuksenottajien suojaa edistämällä riskien ennaltaehkäisemistä.

3.6.3. Komitea toivoisi kuitenkin, että näille ennaltaehkäiseville toimille asetettaisiin objektiiviset vähimmäissäännöt. Näin
ollen olisi määriteltävä tarkkaan ennaltaehkäisevien toimien
ehdot, jotta toimet olisivat perusteltuja, suhteessa havaittuihin
taloudellisiin vaikeuksiin ja tehokkaita ongelmien ratkaisun
kannalta.

4.

Erityistä

4.1. Henkivakuutus- ja vahinkovakuutusdirektiivien yhteiset säännökset

4.1.1. V a h i n k o v a k u u t u s d i r e k t i i v i n 1 7 j a 1 7 a
artikla sekä henkivakuutusdirektiivin
20 ja 20 a artikla: vähimmäistakuurahasto

4.1.1.1. Näissä artikloissa vähimmäistakuurahaston arvo
nostetaan 3 miljoonaan euroon henkivakuutusyhtiöissä ja
vahinkovakuutusluokissa 10–15 ja 2 miljoonaan euroon
muissa vahinkovakuutusluokissa. Nämä arvot indeksoidaan
tulevaisuudessa inflaation mukaan.

4.1.1.2. Komitea kannattaa indeksointia inflaation mukaan,
sillä näin vähimmäistakuurahastojen arvo seuraa taloudellisten
suhdanteiden kehitystä. Komitea pahoittelee kuitenkin, ettei
uusia vähimmäistakuurahastoja ja solvenssimarginaalivaatimuksia ole yhtenäistetty keskenään: ehdotetulla raja-arvolla
solvenssimarginaalivaatimus saattaa jäädä alhaisemmaksi kuin
vähimmäistakuurahastovaatimus. Tämä on näiden kahden
toiminnan vakautta koskevan vaatimuksen tavoitteiden vastaista.

4.1.1.3. Direktiiviehdotuksessa määritellyt osuudet saattavat osoittautua ristiriitaisiksi pienissä keskinäisissä yhtiöissä,
joiden vakuutusmaksutulot ovat lähellä 5 miljoonaa euroa.
Esimerkiksi 50-prosenttisesti jälleenvakuutetulta keskinäiseltä
vahinkovakuutusyhtiöltä, jonka vuosittaiset vakuutusmaksutulot ovat 5 miljoonaa euroa, vaadittaisiin solvenssimarginaali,
joka olisi korkeintaan 18 prosenttia x 5 miljoonaa x 50 prosenttia eli 450 000 euroa. Direktiivin 17 artiklan mukaan
keskinäisen yhtiön takuurahasto ei voi kuitenkaan olla alle
1,5 miljoonaa euroa (2 miljoonaa euroa, josta poistetaan
keskinäisille yhtiöille myönnetty vähennys), joten takuurahastovaatimus olisi näin korkeampi kuin solvenssimarginaalivaatimus. Tämä on ristiriidassa näiden osuuksien määrittelyn
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kanssa, sillä sen mukaan takuurahasto on kolmannes solvenssimarginaalivaatimuksesta. Raja-arvot tulisikin tarkistaa niiden
yhdenmukaistamiseksi.

4.1.1.4. Jotta voidaan välttää tilannetta, jossa tämä ”pääsylipun hinnankorotus” jarruttaa uusien yhtiöiden tuloa sektorille,
komitea ehdottaa, että uudet, vasta perustetut yhtiöt voivat
muodostaa vähimmäistakuurahastoon tarvittavan lisämarginaalin aikanaan valvontaviranomaisten luvalla ja korkeintaan
viiden vuoden kuluessa. Esimerkiksi juuri perustettu vakuutusyhtiö, jolla on vielä käynnistysvaiheessa olevan toimintansa
takia 2 miljoonan euron solvenssimarginaalivaatimus ja jolla
tulee olla vähintään 3 miljoonan euron takuurahasto, voisi
kerätä miljoonan euron lisämarginaalin viiden vuoden aikana.
Tämä aikaraja ei vaarantaisi millään lailla vakuutuksenottajien
turvaa, sillä se on saman pituinen kuin vasta perustettujen
yhtiöiden erityinen valvontajakso.

4.1.2. V a h i n k o v a k u u t u s d i r e k t i i v i n 2 0 a a r tikla ja henkivakuutusdirektiivin 24 a
artiklan 4 kohta: jälleenvakuutuksen
huomioon ottaminen

4.1.2.1. Solvenssimarginaalivaatimusta alennetaan nykyään
suhteessa jälleenvakuutuksen kattamaan riskiprosenttiin tietyissä rajoissa (esimerkiksi vahinkovakuutuksissa 50 prosenttia). Mitä suurempi on yrityksen jälleenvakuutus, sitä alhaisempi on sen marginaalivaatimus. Jopa tapauksissa, joissa jälleenvakuutusaste jää alle suurimman mahdollisen huomioon otettavan asteen, toimivaltaiset viranomaiset voivat vastedes
pienentää jälleenvakuutustoiminnan perusteella laskettua solvenssimarginaalivaatimuksen alennusta silloin, kun jälleenvakuutusohjelman laatu on niiden mielestä riittämätön.

4.1.2.2. Komitea toivoo, että alentamismahdollisuuden lisäksi annettaisiin myös mahdollisuus korotukseen, jossa otettaisiin samalla tavoin huomioon jälleenvakuutusohjelman
laatu, erityisesti jälleenvakuuttajien vakavaraisuusaste. Nykyisissä direktiiveissä säädetty 50 prosentin yläraja on mielivaltainen, eikä sitä perustella jälleenvakuutuksen mahdollisen optimaalisen laadun arvioinnilla. Nyt kun mukaan on otettu laadun
käsite, samalla tunnustetaan epäsuorasti mahdollisuus arvioida
jälleenvakuuttajaa laadullisesti. Tätä arviointia tulee siten voida
käyttää sekä marginaalivaatimuksen alennuksen korottamiseksi että sen pienentämiseksi.

4.1.2.3. Edellä esitetty mahdollisuus voitaisiin lisätä
4 kohdan loppuun seuraavassa muodossa: ”Jäsenvaltioiden on
myös varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on
valtuudet korottaa 19 artiklan mukaisesti määriteltyä solvenssimarginaalin alennusta, jos ne katsovat, että tätä korotusta
voidaan perustella jälleenvakuutusohjelman laadulla.”
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

4.1.2.4. Komitea korostaa, että raja-arvon muuttaminen
olisi vapaaehtoista ja siihen tarvittaisiin kummassakin tapauksessa valvontaviranomaisten lupa. Kilpailuvääristymien välttämiseksi jälleenvakuuttajan laatuarvioinnin tulee tapahtua objektiivisten tietojen perusteella. Komitea toivoo, että kehittämällä jälleenvakuutuksen valvontaa Euroopassa nämä objektiiviset ja yhdenmukaiset kriteerit voitaisiin lopulta määritellä.

4.1.3. V a k u u t u k s e n o t t a j i e n t a k u u r a h a s t o t

4.1.3.1. Tietyissä Euroopan maissa on ”kollektiivisia” mekanismeja, jotka koskevat vakuutuksenottajille tehtyjen sitoumusten hoitamista (kokonaan tai osittain) selvitystilan yhteydessä.

4.1.3.2. Rahastoja on kahdenlaisia: yksityisiä ja julkisia.
Yksityiset rahastot suojaavat kaikkia niihin kuuluvia yrityksiä,
julkiset tai puolijulkiset rahastot on perustettu tiettyä ammattikuntaa varten, ja niistä on tarkoitus maksaa korvauksia
vakuutuksenottajille mahdollisissa selvitystilatapauksissa.

4.1.3.3. Kysymystä ei ole käsitelty direktiiviehdotuksissa
eikä Mullerin raportissa. Kuitenkin tietyissä tapauksissa ratkaisuna on ollut hyväksyä solvenssimarginaalin muodostukseen
kaikki tai osa vakuutusmaksutulovarauksista, joita ei ole
maksettu takuurahastoon. Komitean mielestä takuurahastomaksujen käsittelyä tulisi tarkastella euroopanlaajuisella tasolla.
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kuitenkaan milloinkaan saa olla pienempi kuin 50 prosenttia,
paitsi silloin kun sovelletaan direktiivin 3 artiklan 2 kohtaa.”

4.2. Henkivakuutusta koskevan direktiiviehdotuksen erityissäännökset

4.2.1. D i r e k t i i v i e h d o t u k s e n
18
artiklan
4 kohdan a alakohta: tulevien voittojen hyväksyminen

4.2.1.1. Kyseisessä kohdassa muutetaan ehtoja, joiden perusteella tulevat voitot voidaan sisällyttää käytettävissä olevaan
solvenssimarginaaliin. Voittojen ennakointiaikaa on lyhennetty kymmenestä vuodesta kuuteen vuoteen, ja tulevien voittojen
sisällyttämisen perusteluna on esitettävä aktuaarin laatima
kertomus. Lisäksi keskimääräinen vuotuinen voitto ei saa
ylittää viiden viimeisen vuoden aikana saatujen voittojen
keskiarvoa.

4.2.1.2. Tulevien voittojen enimmäismäärän asettaminen
on hyödyllistä, sillä tulevat voitot ennakoivat tulevaa tilannetta
ja niiden määrä saattaa vaihdella suuresti odottamattomien
epävarmuustekijöiden mukaan. Siten ne eivät saa muodostaa
liian suurta osuutta solvenssimarginaalista.

4.2.1.3. Komitea toivoisi kuitenkin, että tuleviin voittoihin
suhtauduttaisiin nykyistä kauaskantoisemmin. Sen estää kuitenkin mekanismi, jossa tulevien voittojen enimmäismäärä
lasketaan viiden viimeisen vuoden aikana saatujen voittojen
keskiarvon perusteella. Tällainen lähestymistapa on haitaksi
yrityksille, jotka ovat korkokannan laskiessa toimineet varovasti ja nostaneet vakuutusmaksujaan, jolloin niiden aiemmat
voitot ovat pienentyneet. Lähestymistapa on tulevien voittojen
filosofian vastainen.

4.1.4. S u b s t i t u u t i o

4.1.4.1. Tapauksessa, jossa keskinäinen vakuutusyhtiö luovuttaa kaikki sitoumuksensa toiselle, oikeuksien saaja ottaa
täyden vastuun siirron tehneen yhtiön sitoumuksista. Tällaisessa tapauksessa solvenssimarginaali tulisi voida laskea vain
oikeuksien saajalle. Substituutioon annetaan mahdollisuus
direktiivin 73/239/ETY (vahinkovakuutukset) 3 artiklan 2 kohdassa ja todennäköisesti myös direktiivin 79/267/ETY (henkivakuutukset) 3 artiklan 2 kohdassa. Substituution mahdollistavan 3 artiklan 2 kohdan säännökset ovat kuitenkin ristiriidassa
16 a artiklan 4 kohdan kanssa, jonka mukaan siirron tehneessä
yhtiössä jälleenvakuutuksesta voidaan ottaa huomioon korkeintaan 50 prosentin osuus. Mikäli komissio ei esitä asiasta
vastakkaisia analyysejä tai lausuntoja, komitea ehdottaa, että
16 a artiklan 4 kohdan kahdeksannen alakohdan loppu
muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”– – tämä suhdeluku ei

4.2.1.4. Voitaisiin siis ajatella toisenlaista, marginaaliosuuteen perustuvaa enimmäismäärää. Jos tällainen raja-arvo asetettaisiin ja jos tulevien voittojen laskuperusteeksi tulisi esittää
aktuaarin laatima kertomus, laskukautta ei tarvitsisi enää
lyhentää kymmenestä kuuteen vuoteen.

Komitea ehdottaa näin ollen, että a alakohdan ensimmäinen
virke korvataan seuraavasti:

”’määrä, joka vastaa 50 prosenttia yrityksen tulevista
voitoista; tulevien voittojen määräksi arvioidaan seuraavien
kymmenen vuoden ajalta lasketun yrityksen kokonaisnettotuloksen senhetkinen nettoarvo. Määrä ei saa ylittää
50:tä prosenttia kaikista tässä artiklassa mainituista muista
solvenssimarginaalin muodostavista osatekijöistä.’”
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4.2.1.5. On huomattava, että toimivaltaisille viranomaisille
toimitettava aktuaarin laatima kertomus olisi tässä tapauksessa
todella hyödyllinen, sillä sen avulla voitaisiin perustella kokonaisnettotuloksen senhetkisen (diskontatun) nettoarvon laskentatapa. Aktuaarin laatima kertomus voisi selkeyttää tulevina
vuosina odotettavissa olevien erilaisten voittoarvojen laskentaa, ja siinä voitaisiin esittää käytetty diskonttokorko.

91/674/ETY (1) 27 artiklassa määritellystä henkivakuutuksen
vakuutusmaksusta – –”.

4.2.2. D i r e k t i i v i e h d o t u k s e n
19
artiklan
2 kohdan a alakohta: solvenssimarginaalin laskuperusteet

5.1.1. On odotettavissa, että uudet säännökset nostavat
solvenssimarginaalia määrällisesti. Toista vaihtoehtoa eli solvenssimarginaalin laadullista parantamista marginaalin muodostavien varojen entistä tarkemmalla sääntelyllä ei ole otettu
huomioon tämän tarkistuksen yhteydessä. TSK toivoo, että
vaihtoehtoa harkitaan Solvenssi II -vaiheessa.

4.2.2.1. Solvenssimarginaalin laskentaperusteissa olisi toivottavaa määritellä selkeästi ”henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun” merkitys.
4.2.2.2. Termi ”henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuu”
näyttää merkitsevän tässä yhteydessä ”vakuutusmaksuvastuuta”, mutta sen voidaan katsoa kattavan vakuutusmaksuvastuuta
laajemman alan: siihen kuuluisi näin ollen henkivakuutuksen
vakuutusmaksuvastuun lisäksi myös kaikki henkivakuutuksen
vakuutustekniset vastuuvelat, esimerkiksi luottotappiovaraukset tai vakuutusteknisten sitoumusten synnyttämien riskien
varaus. Vakuutusmaksuvastuu edustaa vakuutuksenottajille
tehtyjen sitoumusten vakuutuksellista nettoarvoa, kun taas
muut vakuutustekniset vastuuvelat kattavat sellaiset erityiset
riskit kuin osakemarkkinoiden äkilliset muutokset. Jos nämä
vakuutustekniset vastuuvelat otetaan huomioon solvenssimarginaalin laskennassa, se tarkoittaa, että vaaditaan pääomaa
riskeille, joihin on jo varauduttu. Komitea ehdottaakin ”henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun” merkityksen tarkentamista, joka voidaan tehdä viittaamalla tekstissä vuoden
1991 kirjanpitodirektiiviin seuraavasti: ”– – direktiivin

5.

Päätelmät

5.1.
Komitea suhtautuu myönteisesti Euroopan komission
tekemään direktiiviehdotukseen ja kannattaa sitä kaikilta osin.

5.2.
Tiettyihin kohtiin kaivataan kuitenkin tarkennuksia tai
muutoksia. Komitea kehottaa komissiota ottamaan huomioon
erityisesti seuraavat asiakohdat:
—

solvenssimarginaalivaatimuksen ja vähimmäistakuurahaston määrän yhdenmukaistaminen pienille yhtiöille
(kohta 4.1.1 ja sen alakohdat)

—

jälleenvakuutuksen huomioon ottaminen sen laadun perusteella (kohta 4.1.2)

—

vakuutuksenottajien takuurahastot (kohta 4.1.3)

—

substituutio (kohta 4.1.4)

—

tulevien voittojen hyväksyminen (kohta 4.2.1)

—

solvenssimarginaalin laskentaperusteet (kohta 4.2.2).

(1) Neuvoston direktiivi 91/674/ETY vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä, EYVL L 374, 31.12.1991,
s. 7.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön
rajoituksia koskevan neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenneljännen kerran (pentabromidifenyylieetteri)”
(2001/C 193/05)
Neuvosto päätti 12. helmikuuta 2001 EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla pyytää talous- ja
sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto antoi lausuntonsa
10. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Sergio Colombo.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 65 ääntä puolesta
yhden pidättyessä äänestämästä.
1.

Ehdotuksen tavoitteet

1.1.
Direktiivin 76/769/ETY (1) muutosehdotuksen tarkoituksena on saattaa voimaan yhdenmukaistetut säännökset
pentabromidifenyylieetterin (5-BDE) käytöstä ja pitämisestä
kaupan.
1.2.
Ehdotuksen tavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu kieltämällä 5-BDE:tä sisältävien tuotteiden
käyttö ja pitäminen kaupan.

2.

Johdanto

2.1.
5-BDE on bromattu palonestoaine, jota käytetään
lähes yksinomaan (n. 95 %) joustavien polyuretaanivaahtojen
valmistukseen. Joustavia polyuretaanivaahtoja käytetään kulutushyödykkeiden useilla eri tuotantoaloilla. Lisäksi 5-BDE:tä
käytetään, tosin rajallisessa määrin, paloneston lisäaineena
epokseissa, fenolihartseissa, tyydyttämättömissä polyesterihartseissa ja tekstiilituotteissa.

tutkimustietoja, varsinkaan 5-BDE:lle altistuneista työntekijöistä. Vaikka näistä työntekijöistä on käytettävissä joitakin tietoja
(klooriaknen esiintyminen), on hyvin tärkeää tutkia tarkemmin
5-BDE:n vaikutuksia sen joutuessa elimistöön ihon kautta.

2.5.
Eläimien toksisuustutkimuksilla on osoitettu huomattavia häiriöitä sekä aineenvaihdunnassa että maksan toiminnassa, ja muiden eläinkokeiden tulokset viittaavat siihen, että
5-BDE keräytyy rasvakudokseen.

2.6.
5-BDE:tä on havaittu myös äidinmaidossa. Toistaiseksi
ei vielä tunneta tällaisen altistumisen alkuperää eikä siihen
liittyvää toksikokinetiikkaa. Tästä syystä tarvitaan lisää toksisuustutkimuksia.

3.
2.2.
Joustavien polyuretaanivaahtojen tuotannossa käytetään myös muita palonestoaineita. Niistä eniten käytetty
on tris(2-kloori-1-metyylietyyli)fosfaatti, joka on neljännessä
riskinarviointia varten laaditussa prioriteettiaineiden luettelossa. Nämä aineet on sittemmin lisätty 5-BDE:n käyttöä
rajoittaviin säännöksiin, joita ovat antaneet sekä Euroopan
unioni että yksittäiset jäsenvaltiot.
2.3.
Ympäristövaaroja koskevista tiedoista käy ilmi, että
kaloissa ja kastemadoissa on korkeita 5-BDE -pitoisuuksia
sellaisissa paikoissa, jotka ovat hyvin lähellä polyuretaanivaahtojen tuotantolaitoksia.
2.4.
Ihmiselle aiheutuvista terveysriskeistä, joita on arvioitu
yhteisön asetuksen (793/93/ETY) (2) mukaisesti, ei ole tarpeeksi
(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201-203.
(2) EYVL L 224, 3.9.1993, s. 34.

Yleisiä huomioita

3.1.
Yhteisön asetusten (793/93/ETY) mukaiseen riskinarvioinnin sekä ennalta varautumisen periaatteen perusteella ja
5-BDE:n ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti
aiheuttamat merkittävät riskit huomioon ottaen sekä kuultuaan teollisuutta ja muita ehdotusta puoltaneita asianosaisia,
komitea kannattaa komission ehdotusta rajoittaa 5-BDE:tä
sisältävien tuotteiden käyttöä, pitämistä kaupan ja markkinoille
saattamista.

3.2.
Koska tiedot 5-BDE:n vaikutuksista ihmisten terveyteen
ovat rajallisia, komitea kehottaa komissiota teettämään epidemiologisia terveyden seurantatutkimuksia 5-BDE:n kanssa kosketuksiin joutuvista työntekijöistä. Olisi tutkittava erityisesti 5BDE:n rasvakudokseen keräytymisen vaikutuksia työntekijöiden koko työuran ajan.
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3.3.
TSK on myös ottanut huomioon myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean
(SCTEE) ilmaiseman huolen rintaruokinnassa olevien lasten
altistumisesta 5-BDE:lle, ja esittää perusteellisen tieteellisen
tutkimusohjelman toteuttamista, jotta voitaisiin saada tietoa
muista suojelutoimenpiteistä ja arvioida niiden tarpeellisuutta.

10.7.2001

3.4.
Vaikka vielä ei ole saatu päätökseen oktabromidifenyylieetteriin (8-BDE) liittyvien riskien arviointia, josta on mainittu
ehdotuksen perusteluosan 5. kappaleessa, komitea kehottaa
komissiota arvioimaan, voitaisiinko ennalta varautumisen periaatetta soveltaa myös tähän tuotteeseen.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus yhteisössä jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion
alueen kautta tapahtuvan maanteiden tavaraliikenteen markkinoille pääsystä annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 881/92 muuttamisesta yhdenmukaisen kuljettajatodistuksen osalta”
(2001/C 193/06)
Neuvosto päätti 7. maaliskuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 71 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -jaosto antoi lausuntonsa 2. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Dethmer H. Kielman.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa (huhtikuun
25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 60 ääntä puolesta 2:n pidättyessä
äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on muuttaa asetusta (ETY) N:o 881/92 siten, että otetaan käyttöön yhdenmukainen asiakirja, jolla todistetaan, että kansainvälisessä tavaraliikenteessä olevan ajoneuvon kuljettajalla on oikeus kuljettaa
kyseistä ajoneuvoa liikenteenharjoittajan lukuun. Kyseisen
asiakirjan puuttuminen on johtanut vakaviin valvontaongelmiin, sillä kuljettajia, jotka ovat usein lähtöisin yhteisön
ulkopuolelta, on ryhdytty käyttämään laajalti sääntöjenvastaisesti.
1.2.
Ehdotus on seurausta komission elokuussa 1999 jäsenvaltioissa tekemästä selvityksestä, jonka tuloksista on keskusteltu kokouksissa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja maanteiden tavaraliikenteen alan työmarkkinaosapuolten kanssa. Yhteisön ulkopuolisista maista lähtöisin olevien kuljettajien työ

alkaa usein jäsenvaltion rajalla, jossa ajoneuvoa yleensä kuljettava jäsenvaltion kuljettaja vaihdetaan sääntöjenvastaisessa
työsuhteessa olevaan kuljettajaan, joka jatkaa ajoneuvon kuljettamista yhteisön läpi. Nämä kuljettajat saavat huonoa ja
pimeästi maksettavaa palkkaa, eivätkä jäsenvaltiot pysty valvomaan heidän työolojaan. Tästä on seurauksena kilpailun
vääristyminen.

1.3.
Käytäntö on nykyisin mahdollinen, koska kuljettajan
työsuhteen sääntöjenmukaisuuden todellinen valvonta on
mahdollista vain siinä jäsenvaltiossa, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut. Puutteelliset tiedot muiden jäsenvaltioiden
asiaa koskevista laeista ja määräyksistä sekä asiakirjojen ja
niiden laatimiskielien moninaisuus estävät tehokkaan valvonnan.
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1.4.
Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että ne haluaisivat mielellään saada käyttöönsä keinon, jonka avulla ne voisivat tarkastaa, onko tietyllä kuljettajalla liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltion antama oikeus kuljettaa ajoneuvoa liikenteenharjoittajan lukuun.

1.5.
Työmarkkinaosapuolet ovat lisäksi sitä mieltä, että
valvontaa on tehostettava, koska nykyinen tilanne johtaa
kilpailun vääristymiseen niiden liikenteenharjoittajien, jotka
käyttävät ajajia sääntöjenvastaisesti, ja sellaisten liikenteenharjoittajien välillä, jotka eivät tätä tee tai voi tehdä. Mahdollisuus
käyttää sääntöjenvastaisesti palkattuja kuljettajia on usein
suurehkoilla kuljetusyrityksillä, jotka tarjoavat säännöllisesti
kansainvälisiä kuljetuspalveluja, kun taas pienten tai pelkästään
oman maansa sisällä toimivien kuljetusyritysten mahdollisuudet samaan ovat huonot.

1.6.
Komission jäsenvaltioissa tekemästä selvityksestä käy
lisäksi ilmi, että sääntöjenvastaisessa työsuhteessa olevien
kuljettajien työsuhteen ehdot ovat usein huonot. Komission
mukaan tämä antaa aihetta huoleen liikenneturvallisuudesta.

1.7.
Useimmat jäsenvaltiot sekä työmarkkinaosapuolet
kannattavat yhteisön laajuista yksinkertaista mutta ongelmaan
lopullisen ratkaisun tuovaa valvontakeinoa, josta aiheutuu
suhteellisen vähän hallinnollisia rasitteita. Yhdenmukainen
kuljettajatodistus olisi tällainen ratkaisu.

2.

Yleistä

2.1.
Ehdotuksen tavoitteena on luoda yhteisöön tilanne,
jossa jäsenvaltioiden tarkastusviranomaiset voivat tarkastaa
tehokkaasti, onko kuljettaja, joka kuljettaa kansainvälisessä
kuljetuksessa käytettävää, yhteisössä rekisteröityä ajoneuvoa
yhteisön luvan turvin, sääntöjen mukaisessa työsuhteessa.
Tavoitteeseen päästään ottamalla yhteisön tasolla käyttöön
yhdenmukainen kuljettajatodistus.

2.2.
Tarkastukset ovat sitäkin tarpeellisempia nyt, kun on
osoittautunut, että Euroopan unionin ulkopuolelta lähtöisin
olevia kuljettajia tavataan toistuvasti kuljettamasta yhteisössä
rekisteröityjä ajoneuvoja. Valvontaviranomaisten on mahdotonta saada selville, ovatko kuljettajien työsuhteet laillisia sen
jäsenvaltion voimassa olevien työsuhdetta koskevien edellytysten mukaan, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut.
Yhdenmukaisen kuljettajatodistuksen tavoitteena on siten
palkka- ja työehtoihin perustuvan epäreilun kilpailun estäminen.

2.3.
Koska yhteisössä toisen lukuun tavaraa maanteitse
kuljettava liikenteenharjoittaja tarvitsee markkinoille pääsyä
varten jo yhteisön luvan, on selvää, että kuljettajatodistuksen
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saanti kytketään yhteisön lupaan. Ehdotetussa asetuksen muutoksessa edellytetään, että kansainvälisessä kuljetuksessa käytettävän ajoneuvon kuljettajalla on yhteisön luvan lisäksi
oltava hallussaan kuljettajatodistus. Neuvosto päätti 20. ja
21. joulukuuta 2000 pitämässään kokouksessa, että kyseisen
todistuksen tarvitsevat vain kuljettajat, jotka eivät ole EU:n
kansalaisia. Tällä pyritään pitämään hallinnolliset rasitteet
mahdollisimman pieninä erityisesti tarkastusten toteuttamisen
kannalta sekä säilyttämään yritystoiminta mahdollisimman
joustavana. Komitea kannattaa todistuksen kytkemistä yhteisön lupaan sekä ministerineuvoston asettamaa rajoitusta siitä,
että lupaa tarvitsevat vain EU:ssa rekisteröityä ajoneuvoa
kuljettavat kuljettajat, jotka eivät ole EU:n kansalaisia.

2.4.
Kuljettajatodistusta ei komission mukaan tarvitse kaikissa tapauksissa pitää mukana ajoneuvossa. Jos esimerkiksi
kuljettaja on sama henkilö kuin yhteisön luvan haltija, mikä
koskee valtaosaa niin kutsutuista ”omistajakuljettajista”, pelkkä
yhteisön lupa riittää. Kaikissa muissa tapauksissa yhteisön
luvan lisäksi tarvitaan kuljettajatodistus, mikäli kuljettaja on
jonkun muun maan kuin EU:n jäsenvaltion kansalainen.
Komitea kannattaa tätä toimintatapaa, sillä se keventää hallinnollisia rasitteita.

2.5.
Komission ehdotus asetuksen (ETY) N:o 881/92 muuttamisesta koskee ainoastaan toisen lukuun harjoitettavaa
maanteiden tavaraliikennettä, sillä yhteisön lupa vaaditaan
vain kyseistä kuljetusmuotoa varten. Omaan lukuun tehtävät
kuljetukset eivät siksi kuulu asetuksen soveltamisalaan, sillä ne
eivät kuulu EU:ssa maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan
ammattiin pääsyä koskevan järjestelmän piiriin. Omaan lukuun tehtävät kuljetuksetkin voivat kuitenkin olla kansainvälisiä, vaikka niitä on vähän. Komitea katsoo, että mikäli toisen
lukuun tehtävissä tavarankuljetuksissa käytettävien yhteisössä
rekisteröityjen ajoneuvojen osalta otetaan käyttöön kuljettajatodistus, on selvitettävä, miten voidaan estää omaan lukuun
tehtäviin kansainvälisiin kuljetuksiin käytettävien kuljetusajoneuvojen kuljettajiin liittyvät mahdolliset ongelmat. Käsillä
olevassa komission ehdotuksessa asiaa ei käsitellä millään
tavalla.

2.6.
Komissio katsoo, että täytäntöönpanon yksityiskohdat
voidaan jättää suurelta osin kunkin jäsenvaltion harkintaan,
koska kuljettajatodistuksella todistetaan virallisesti pelkästään,
että kuljettajien työsuhdetta koskevaa asiaankuuluvaa jäsenvaltion lainsäädäntöä ja määräyksiä noudatetaan. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat siksi itse valita sellaisen täytäntöönpanotavan,
joka on hallinnollisesti mahdollisimman kevyt. Komitea pitää
tätä käyttökelpoisena ja käytännöllisenä menettelytapana.
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2.7.
Vaikka EU:n ulkopuolisista maista lähtöisin olevien
kuljettajien koulutus on yleisesti ottaen korkeatasoista, pitkät
työajat ja ajoneuvojen hyteissä vietettävä pitkä aika (ajoneuvojen hyttejä käytetään lähes aina asuin-, elin- ja nukkumistilana)
antavat käytännössä kuitenkin aihetta huoleen kyseisten kuljettajien terveydelle aiheutuvista vaaroista. Komitea kehottaakin
kiinnittämään erityistä huomiota näiden tekijöiden mahdollisiin vaikutuksiin liikenneturvallisuuteen.
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muuttuneet. Huolimatta siitä, että järjestelmän täytäntöönpano
jää kokonaan jäsenvaltioiden vastuulle, komitea katsoo, että
asetukseen (ETY) N:o 3821/85 liittyvän työ- ja lepoaikajärjestelmän valvonnan tapaan yhteisötasolla olisi sovittava suoritettavien tarkastusten vähimmäismäärästä tai -osuudesta.

3.5.
Komissio rinnastaa säännösten rikkomisesta johtuvat
seuraamukset yhteisön lupaa koskeviin toimiin. Komitea pitää
tätä oikeana menettelytapana.

3.

Erityistä
4.

3.1.
Kuljettajatodistus myönnetään kuljetusyrityksen pyynnöstä kutakin laillisessa työsuhteessa tai laillisesti yrityksen
käyttöön asetettua kuljettajaa varten, joka kuljettaa asianomaisen, omaan maahansa sijoittautuneen yrityksen kansainvälisissä maantiekuljetuksissa käytettäviä ajoneuvoja. Toisin sanoen jäsenvaltiot eivät saa myöntää kuljettajatodistuksia sillä
edellytyksellä, että kuljettajaa käytetään ainoastaan ulkomailla.
Tätä komitea pitää myönteisenä seikkana. Komitea korostaa
muutenkin, että jäsenvaltioiden tulee pitää riittävästi huolta
käsitteen ”sijoittautuminen” oikeasta ja yhdenmukaisesta tulkinnasta. On estettävä sellaisen tilanteen syntyminen, että
jossakin jäsenvaltiossa sijoittautumismaaksi tulkitaan valtio,
josta käsin yritystä johdetaan pysyvästi ja todellisesti, ja toisessa
sijoittautumiseksi hyväksytään postilokero tai haarakonttori,
jonka palveluksessa EU:n ulkopuolisen kansallisuuden omaavat kuljettajat ovat.

3.2.
Kuljettajatodistus on muodoltaan hyvin samankaltainen kuin yhteisön lupa. Tällä halutaan korostaan asiakirjojen
hyvin läheistä yhteyttä toisiinsa. Kuljettajatodistus annetaan
yhteisön luvan tapaan paperilomakkeena eikä esimerkiksi
muovikorttina. Näin pyritään säästämään aikaa ja vastaamaan
yritysmaailman toiveeseen joustavuudesta. Komitea kannattaa
ajatusta.

3.3.
Jäsenvaltiot, jotka myöntävät kuljettajatodistukset, voivat määrätä todistusten voimassaoloajasta, jotta järjestelmä
voidaan panna täytäntöön joustavasti ottaen huomioon esimerkiksi työsopimuksen kesto. Kuljettajatodistus voidaan
myöntää enintään viideksi vuodeksi. Se voidaan uusia, mutta
ainoastaan mikäli edellytykset, joilla se myönnettiin, eivät ole
muuttuneet. Liikenteenharjoittajan on palautettava kuljettajatodistus välittömästi sen myöntäneelle viranomaiselle, jos
edellytykset eivät enää täyty. Komitea kannattaa enimmäisvoimassaoloaikaa, koska siinä noudatetaan yhteisön luvan osalta
noudatettavaa käytäntöä.

3.4.
Jäsenvaltiot velvoitetaan tarkastamaan säännöllisesti,
että edellytykset, joilla todistus on myönnetty, eivät ole

Tiivistelmä ja päätelmät

4.1.
Komitea kannattaa yleisesti ottaen komission ehdotusta ottaa kansainvälisessä maanteiden tavaraliikenteessä käyttöön kuljettajatodistus, sillä se on suhteellisen yksinkertainen
keino torjua yhteisössä sovitun mallin avulla palkkakustannuksien eroista aiheutuvaa epäoikeudenmukaista kilpailua. Se
kannattaa neuvoston asettamaa rajoitusta siitä, että todistusta
vaaditaan vain kuljettajilta, jotka eivät ole EU:n kansalaisia.

4.2.
Komitea toivoo jäsenvaltioilta aiempaa yhdenmukaisempaa tulkintaa käsitteelle ”sijoittautuminen”, jotta tiedettäisiin, voidaanko kuljettajatodistuksia myöntää pelkästään ns.
todellisten sijoittautumisten perusteella, vaiko myös haarakonttoreille tai jopa postilokero-osoitteisiin, joista käsin ei
harjoiteta pysyvää ja todellista kuljetustoimintaa.

4.3.
Komitea korostaa, että se haluaa kuljettajatodistuksen
käyttöönottoon liittyvien hallinnollisten rasitteiden pysyvän
mahdollisimman pieninä ja kannattaa sen vuoksi komission
ehdotusta kytkeä todistuksen saanti yhteisön lupaan.

4.4.
Komissio ehdottaa, että niissä tapauksissa, joissa kuljettaja on sama henkilö kuin yhteisön luvan haltija, mikä koskee
valtaosaa niin kutsutuista ”omistajakuljettajista”, kuljettajatodistusta ei vaadita, vaan pelkkä yhteisön lupa riittää. Komitea
kannattaa tätä toimintatapaa, sillä se keventää hallinnollisia
rasitteita.

4.5.
Koska omaan lukuun tehtäviä kuljetuksia varten ei
vaadita yhteisön lupaa, ei siten vaadita myöskään kuljettajatodistusta sellaisen ajoneuvon kuljettajalle, jolla suoritetaan kansainvälisiä kuljetuksia. Komission ehdotuksessa asiaa ei käsitellä mitenkään. Komitean mielestä tällaisille kuljettajille tulisi
antaa ohjeet siitä, miten heidän tulee toimia, jos he joutuvat
tarkastukseen toisessa jäsenvaltiossa.
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4.6.
Komitea katsoo, että komission tulisi ilmoittaa
kuljettajatodistusten vähimmäismäärä tai -osuus, joka jäsenvaltioiden tulee tarkastaa. Tarkastusten määrän tulisi olla
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sellainen, että sillä taataan yhtäältä kattavuus ja tehokkuus ja
toisaalta sellainen, että siitä ei aiheudu liikaa hallinnollisia
rasitteita.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi neuvoston direktiivin 90/425/ETY ja neuvoston direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta eläinten sivutuotteiden terveysvaatimusten osalta”
(2001/C 193/07)
Neuvosto päätti 7. marraskuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan
b alakohdan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -jaosto antoi lausuntonsa
30. maaliskuuta 2001. Esittelijä oli Leif E. Nielsen.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa (huhtikuun
26. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 77 puolesta ja 1 vastaan.
1.

Taustaa

Ehdotus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten
sivutuotteiden terveyssääntöjä koskevaksi uudeksi asetukseksi (1) edellyttää myös direktiivien 90/425/ETY ja 92/118/ETY
muuttamista vastaavasti.
(1) KOM(2000) 574 lopullinen.

2.

Yleistä

Komitea hyväksyy ehdotetun direktiivin ja pitää sitä muiden
kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten sivutuotteiden
terveyssääntöjä koskevan ehdotetun uuden asetuksen välttämättömänä seurauksena.

Bryssel, 26. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten sivutuotteiden terveyssäännöistä”
(2001/C 193/08)
Neuvosto päätti 10. marraskuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan
b alakohdan nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -jaosto antoi lausuntonsa
30. maaliskuuta 2001. Esittelijä oli Leif E. Nielsen.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa (huhtikuun
26. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 81 puolesta, 7 vastaan 3:n
pidättyessä äänestämästä.
1.

Taustaa

1.1.
Sen jälkeen kun naudan spongiforminen enkefalopatia
(BSE) todettiin ensimmäisen kerran nautaeläimissä vuonna
1986 ja kun sen yhteys Creutzfeldt-Jakobin taudin (CJT) uuteen
muotoon kuvailtiin vuonna 1996, on toteutettu monia toimia,
joilla on pyritty katkaisemaan BSE:n tartuntaväylä ja poistamaan riski taudin siirtymisestä ihmisiin. Kaikkein todennäköisimmin BSE on levinnyt tartunnanaiheuttajan saastuttaman
rehun kautta. Tämän seurauksena tiukennettiin lihaluujauhon
valmistusta ja käyttöä koskevia rajoituksia. Tässä yhteydessä
on paikallaan mainita erityisesti
—

märehtijöiden ruokkimista nisäkkäiden kudoksista saatavalla proteiinilla koskeva kielto, joka tuli voimaan vuoden
1994 puolivälissä ja jota osa jäsenvaltioista on täydentänyt omilla muita tiukemmilla säännöillään(1)

—

1. huhtikuuta 1997 voimaan tulleet lihaluujauhon tuotantoa koskevat vähimmäisvaatimukset, joiden katsotaan
olevan tehokkaita scrapie-(2) ja BSE-taudinaiheuttajien(3)
inaktivoinnissa

—

1. toukokuuta 1998 käyttöön otetut toimenpiteet, jotka
koskevat BSE:n toteamista, valvontaa ja hävittämistä

—

1. lokakuuta 2000 voimaan tullut päätös, jonka mukaan
erikseen määritelty riskiaines(4) on poistettava kokonaan
ihmisten ja eläinten ravintoketjusta.

(1) Päätös 94/381/EY, joka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa EU:n 15 jäsenvaltiossa. Lisäksi Ruotsissa, Ranskassa,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Portugalissa on otettu vapaaehtoisesti käyttöön muita tiukempia sääntöjä.
(2) Scrapie-tauti on tunnettu 1700-luvulta lähtien ja sitä on todettu
Tanskaa, Suomea, Islantia ja Uutta Seelantia lukuun ottamatta
kaikkialla.
(3) Neuvoston direktiivi 90/667/ETY sekä päätökset 92/562/ETY,
95/348//EY, 97/735/EY ja 1999/534/EY.
(4) Erikseen määriteltyä riskiainesta ovat mm. nautojen, lampaiden ja
vuohien kallot, nielurisat, selkäydin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Portugalissa on poistettava myös yli kuuden kuukauden
ikäisten nautojen koko kallo, kateenkorva, perna, suolet ja selkäydin sekä yli 30 kuukauden ikäisten nautojen selkäranka. Erikseen
määritellyn riskiaineksen poistamista koskeva komission ehdotus
tehtiin jo vuonna 1996.

1.2.
Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2000 väliaikaisen kiellon, joka on voimassa vuoden 2001 alkupuoliskon ja koskee
lihaluujauhon käyttöä tuotantoeläimille tarkoitetussa rehussa.
Lisäksi neuvosto hyväksyi vaatimuksen kaikkien yli 30 kuukauden ikäisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen nautojen BSEtestauksesta teurastuksen yhteydessä. Lisäksi neuvosto hyväksyi tammikuussa 2001 märehtijöiden koko selkärangan poistamista koskevan vaatimuksen. Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE)(5) ehkäisyä ja valvontaa koskeva komission ehdotus hyväksyttäneen samalla lähitulevaisuudessa. Sen myötä mm. vaatimus riskiaineksen poistamisesta
sovitetaan kussakin jäsenvaltiossa BSE:n ja TSE:n osalta vallitsevaan tilanteeseen.

2.

Komission ehdotuksen pääsisältö

2.1.
Asetusehdotus(6) lopullinen mainitaan elintarvikkeiden
turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa. Sen avulla eläinten sivutuotteiden alalle luodaan uusi oikeudellinen kehys.
Kuolleet eläimet ja hävitettäväksi määrätty aines poistetaan
ravintoketjusta. Lihaluujauhon valmistuksessa saa käyttää enää
ainoastaan sellaisten eläinten sivutuotteita, jotka terveystarkastuksen perusteella on todettu ihmisravinnoksi sopivaksi. Ehdotus sisältää myös vaihtoehtoisia eläinten sivutuotteiden hyödyntämis- ja hävittämistapoja. Samalla luodaan yhteyksiä
ympäristöalan säädöksiin.
2.2.
Asetusehdotus korvaa nykyään voimassa olevat säännöt, jotka koskevat eläinjätteen hävittämistä ja käsittelyä sekä
eläinperäisen rehun valmistamista taudinaiheuttajia ehkäisevällä tavalla. Eläinjätteellä tarkoitetaan eläinten, myös kalojen,
ruhoja tai ruhonosia, tai muita eläinperäisiä tuotteita, joita ei
ole tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi. Eläinjätteet luokitellaan suuri- ja vähäriskisiksi. Jälkimmäiseen luokkaan kuuluvat
ihmisravinnoksi kelvolliset sivutuotteet. Ehdotuksen myötä
otetaan käyttöön yleiskäsite ”eläinten sivutuotteet”. Ne jaotellaan puolestaan kolmeen luokkaan niiden jatkokäytön perusteella.
(5) ”TSE-ehdotus” - KOM(1998) 623, EYVL C 214, 10.7.1998, s. 11.
(6) KOM(2000) 574.
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2.3.
Tieteellinen ohjauskomitea on antanut useita lausuntoja, jotka käsittelevät eläinten sivutuotteita. Niissä todetaan, että
kuolleiden eläinten ja hävitettäväksi määrätyn eläinperäisen
aineksen sulkeminen ravintoketjun ulkopuolelle vähentää tautien tartuntariskiä sekä liian suurten kemiallisten jäämien
esiintymismahdollisuutta rehuissa. Polttaminen, rinnakkaispolttaminen ja kaatopaikalle sijoittaminen rajoitetaan koskemaan vain tiettyjä eläinten sivutuotteita.

jätteenä, on niihin sovellettava jätteitä koskevan kehysdirektiivin mukaista sääntelyä(2) ja sen sisältämiä jätteiden käsittelyä,
hävittämistä ja hyödyntämistä koskevia säännöksiä.

2.4.
Luokka 1 on korkein riskiluokka. Se sisältää eläimistä
saatavat sivutuotteet, joissa on tarttuvien spongiformisten
enkefalopatioiden (TSE) riski, tuntematon riski tai kiellettyjen
aineiden (hormonit, beetasalpaajat jne.(1)) tai sallitun rajan
ylittävä ympäristömyrkkyjen (dioksiinit, PCB jne.) riski. Tähän
luokkaan kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet on kokonaan
hävitettävä polttamalla, rinnakkaispolttamalla tai sijoittamalla
kaatopaikalle.

—

jätteenä hävittäminen (kaatopaikalle sijoittaminen, hautaaminen ja polttaminen)

—

jätteenä hyödyntäminen (rinnakkaispoltto)

—

markkinoille saattaminen (renderointi sellaisen prosessoidun eläinproteiinin ja renderoidun rasvan tuottamiseksi,
jota on tarkoitus käyttää mm. eläinten rehussa, lannoitteena, kosmeettisissa ja farmaseuttisissa tuotteissa).

2.5.
Luokkaan 2 kuuluvat eläinten sivutuotteet, joissa on
muiden eläintautien kuin TSE:n tai eläinlääkejäämien riski.
Tähän luokkaan kuuluvat myös lanta, ruoansulatuskanavan
sisältö ja teurastamon jätevesiliete. Tähän luokkaan kuuluvia
eläimistä saatavia sivutuotteita voidaan kierrättää tiettyihin
muihin tarkoituksiin kuin eläinten ruokintaan (biokaasutuotanto, kompostointi, lannoitteet tai öljykemian tuotteet).

2.10. Jos eläimistä saatava sivutuote hävitetään tai hyödynnetään edellä esitetyllä tavalla, on sitä pidettävä jätteenä.
Jätteenhävittämis- ja hyödyntämistoimen valvonnalla on taattava, että kehysdirektiivin 4 artiklan tavoitteet täyttyvät ja
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu varmistetaan.

2.6.
Luokkaan 3 kuuluvat terveistä eläimistä saatavat sivutuotteet, toisin sanoen ne ovat peräisin teurastamoissa teurastetuista eläimistä, jotka on todettu ihmisravinnoksi sopiviksi.
Rehunvalmistukseen saa käyttää ainoastaan tähän luokkaan
kuuluvia eläinten sivutuotteita. Tässä luokassa vahvistetaan
luettelo niistä eläinperäisistä aineista, joita asianmukaisen
käsittelyn jälkeen voidaan käyttää rehunvalmistuksessa. Tähän
luokkaan kuuluvat lisäksi villan, vuotien, turkisten ja höyhenten kaltaiset tuotteet, jotka on tarkoitettu muuhun käyttöön
kuin eläinten tai ihmisten ravinnoksi (nk. tekniset tuotteet).

2.7.
Asetusehdotus sisältää yksityiskohtaiset valvontasäännökset, joilla pyritään takaamaan eri luokkiin kuuluvien eläimistä saatavien sivutuotteiden selkeä erottelu keruun ja kuljetuksen aikana sekä eri luokkiin kuuluvien tämäntyyppisten
tuotteiden jäljitettävyys kirjausjärjestelmän, saateasiakirjojen
ja terveystodistusten avulla. Lisäksi toteutetaan luotettava
järjestelmä lopputuotteiden tunnistamiseksi ja kirjaamiseksi
(esim. renderoitujen rasvojen ja eläinperäisen proteiinijauhon
värjääminen asianmukaisella väriaineella).

2.8.
Renderointilaitoksista lähtöisin olevat tuotteet (lihaluujauho sekä renderoitu rasva) eivät komission ehdotuksen
mukaan kuulu eläinjätedirektiivin 90/667/ETY soveltamisalaan. Mikäli niitä hävitettäessä tai hyödynnettäessä käsitellään

(1) Aineet on määritelty neuvoston direktiivissä 96/22/EY, ks.
EYVL L 125, 23.5.1996.

2.9.
Asetusehdotuksen tavoitteena on selkeyttää eläinjätedirektiivin ja jätteitä koskevan kehysdirektiivin suhdetta ja luoda
niiden välille looginen yhteys. Sekä prosessoimattomille että
prosessoiduille eläimistä saataville sivutuotteille on ainoastaan
kolme mahdollista käsittelytapaa:

2.11. Komissio ei kiellä, etteikö lihaluujauhon hävittämisestä polttamalla tai kaatopaikalle viemällä aiheutuisi ylimääräisiä
kustannuksia, ekologista haittaa ja paikallistason riittämättömästä käsittelykapasiteetista aiheutuvia ongelmia. Rasvojen
rinnakkaispoltosta saadaan sen sijaan jonkin verran taloudellista hyötyä. Lihaluujauhon kompostoinnista ja sen käytöstä
lannoitteena voi olla ekologista hyötyä ja se kattaisi aiheutuvat
kustannukset osittain. Biokaasun tuotanto on komission mukaan kehitysvaiheessa olevaa teknologiaa, joka myönteisen
ympäristövaikutuksen lisäksi tarjoaa mahdollisuuden kustannuksien kattamiseen tuottamalla ympäristöä säästävää energiaa.

3.

Yleistä

3.1.
Neuvoston päätökset sekä unionin ja jäsenvaltioiden
vuoden 1986 jälkeen toteuttama lainsäädäntö heijastelevat
pitkälti BSE-kriisiin liittyvää epävarmuutta. Nyt tiedetään varmasti, että kriisin laajuus johtuu määräysten liian myöhäisestä
hyväksymisestä ja toimeenpanosta sekä niiden puutteellisesta
noudattamisesta. Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston vuoden 1996 lokakuusta jäsenvaltioihin tekemät tarkastusmatkat ovat osoittaneet, ettei määräyksiä monesti noudateta.
TSK katsoo, että paljon tähänastista tiukempi valvonta ja
voimassa olevien määräysten noudattaminen kaikissa jäsenvaltioissa olisi ollut ratkaisevan tärkeää estämään BSE:n leviäminen sekä Creutzfeldt-Jacobin sairauden siirtyminen ihmisiin.
Samalla on erittäin selkeästi tarpeen panostaa kaikkien asian
kanssa tekemisissä olevien henkilöstöryhmien koulutukseen.
(2) Direktiivi 75/442/ETY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/156/ETY.
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3.2.
TSK on aiemmin ehdottanut, että kieltoa, jonka perusteella lihaluujauhoa ei saa käyttää tuotantoeläinten ruokinnassa, tulee jatkaa kunnes on tehty perusteellinen riskianalyysi
ja jäsenvaltioiden riskienhallinnan arviointi. Jo vuonna 1996
BSE:n seurauksista antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa(1) komitea kehottaa selvittämään, tulisiko märehtijöiden
rehuja koskeva lihaluujauhon käyttökielto laajentaa kattamaan
myös muiden eläinten rehut. Komitea toisti ehdotuksensa
vuonna 1999 ”TSE-direktiivistä” antamassaan lausunnossa(2).
Samassa yhteydessä TSK korosti, että alalla tarvitaan kaukonäköistä strategiaa ja että ”TSE-ehdotuksen” ja eläinten sivutuotteiden käsittelyn välillä on läheinen yhteys.

3.3.
Olennainen kysymys nykytilanteessa on, jatketaanko
väliaikaista kieltoa, joka koskee lihaluujauhon käyttöä tuotantoeläinten rehuissa, vai kielletäänkö käyttö pysyvästi. Jälkimmäisen vaihtoehdon toteuttaminen veisi pohjan osalta tässä
käsiteltävän asetusehdotuksen säännöksiä. Pysyvä kielto toisi
myös paljon nykyistä suuremman määrän eläinten sivutuotteita jätteenä hävittämistä ja hyödyntämistä koskevien määräysten piiriin(3). Komitea katsoo, että lihaluujauhon käyttökiellon
voimassaoloa ja toimeenpanoa yksimahaisten lihansyöjien
ruokinnassa on ehdottomasti jatkettava, koska riskejä, jotka
liittyvät eläinten terveyteen, eläinsairauksien ihmiseen siirtymiseen sekä BSE:n ja Creutzfeldt-Jacobin taudin uuteen muotoon,
ei voida sulkea pois. Niiden eläinten kohdalla, jotka ovat
pääasiassa kasvissyöjiä, kiellosta tulee tehdä pysyvä. Tämä
puolestaan edellyttää pikaisia toimia korvaavan kasviproteiinin
massatuotannon käynnistämiseksi.

3.4.
TSK:n mielestä lähtökohtana on pidettävä sitä, että
terveistä ja ihmisravinnoksi kelpaavista eläimistä saatavien
terveiden osien voimassa olevien määräysten mukainen käyttö
on täysin vastuullista ja takaa samalla resurssien tehokkaan
uudelleenkäytön. Riskinhallinnan vuoksi tulee kielto, joka
koskee lihaluujauhon käyttöä märehtijöiden rehussa, pitää
toistaiseksi voimassa. Lisäksi kaikki märehtijöistä peräisin
oleva aines on poistettava ravintoketjusta. Näin sallittua on
ainoastaan yksimahaisista eläimistä saatavan materiaalin käyttö

(1) EYVL C 295, 7.10.1996, s. 55.
(2) TSK:n lausunto komission asiakirjasta ”TSE-ehdotus”, KOM(1998)
623, EYVL C 258, 10.9.1999, s. 19–23.
(3) Komission mukaan vuonna 1998 EU:ssa kerättiin 16,1 miljoonaa
tonnia eläinperäistä jätettä. Siitä 14,3 miljoonaa tonnia oli peräisin
terveystarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi katsotuista eläimistä, ja 1,8 miljoonaa tonnia kuolleista eläimistä tai hävitettäväksi määrätystä eläinperäisestä aineksesta. Pysyvän kiellon myötä
jouduttaisiin eläinten sivutuotteita hävittämään tai hyödyntämään
9 kertaa enemmän, kuin jos kyse olisi pelkästään kuolleista
eläimistä tai hävitettäväksi määrätystä eläinperäisestä aineksesta.
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yksimahaisten eläinten ruokinnassa. Lisäksi voidaan kieltää
lajin sisäinen kierrättäminen (”kannibalismi”). Väliaikainen
kielto on kuitenkin pidettävä voimassa, kunnes lihaluujauhon
tuotanto ja käyttö on tehty riittävän turvalliseksi.

3.5.
Määräysten kiertämismahdollisuus on torjuttava esim.
määrittelemällä HACCP-järjestelmän (Hazard Analysis at Critical
Control Point) avulla kriittiset kohdat ja niiden valvontakeinot,
sertifioinnilla tai yritysten (mm. teurastamojen, lihajauhon
valmistajien ja rehutehtaiden) valtuuttamisella sekä vaatimalla
erillisiä tuotantolinjoja lihaluujauhon valmistuksen vastuullisuuden varmistamiseksi. Näin ollen on johdonmukaista, että
tuotteiden täydellinen jäljitettävyys kaikissa tuotantovaiheissa
varmistetaan ja että lihaluujauhosta rehussa ilmoitetaan avoimesti. Se ei ole tärkeää pelkästään naudanlihamarkkinoille,
vaan on myös kuluttajien etu, sillä heidän tulee voida ostaa
lihaa luottaen siihen, että liha ei ole haitallista terveydelle.

3.5.1. Komission tulee välittömästi varmistaa, että mahdollisesti saastuneet tai saastuneiksi epäillyt tuotteet vedetään
markkinoilta nopeasti ja aikailematta. Komitea katsoo lisäksi,
että eettisistä ja eläimille kuuluvaan arvoon liittyvistä syistä
kaikkiruokaisille eläimille tai lihansyöjille ei tule syöttää niiden
oman lajin edustajista peräisin olevia sivutuotteita. Tämä voi
lisäksi osaltaan auttaa torjumaan lajien välistä tartuntavaaraa
välittömämmän ja yleisemmän riskin tautien leviämisestä lajin
sisällä.

3.6.
Ehdotuksen konkreettisen arvioinnin osalta TSK ei
sen enempää eettisen näkökulman kuin tautien tieteellisen
dokumentoinnin perusteella epäile, etteikö kuolleiden eläinten
ja hävitettäväksi määrätyn eläinperäisen aineksen käytön kieltäminen rehunvalmistuksessa olisi perusteltua. Lisäksi komitea
katsoo, että jätteitä koskevia määräyksiä tähän asti vaivannut
epäselvyys on poistettava. Komitea toteaakin, että ehdotettu
asetus on toteutettava mahdollisimman pian. On kuitenkin
paikallaan edellyttää, että asetusta noudatetaan sen voimaantulon jälkeen kaikissa jäsenvaltioissa niin, ettei se vääristää
kilpailua.

3.7.
Samalla on otettava huomioon asetuksen toimeenpanosta väistämättä seuraavat tekniset, ekologiset, taloudelliset
ja kaupalliset ongelmat. Ongelmat ovat kuitenkin paljon
lihaluujauhon täydellisen käyttökiellon jatkamisen seurauksia
vähäisempiä(4).

(4) Lihajauhon valmistajien eurooppalaisen järjestön laskelmien mukaan täyskiellosta aiheutuvat vuosikustannukset ovat yhteensä
vähintään 2 miljardia euroa. Komitean mielestä on kuitenkin
täysin väärin käyttää tätä perusteena, kun kyseessä on ihmisten ja
eläinten terveys, jota BSE voi vahingoittaa.
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3.8.
Vaihtoehtoisilla hävittämistavoilla on huomattavia taloudellisia sekä ympäristöseurauksia, joista mainittakoon poltettaessa muodostuva typpioksidi, dioksiini ja muut haitalliset
aineet. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää korostaa panostusta
tutkimukseen, jotta ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Esimerkiksi kuolleiden eläinten valvomattomaan käsittelyyn liittyvien ympäristöriskien sekä ihmisten ja
eläinten terveydelle koituvien uhkien poistamista on pidettävä
aivan ensisijaisena.

3.9.
Ehdotuksen mukaan eläinten sivutuotteiden tuonti
kuuluu EU:n säädösten piiriin. Voidaan kuitenkin kysyä,
täyttävätkö unioniin tuotava ihmisravinnoksi tarkoitettu liha
ja lihatuotteet kuluttajansuojan vaatimukset EU:n oman tuotannon tavoin, onko määräysten noudattamisen valvonta
mahdollista ja missä määrin se on WTO:n määräysten mukaista.

3.10. Ehdotettu yksinkertaistaminen lisää terveysmääräysten avoimuutta niiden eläinperäisien tuotteiden osalta, joita ei
ole tarkoitettu ihmisravinnoksi. TSK:n mukaan yksinkertaistaminen ei missään tapauksessa saa johtaa sääntelyn purkamiseen. Kun ihmisten ja eläinten terveyden suojelu sitä edellyttää,
on eläinten sivutuotteita koskevien terveysmääräysten voimassapitäminen ja tiukentaminen varmasti välttämätöntä.

3.11. Lihaluujauhon polttamista vaikeuttaa uusien polttolaitosten vastustus. Samasta syystä myöskään lihaluujauhon
polttaminen voimalaitoksissa ja sementtiuuneissa ei ole ongelmatonta. Monissa jäsenvaltioissa kannustetaan käyttämään
jätteitä energiantuotannossa ja kierrättämään niitä. Tätä on
edistettävä mahdollisimman laajasti aiheeseen liittyvien kokemusten vaihdolla sekä unionin tason aloittein. Tutkimustulosten sekä päätösten, jotka koskevat polttolaitosten normeja,
tulee olla julkisia.

3.12. Vaihtoehtoisten käyttö- ja hävitystapojen tarve vaihtelee maittain, koska se riippuu kunkin maan BSE-tilanteesta.
Tilanne on monimutkainen lisäksi myös verotusta ja mm.
energia- ja jätemaksuja koskevan lainsäädännön osalta. TSK
kehottaakin toteuttamaan EU:n tasolla myös tässä yhteydessä
riittävän kaukonäköisiä ratkaisuja.

3.13. Ehdotuksen 36 artiklan mukaan komissio laatii kertomuksen eläinten sivutuotteiden käsittelyn ja hävittämisen
rahoituksesta jäsenvaltioissa. Taloudelliset tukimuodot vaihtelevat jäsenvaltioittain huomattavasti, koska esim. niiden lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä on eroja. Jotta tämä ei
vaikuttaisi keskinäisiin kilpailuoloihin, on välttämätöntä pikaisesti toteuttaa komission mainitsema analyysi sekä vaadittavat
järjestelyt. Muuten ehdotusta ei voida toteuttaa asianmukaisesti
ilman, että se vääristää jäsenvaltioiden välistä kilpailua tai
yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa.

4.

C 193/35

Erityistä

4.1.
Ehdotus ja muut muiden eläinperäisten tuotteiden
käyttöä rehunvalmistuksessa koskevat määräykset on tarpeen
koordinoida. On varmistettava, että ehdotus sisältää mm.
asianmukaiset poikkeukset, viittaukset ja koordinoinnin esim.
eläinrasvojen, hydrolisoitujen proteiinien ja dikalsiumfosfaatin
sekä mm. kotitalouksissa ruoanvalmistuksen yhteydessä sekä
laitoksissa, ravintoloissa ja vähittäiskaupan yrityksissä syntyvän jätteen osalta.

4.2.
Teollisen ruoanvalmistuksen yhteydessä syntyvä jäte
(ruokajäte) voi sisältää märehtijöistä peräisin olevaa materiaalia. Tämän vuoksi sen tulee kuulua luokkaan 2.

4.3.
Luokkaan 2 kuuluu eläinten lanta ja nisäkkäiden
ruoansulatuskanavien sisältö, lukuun ottamatta mm. tavallisilla
maatiloilla kertyvää lantaa. Tähän luokkaan kuuluu siten myös
teurasjätteessä oleva märehtijöiden lanta ja ruoansulatuskanavan sisältö. Niitä voidaan 5 artiklan 2 kohdan e alakohdan
mukaan käyttää biokaasulaitoksissa käsittelemättömänä.
Koska tämä vastaa nykykäytäntöä, on kyseessä erityisen tärkeä
seikka.

4.4.
Luokkaan 2 kuuluvaa ainesta voidaan 5 artiklan
2 kohdan c alakohdan mukaan painesteriloinnin (autoklaavi)
jälkeen käyttää eloperäisenä lannoitteena tai maanparannusaineena sekä käsitellä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa (vrt.
12 artikla). Biokaasulaitoksessa käyttöä varten on aines pastöroitava erityisten aikaa ja lämpötilaa koskevien vaatimusten
mukaisesti. Koska taudinaiheuttajat on luokkaan 2 kuuluvista
eläinten sivutuotteista jo tuhottu painesteriloinnilla, ei niiden
käytölle biokaasutuotannossa ole tarpeen asettaa erityisiä
pastörointivaatimuksia. Erillistä pastörointiyksikköä koskeva
vaatimus on poistettava liitteen IV luvun II kohdan A alakohdan 1 alakohdasta a. Vaatimus siitä, että biokaasureaktorissa
on mm. oltava laitteet lämpötilan valvomiseksi, on kuitenkin
säilytettävä. Samasta syystä olisi luvun II kohdan B alakohta 1
poistettava. Luvun II kohdassa C, joka koskee lämpökäsittelylle
asetettuja vaatimuksia, tulee ilmaus ”pastörointiyksikkö” korvata ilmauksella ”reaktori”. Lisäksi tulee mainita, että on
myös mahdollista käyttää menetelmää, jonka vaikutus vastaa
60 minuutin käsittelyä 70º C:n lämpötilassa.

4.5.
Lantaa, ruoansulatuskanavan sisältöä tai 5 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua teurastamoista kerättyä
ainesta voidaan 5 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaan
levittää maahan tämän asetuksen mukaisesti, mikäli sen ei
epäillä levittävän vakavia tartuntatauteja. Tässä yhteydessä on
tarpeen viitata EU:n omaan sekä kansainväliseen pahanlaatuisten tartuntatautien määritelmään, joka kattaa esim. klassisen
sikaruton sekä suu- ja sorkkataudin kaltaiset sairaudet.
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4.6.
Komitea suosittelee, ettei märehtijöiden kudoksista
saatavaa proteiinia käytetä lannoitteena.
4.7.
Ehdotuksen 6 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaan
voidaan kolmanteen luokkaan kuuluvaa ainesta käyttää biokaasu- tai kompostointilaitoksissa, jotka täyttävät 12 artiklan
mukaiset pastörointiaikaa ja -lämpötilaa koskevat normit.
Pastörointia koskevien erityisvaatimusten asettaminen luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittelylle biokaasulaitoksissa vaikuttaa kuitenkin tarpeettomalta, koska kyseisessä aineksessa ei
ole merkkejä eläimiin tai ihmisiin tarttuvista taudeista.
4.8.
Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tulee
säätää, että ainoastaan ihmisravinnoksi kelpaavaksi todettujen
eläinten veri voi kuulua luokkaan 3 ja sopii käytettäväksi
rehuissa. Jotta voidaan varmistaa, että kaikki nisäkkäistä peräisin oleva rehun valmistuksessa käytettävä eläinproteiini on
painesteriloitua, tulee myös luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta
saatava veri kuitenkin painesteriloida.

5.
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Päätelmät

5.1.
TSK järjesti 9. maaliskuuta 2001 laajan kuulemistilaisuuden, jonka tavoitteena oli saada lisätietoja BSE-ongelmaan
liittyvistä tieteellisistä, eläinlääketieteellisistä, valvontateknisistä sekä kuluttajia, teollisuutta ja maataloutta koskevista näkökohdista. Kuulemisen perusteella TSK katsoo, että tässä käsiteltävä eläinten sivutuotteita koskeva ehdotus ja ”TSE-ehdotus”
muodostavat vakaan perustan pitkäjänteiselle ja harkitulle
ratkaisulle, joka koskee tässä lausunnossa esitettyjen suositusten mukaista eläinten sivutuotteiden käyttöä.
5.2.
TSK katsoo edellä mainitut varaukset ja suositukset
huomioon ottaen voivansa asettua kannattamaan ehdotusten
yksittäisiä elementtejä. Ehdotukset parantavat merkittävästi
mm. tuotantoeläinten rehujen valmistuksessa käytettävien,
eläimistä lähtöisin olevien ja eri luokkiin kuuluvien sivutuotteiden turvallisuutta, koska niiden mukaan rehuihin voidaan
käyttää vain terveistä ja ihmisravinnoksi kelpaavista eläimistä
peräisin olevia terveitä osia.

Bryssel, 26. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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LIITE
talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon
Keskustelussa hylättiin seuraavat muutosehdotukset, joka saivat enemmän kuin neljänneksen annetuista äänistä.
Kohta 3.3
Muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Olennainen kysymys nykytilanteessa on, jatketaanko väliaikaista kieltoa, joka koskee lihaluujauhon käyttöä
tuotantoeläinten rehuissa, vai kielletäänkö käyttö pysyvästi. Komitea katsoo, että enää ei pidä puhua lihaluujauhon
käyttöä tuotantoeläinten – myös lehmien, vuohien ja lampaiden – rehuissa koskevan kiellon väliaikaisesta tai
pysyvästä käyttöönotosta, vaan pysyvästä kiellosta. Syynä tähän on pysyvä riski BSE:n esiintymisestä tuotantoeläimissä
ja Creutzfeldt-Jacobin taudin siirtymisestä ihmisiin. Siksi on tehtävä kaikki mahdollinen BSE:n hävittämiseksi.”
Perustelu
Muutos on yhdenmukainen komitean aiemmissa lausunnoissaan esittämän näkemyksen kanssa.
Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 28, ei-ääniä: 36, tyhjiä: 9.
Kohta 3.7
Kohdan 3.7 kaksi ensimmäistä virkettä säilyvät ennallaan seuraavanlaisina, mutta alaviite siirretään uuteen
kohtaan 3.8:
”Samalla on otettava huomioon asetuksen toimeenpanosta väistämättä seuraavat tekniset, ekologiset, taloudelliset ja
kaupalliset ongelmat. Ongelmat ovat kuitenkin paljon lihaluujauhon täydellisen käyttökiellon jatkamisen seurauksia
vähäisempiä.”
Äänestyksen tulos
Jaa-ääniä: 40, ei-ääniä: 47, tyhjiä: 5.
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus humala-alan yhteisestä
markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta”
(2001/C 193/09)
Neuvosto päätti 22. joulukuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -jaosto antoi lausuntonsa
30. maaliskuuta 2001. Esittelijä oli Adalbert Kienle.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.–26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa (huhtikuun
25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 61 ääntä puolesta 1:n pidättyessä
äänestämästä.
1.

Taustaa

1.1.
Humala on oluen sielu, sanotaan sananlaskussa. Humala (humulus lupulus) on köynnöskasvi, jonka hedelmät (tähkät)
sisältävät karvasta lupuliinia. Tämä on maltaiden, hiivan ja
veden ohella tärkeä oluen raaka-aine. Humalan osuus oluen
tuotantokustannuksista on kuitenkin vain 0,3 prosenttia.
1.2.
Humalaa viljellään nykyisin kahdeksassa Euroopan
unionin jäsenvaltiossa, ja sen viljely on perinteisesti voimakkaasti vientiin ja maailmanmarkkinoille suuntautunut tuotantoala. Humalan kokonaisviljelyala on noin 22 700 hehtaaria,
joilla tuotetaan noin 35 000 tonnia humalan tähkiä. Koko
maailman humalatuotannosta (94 000 tonnia) tuotetaan siis
Euroopan unionissa 37 prosenttia.
1.3.
Humalan viljely vaatii huomattavan paljon investointeja ja työaikaa.
1.4.
Humalamarkkinat perustuvat suurimmaksi osaksi jopa
viisi vuotta voimassa oleviin sopimuksiin. Näin pyritään
pienentämään alan markkinoiden huomattavia riskejä. Tuottajaryhmittymät ovat kaikissa Euroopan humalantuottajamaissa
tärkeässä osassa pyrittäessä parantamaan jatkuvasti humalan
laatua markkinoiden toiveiden mukaiseksi.
1.5.
Panimoteollisuuden keskittymissuuntaus jatkuu edelleen. Tällä hetkellä noin 30 panimoa tai panimokonsernia
tuottaa kaksi kolmannesta koko maailman oluesta.
1.6.
Humala-alan yhteinen markkinajärjestely perustettiin
vuonna 1971. Yhteisön talousarviosta siihen myönnetyt varat
ovat vähenneet 13 miljoonasta eurosta vuonna 1997 12,4 miljoonaan euroon vuonna 2000.

2.

3.

Huomioita

3.1.
Komitea yhtyy komission ja kaikkien EU:n humalantuottajavaltioiden tuottajaryhmittymien näkemykseen, jonka
mukaan viisivuotinen tukiohjelma on edistänyt ratkaisevasti
laadun parantamista, uusiin lajikkeisiin siirtymistä ja siten
yleisesti EU:n humalantuotannon vakauttamista.

3.2.
On myös osoittautunut, että viljelyalojen kesannointi
tai lopullinen raivaus, joita sovellettiin neljässä (vuodesta 1999
viidessä) tuottajavaltiossa, soveltuvat tässä tapauksessa hyvin
osaksi markkinajärjestelyä.

3.3.
Voidaan olettaa, että panimoalan ja humalakaupan
maailmanlaajuiset keskittymisprosessit jatkuvat, kun taas humalan tuotanto tapahtuu rakennemuutoksesta huolimatta
edelleen verrattain pienissä yksiköissä.

3.4.
Komitea uskoo, että suurten tuotanto- ja markkinariskien sekä uusiin lajikkeisiin siirtymisen vuoksi etusijalla on
tulevaisuudessakin pääasiassa viideksi vuodeksi solmittaviin
ennakkosopimuksiin perustuva pitkäaikainen sopimustuotanto.

3.5.
Komitea toteaa, että tukijärjestelmällä tuetut tuottajaryhmittymät ovat viiden viime vuoden aikana parantaneet
merkittävästi humalantuotannon laatua, kasvinsuojelua, markkinointia ja logistiikkaa ja kohentaneet siten huomattavasti
Euroopan humalantuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Näitä toimia tulisi kestävän humalanviljelyn ja jatkuvan
sopimustuotannon nimissä johdonmukaisesti jatkaa.

Tiivistelmä komission ehdotuksista

2.1.
Humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun
asetuksen (ETY) N:o 1696/71 12 artiklan 5 kohdan a alakohdan perusteella asetettiin tuotantotueksi vuoden 1996 sadosta
vuoden 2000 satoon 480 ecua hehtaarilta. Nyt komissio
ehdottaa tuen jatkamista kahdella vuodella.

3.6.
Tuottajat ja tuottajaryhmittymät joutuvat kohtaamaan
kansainvälisen panimoteollisuuden sekä maailmanlaajuisen
humalakaupan voimakkaan keskittymisen. Humalakauppa on
neljän viime vuoden aikana keskittynyt kahteen suureen
ryhmään, joista toisen osuus maailman humalakaupasta on
noin 30, toisen noin 40 prosenttia.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

3.7.
Jotta voidaan vastata humalantuotannon ja -markkinoinnin erityisriskeihin ja laatuvaatimuksiin sekä antaa maailmanlaajuiselle panimoteollisuudelle viesti EU:n humalantuo-
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tannon toimitusvarmuudesta tulevaisuudessakin, komitea
pitää asianmukaisena, että tuotantotukijärjestelmää jatketaan
viidellä vuodella.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus naudanliha-alan
yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1254/1999 muuttamisesta”
(2001/C 193/10)
Neuvosto päätti 26. helmikuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Talous- ja sosiaalikomitean työvaliokunta antoi 27. helmikuuta 2001 asian valmistelun ”maatalous,
maaseudun kehittäminen, ympäristö” -jaoston tehtäväksi.
Asian kiireellisestä luonteesta johtuen talous- ja sosiaalikomitea nimitti 25. ja 26. huhtikuuta 2001
pitämässään 381. täysistunnossa yleisesittelijäksi Adalbert Kienlen ja hyväksyi seuraavan lausunnon.
Äänestyksessä annettiin 76 ääntä puolesta, 2 vastaan, ja 7 pidättyi äänestämästä.

1.

Taustaa

1.1.
Uusien BSE-tapausten (naudan spongiforminen enkefalopatia) esiintyminen on romahduttanut kuluttajien luottamuksen naudanlihaan ja suistanut naudankasvatuksen kriisiin,
joka uhkaa koko alan olemassaoloa.
1.2.
Käyttöön otetut laajat varotoimenpiteet – kuten lihaluujauhon käyttökielto, BSE-testaus ja erikseen määritellyn
riskiaineksen poistaminen – ovat edellytyksiä kuluttajien luottamuksen palauttamiselle. Terveysasioista vastaava Euroopan
komission jäsen David Byrne korosti 9. maaliskuuta 2001
pidetyssä talous- ja sosiaalikomitean BSE-kuulemistilaisuudessa, ettei hän pysty kuvittelemaan muita toimenpiteitä, joilla
kuluttajien suojaa voitaisiin enää parantaa.
1.3.
Monissa jäsenmaissa naudanlihan kulutus on laskenut
jyrkästi ja myös merkittäviä vientimarkkinoita on menetetty.
Seurauksena on ollut tuottajahintojen romahtaminen. Suu- ja
sorkkataudin puhkeaminen ja nopea leviäminen on uusi
vakava isku sekä EU:n sisämarkkinoille että sen ulkoiselle
kaupalle.

1.4.
Naudankasvatuksella on valtava taloudellinen ja maisemaan vaikuttava merkitys monille alueille, usein myös vuoristoalueille tai muille epäsuotuisille alueille. Markkinakriisin
koettelemien tuottajien keskuudessa vallitsee toimeentulon
menettämisen pelko ja alistuneisuus.

2.

Komission asiakirjan pääsisältö

2.1.
Esitetyt ehdotukset naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1254/1999 muuttamiseksi ovat keskeinen osa maatalousasioista vastaavan komission jäsenen Franz Fischlerin 13. helmikuuta 2001 esittelemää,
seitsemän kohtaa sisältävää hätäsuunnitelmaa.

2.2.
TSK käsittelee erillisessä lausunnossa ehdotusta asetuksen (EY) N:o 1251/1999 muuttamisesta, jonka mukaan luomuviljelijöille annetaan mahdollisuus tuottaa tiettyjä rehupalkokasveja kesannoiduilla aloilla.
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2.3.
Komitealta – eikä myöskään Euroopan parlamentilta –
ei kuitenkaan ole pyydetty kannanottoa komission ehdotukseen EU:n laajuisesta ylimääräisestä yli 30 kuukauden ikäisiä
nautoja koskevasta ”erityisestä ostojärjestelmästä”, josta päätettiin naudanliha-alaa käsittelevässä Euroopan komission hallintokomiteassa ja jolla pyritään helpottamaan markkinatilannetta lyhyellä aikavälillä.
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suorittaa väliarvioinnit, joissa tarkistetaan myös naudanlihaalan markkinajärjestelyä koskevia päätöksiä. Komitea pelkää,
että lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vaikuttavien
toimenpiteiden sekoittaminen voi vaikeuttaa nykyisen kriisin
pikaista voittamista. Huolestuttavia ovat myös maatalouden
erityiskomiteassa ja maatalousneuvostossa käydyt ensimmäiset, erittäin riitaisat keskustelut, jotka eivät herättäneet toivoa
konsensuksen löytymisestä.

2.4.
Komitean lausunto koskee seuraavia komission ehdotuksia:
—

laajaperäisen tuotannon edistäminen eläintiheyttä pienentämällä

—

laajaperäistämisen edistäminen tekemällä 90 palkkiokelpoisen eläimen tilakohtaisesta enimmäismäärästä pakollinen

—

tuottajakohtaisten palkkio-oikeuksien käyttöönotto urospuolisten nautaeläinten osalta

—

emolehmäpalkkion myöntämisedellytysten muuttaminen

—

interventiokaton soveltamatta jättäminen.

3.

Yleistä

3.1.
Talous- ja sosiaalikomitea yhtyy komission käsitykseen
siitä, että pikaiset hätätoimenpiteet naudanlihamarkkinoita
BSE-kriisin seurauksena kohdanneiden vakavien häiriöiden
korjaamiseksi ovat välttämättömiä. Komitea tukee soveltuvia
toimia markkinahäiriöiden poistamiseksi lyhyellä aikavälillä
sekä markkinoiden tasapainottamiseksi keskipitkällä aikavälillä. On vältettävä sellaista kehitystä, että kansalliset tukitoimet
aiheuttavat uusia kilpailuvääristymiä tai saattavat johtaa jopa
yhteisen maatalouspolitiikan uudelleenkansallistamiseen.
3.2.
Vaikka komitealta ei olekaan erikseen pyydetty lausuntoa erityisestä ostojärjestelmästä, jota maatalouskomissaari
ehdottaa seitsemän kohdan suunnitelmassaan, komitea ilmaisee kuitenkin tyytyväisyytensä ehdotukseen, joka sen mielestä
saattaa helpottaa markkinatilannetta huomattavasti. Ottaen
huomioon kansalaisten keskuudessa hyvin yleisen käsityksen
elintarvikkeiden hävittämisen eettisestä arveluttavuudesta komitea pitää hyvänä jäsenvaltioille tarjottua mahdollisuutta
luovuttaa yli 30 kuukauden ikäisistä terveistä eläimistä saatua
BSE-testattua ja merkittyä naudanlihaa humanitaariseen avustustoimintaan tai varastoida sitä omalla kustannuksella.
3.3.
Komitea huomauttaa, että toteutetuilla maatalousalan
uudistuksilla on jo otettu askel kohti vahvempaa markkinasuuntautuneisuutta ja luotu kannustimia laajaperäisemmälle
naudankasvatukselle. On myös muistettava, että naudanlihamarkkinat olivat viime vuonna – ennen nykyisen BSE-kriisin
puhkeamista – tasapainoiset, interventiotoimia ei käytetty ja
tuottajien tulotaso oli asianmukainen. Siksi Agenda 2000:n
päätöksiä naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä ei
tulisi hylätä täysin käyttökelvottomina, etenkin kun Agenda
2000:n soveltamisaika on kuusi vuotta, josta vasta yksi vuosi
on kulunut. Lisäksi vuosina 2002 ja 2003 on tarkoitus

3.4.
Komitean käsityksen mukaan BSE-kriisi vaarantaa sekä
pienten että suurten tilojen olemassaolon niiden käyttämistä
kasvatusmenetelmistä riippumatta. Siksi onkin varmistettava,
että ehdotukset eivät aiheuta tietyille tiloille ja alueille lisää
taloudellisia menetyksiä. Lisäksi on asianmukaisin toimenpitein taattava, että yhteisön tavoitteita ei horjuteta lisäämällä
tuontia, jonka suhteen sovelletaan mahdollisesti heikompia
terveysnormeja ja -tarkastuksia.

3.5.
Komitea pitää puutteena, että ehdotukset eivät sisällä
kannustimia teuraspainon alentamiseksi, joka vähentäisi myös
naudanlihan tarjontaa. Ehdotus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi
kytkemällä palkkiot teuraspainoa tai ikää koskeviin enimmäisrajoihin, kuten tehdään menestyksekkäästi vasikoista maksettavien teuraspalkkioiden suhteen. Samalla voitaisiin myös lisätä
vasikankasvatuksen vahvempaa tukemista, jolloin painavien
eläinten kasvatus vähenisi entisestään.

3.6.
Naudanlihamarkkinoiden dramaattisen tilanteen vuoksi – johon suu- ja sorkkataudin puhkeaminen on vielä lisännyt
uuden ulottuvuuden – komitea pitää tarpeellisena pyrkiä
EU:n laajuiseen yhteisymmärrykseen siitä, että kustannukset
maksetaan julkisista varoista. Tuottajia ja jalostajia ei voida
nykyisessä markkinakriisissä jättää yksin kantamaan laajojen
BSE-varotoimien ylimääräisiä kustannuksia. Samoin on uusia
kilpailuvääristymiä vältettävä. Komitea katsoo, että kriisin
vakavuudesta johtuen yhteisön on osoitettava ylimääräisiä
varoja sen lieventämiseksi ja sen vaikutusten korjaamiseksi.

3.7.
Komitea pyytää komissiota toteuttamaan tarjontaa
koskevien toimenpiteiden lisäksi entistä ponnekkaammin
myös kysyntään vaikuttavia toimia. Kuluttajien suojaamiseksi
tarkoitettuja laajoja toimia tulisi siis täydentää lisäämällä
tiedotusta ja toteuttamalla kampanjoita, joilla mm. korostetaan
naudanlihan asemaa arvokkaana elintarvikkeena sekä naudanlihatuotannon merkitystä maaseudulle ja elintarviketaloudelle.
Tällaiseen yhteisön kampanjaan tulisi käyttää erityisesti myös
maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla annetussa asetuksessa (EY)
N:o 2826/2000 tarkoitettuja varoja.
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Erityistä

4.1.
Komitea katsoo, että ehdotukset eläintiheyden pienentämisestä entisestään ja 90 eläimen ehdottoman enimmäismäärän asettamisesta aiheuttaisivat tietyille alueille ja tiloille
erittäin suuria haittavaikutuksia lupaamatta kuitenkaan lyhyellä aikavälillä helpotusta markkinatilanteeseen. Siksi asiasta
tulisi keskustella perusteellisesti väliarviointien yhteydessä.
4.2.
Komitea huomauttaa, että urospuolisia nautoja koskevaan erityispalkkiojärjestelmään ehdotetut muutokset johtaisivat myös markkinajärjestelyn perusteellisiin muutoksiin. Toimenpiteiden lyhyen aikavälin vaikutus markkinoihin ei ole
ollenkaan varma, mutta muutokseen liittyisi joka tapauksessa
huomattava ja pysyvä hallinnollisen työn lisäys, joka on
ristiriidassa toivotun ja komission ajaman yhteistä maatalous-
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politiikkaa koskevan hallintomenettelyjen yksinkertaistamisen
kanssa. Lisäksi tuottajien sopeutuminen markkinoiden tuleviin
kehityksiin vaikeutuisi.
4.3.
Komitea muistuttaa, että ehdotus emolehmäpalkkion
muuttamiseksi ei saa johtaa pienten tilojen yksipuoliseen
rasittamiseen.
4.4.
Talous- ja sosiaalikomitea varoittaa paluusta pysyvään
interventioon naudanliha-alalla. Nykyiset äärimmäisen vakavat
markkinahäiriöt huomioon ottaen komitea kuitenkin pitää
järkevänä
ehdotusta
Agenda
2000:ssa
säädetyn
350 000 tonnin interventiokaton väliaikaisesta soveltamatta
jättämisestä. Samalla myös alalla sovellettavia – etenkin teuraspainoa koskevia – interventiomääräyksiä tulisi tarkastella
uudelleen.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Neuvoston asetus tukijärjestelmästä
tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (EY) N:o 1251/1999 muuttamisesta”
(2001/C 193/11)
Neuvosto päätti 26. helmikuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Talous- ja sosiaalikomitean työvaliokunta päätti 27. helmikuuta 2001 antaa asian valmistelun ”maatalous,
maaseudun kehittäminen, ympäristö” -jaoston tehtäväksi.
Talous- ja sosiaalikomitea nimitti 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa (huhtikuun
25. päivän kokouksessa) töiden kiireellisyyden vuoksi yleisesittelijäksi Jean-Claude Sabinin ja hyväksyi
seuraavan lausunnon suurella äänten enemmistöllä kolmen pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Komissio on pannut ensi vaiheessa täytäntöön sarjan
toimia, joiden tavoitteena on suojella kuluttajia BSE-tartuntojen vaaralta. Yksi toimista on lihajauhojen käytön kieltäminen
rehuissa. Tämän seurauksena kasviproteiinien vajaus kasvaa
Euroopan unionissa. Koska kuluttajien luottamus naudanlihaan on joutunut kriisiin, komissio esitti 13. helmikuuta
2001 markkinoiden mukauttamistoimia Berliinin sopimuksen
antaman liikkumavaran puitteissa sekä toimia luonnonmukaisen tuotannon periaatteita noudattavan rehupalkokasvien viljelyn kehittämiseksi. Tässä lausunnossa käsitellään ehdotusta
rehupalkokasvien viljelyn edistämiseksi sekä annetaan joitain
suosituksia.

2.

Euroopan komission ehdotuksen sisältö

2.1.
Asetuksen (EY) N:o 1251/1999 mukaan tuottajien on
pinta-alatuen saamiseksi kesannoitava ennakolta määritelty
prosenttiosuus viljelyalasta ja kesannoitujen alojen on sovelluttuva myös tiettyihin non food -tarkoituksiin.

2.2.
Komissio on jo aiemmin ehdottanut muutosta neuvoston 24. kesäkuuta 1991 hyväksymään asetukseen, joka koskee
erityisjärjestelyitä luonnonmukaisen maatalouden kehittämiseksi(1).
2.2.1. Kyseisen asetuksen liitteessä I täsmennetään, että
luonnonmukaisiksi tuotteiksi voidaan kutsua sellaisia tuotteita,
joiden viljelyssä on käytetty luonnonmukaisen tuotannon
periaatteita ainakin kahden vuoden siirtymävaiheen ajan ennen
kylvöä.

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2020/2000 (EYVL
L 241, 26.9.2000, s. 39).

2.3.
Euroopan komissio ehdottaa, että luonnonmukaisella
menetelmällä tuotettuihin rehuihin kuuluvien rehupalkokasvien viljelyä edistetään sallimalla niiden tuotanto kesannoiduilla aloilla riippumatta siitä, onko kyseessä pakollinen vai
vapaaehtoinen kesannointi.
2.3.1. Kyseisten tilojen tulee soveltaa kaikilta osin luonnonmukaisen tuotannon periaatteita. Lupa voitaisiin antaa markkinointivuodesta 2000/2001 lähtien. Järjestelyllä ei ole budjettivaikutuksia.

3.

Yleistä

3.1.
Komitea kiinnittää erityistä huomiota komission ehdotukseen rehupalkokasvien viljelystä pakollisesti tai vapaaehtoisesti kesannoiduilla aloilla. Komitea muistuttaa, että rehupalkokasvien viljely on kiinnostavaa sekä rehuntuotannon että
maanviljelyn kannalta.
3.2.
Komitea huomauttaa kuitenkin, ettei tällä toimenpiteellä ole suoraa yhteyttä naudanlihamarkkinoiden hallinnointiin. Se liittyy ennemminkin kokonaisvaltaiseen kysymykseen
rehuntuotannosta ja valkuaiskasvien tarjonnasta Euroopan
unionissa.

4.

Ehdotus tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille

4.1.
Komission ehdotus kuuluu 7. ja 9. joulukuuta 2000
pidetyn Nizzan huippukokouksen päätelmien yhteyteen. Eurooppa-neuvosto pani merkille, että ”komissio aikoo – syventää analyysiään öljykasvien ja valkuaiskasvien tarjonnasta ja
kysynnästä rahoitusnäkymiä kuitenkin tiukasti noudattaen”.
Komitea katsoo, että ehdotus on myönteinen, mutta se on
riittämätön ja tuo vain osittaisen ratkaisun käsillä olevaan
ongelmaan.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Ehdotus herättää itse asiassa useita kysymyksiä.

tävällisiä menetelmiä, ja että ehdotusta laajennettaisiin koskemaan Blair House -sopimusten ulkopuolelle jääviä palkoviljaja valkuaiskasveja.

4.2.1. Ehdotus koskee ainoastaan rehupalkokasveja. Komitea tähdentää, että myös palkoviljat ja valkuaiskasvit ovat
kiinnostavia rehuntuotannon ja maanviljelyn kannalta. Kyseisillä kasveilla on myönteinen vaikutus maaperän rakenteen
ylläpitämiseen.

5.

4.3.
Koska maanviljelijöitä tulisi kannustaa asianmukaisiin
käytäntöihin maaperän hoidossa, komitea katsoo, että vuoroviljely, johon sisältyisi maaperää parantavien kasvien (palko- ja
valkuaiskasvit) viljelyä, edistäisi seuraavien kahden tavoitteen
saavuttamista:
hyvälaatuisten kasviproteiinien tuotannon lisääminen

—

hyvien viljelykäytäntöjen edistäminen.

Kasviproteiinituotannon haasteet

5.1.
Lihajauhojen tilapäinen poistaminen rehutuotannosta
lisää tarvetta analysoida tarkkaan Euroopan unionin riippuvuutta kasviproteiineista ja pyrkiä löytämään kestäviä ja asianmukaisia ratkaisuja. Tarve on entistä suurempi, sillä komissio
pohtii parhaillaan Euroopan unionin kasviproteiinilähteiden
tasapainoa. Komitea toivoo, että sitä kuullaan tästä aiheesta,
joka kiinnostaa sekä viljelijöitä että kuluttajia. Komitea on
pannut merkille komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Vaihtoehdot kasvivalkuaisen viljelyn edistämiseksi EU:ssa”(1), ja se varaa itselleen oikeuden antaa
lausunnon aiheesta.

4.2.2. Vaikka komission ehdotus on sinänsä myönteinen,
komitea suhtautuu epäillen toimenpiteen rajaamiseen siten,
että se koskee vain luonnonmukaista viljelyä harjoittavia tiloja.
Kaikki palko- ja valkuaiskasvit eivät vaadi vahvoja lannoitteita
ja torjunta-aineita (typpilannoitteita ei tarvita lainkaan).

—
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5.2.
Vaikka asia ei varsinaisesti kuulu komission ehdotukseen, lausunnossa hahmotellaan joitain pohdintoja, jotka voitaisiin liittää Euroopan unionin kasviproteiinitarjonnan haasteita koskevaan erilliseen lausuntoon.

Näin komission tavoitteena olevat myönteiset ympäristövaikutukset vahvistuisivat ilman lisäkustannuksia.

5.3.
Seuraava taulukko ei kaipaa kommentteja. Euroopan
unioni tuottaa itse kolmanneksen tarvitsemistaan proteiineista,
ja tilanne on heikkenemässä entisestään. Riippuvuus on huolestuttavaa Euroopan unionin karjankasvatuksen turvallisuuden kannalta. Näin ollen tarvitaan uutta strategiaa.

4.4.
Päätelmänä komitea ehdottaakin, että tiettyjen peltokasvien viljelijöiden tukijärjestelmää koskevan asetuksen (EY)
N:o 1251/1999 muutosta ei rajattaisi vain luonnonmukaiseen
tuotantoon, jotta kaikki viljelijät voisivat kehittää ympäristöys-

(1) KOM(2001) 148 lopullinen, s. 2.

Proteiinitilanne EU:ssa (miljoonaa tonnia) markkinointivuonna 1999/2000

Tuotanto

Vienti

Tuonti

Kulutus

7,8

0,7

34,3

41,2

Soijaa

1,2

0,7

26,3

26,8

Valkuaiskasveja

4,7

0,7

5,4

Kasviproteiinit

17,7

1,1

35,1

51,7

Eläinproteiinit

3,2

0,7

0,7

3,2

20,9

1,8

35,8

54,9

Öljykasvit,
joista

Yhteensä

Lähde: Vuoden 1999 tilasto- ja taloustiedot, Euroopan komissio.

C 193/44

FI
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5.4.
Komitea käyttää tilaisuutta hyväkseen ja esittää syyt,
joiden takia kysymys on erityisen tärkeä.
—

Yhteisön tuotanto kattaa alle 30 prosenttia EU:n tarpeista.

—

Lihajauhojen poistaminen rehuntuotannosta lisää vajausta.

—

Kasviproteiinien maailmanlaajuinen kulutus kasvaa vuodessa 4–5 prosenttia ja toimitusmahdollisuudet saattavat
heikentyä.

—

Yhdysvallat tukee kyseisten, sille strategisesti tärkeiden
kasvien tuotantoa.

—

Agenda 2000:ssa öljykasveille annettava tuki mukautettiin samalle tasolle kuin muille peltokasveille annettava
tuki, mikä kannustaa öljykasvien tuotantoon. Vaikka
tämä päätös vapauttaa Euroopan unionin Blair House sopimusten velvoitteista, sillä on kolme haittapuolta: se
edistää yksipuolista viljelyä, se ei täytä laadullisen ja
määrällisen turvan tarpeita yhteisössä (onko tuoduissa
raaka-aineissa geneettisesti muunnettuja organismeja vai
ei) ja se heikentää Euroopan unionin asemaa WTOneuvotteluissa. Itse asiassa on helpompaa tuottaa omille
markkinoille kuin vientiin.

10.7.2001

—

Keski- ja Itä-Euroopan maille olisi järkevää ehdottaa
laajentumisen yhteydessä varteenotettavia vaihtoehtoja
sellaisen tuotannon kehittämiseen, jolle Euroopan unioni
tarjoaa todelliset markkinat.

—

Öljykasvien non food -tuotannon kehittäminen polttoainekäyttöön (metyyliesteri) edistäisi kasviproteiinien tuotantoa ja auttaisi samalla Euroopan unionia täyttämään
sitoumuksensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (Kioton sopimus).

Berliinin sopimuksen yhteydessä päätettiin uudelleentarkastelulausekkeesta, jotta yhteistä maatalouspolitiikkaa voitaisiin
tarvittaessa tarkistaa kasviproteiinialan maatalouspolitiikan
korjaamiseksi.

5.5.
Päätelmänä voidaan todeta, että kaikki tarvittavat osatekijät ovat koossa Euroopan unionin ja ehdokasvaltioiden
kasviproteiinien tuotannon kehityssuunnitelman valmistelua
varten. Komitean tuleekin tarkastella kysymystä mahdollisimman pian, jotta se voi tehdä komissiolle ehdotuksia yhteisen
maatalouspolitiikan välitarkistusta varten.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan
parlamentille – Strategia sisämarkkinoiden arvonlisäverojärjestelmän toiminnan parantamiseksi”
(2001/C 193/12)
Neuvosto päätti 8. kesäkuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää
talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -jaosto
antoi lausuntonsa 9. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Kenneth Walker.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25.-26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa (huhtikuun
25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 53 ääntä puolesta, 6 vastaan,
4:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Ensimmäisen ja toisen arvonlisädirektiivin antamisen
jälkeen huhtikuussa 1967 yhteisö sitoutui juridisesti ja poliittisesti (mahdollisimman tehokkaiden sisämarkkinoiden luomista koskevan tavoitteen yhteydessä) ottamaan käyttöön yhteisen
arvonlisäverojärjestelmän, jossa tuonnin verotus ja viennin
verottomuus poistetaan jäsenvaltioiden välisessä kaupassa.
Sitoumus perustui tavoitteeseen laatia arvonlisäverojärjestelmä, joka soveltuu hyvin sisämarkkinoille ja jota sovellettaisiin
Euroopan unionissa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa samalla
tavalla.
1.2.
Komissio esitti ehdotuksia, joiden tarkoituksena oli
kyseisen järjestelmän käyttöönotto vuonna 1987 osana työohjelmaa sisämarkkinoiden luomiseksi tammikuuhun 1993 mennessä. Ehdotusten, jotka on laadittu todellisten sisämarkkinoiden luomiseksi siten, että verotus suoritetaan alkuperämaassa,
pääkohdat olivat seuraavat:
—

yhdenmukaistettu verorakenne, johon sisältyy kaksi verokantaluokkaa

—

jäsenvaltioiden soveltamien verokantojen lähentäminen
tiettyjen ääriarvojen puitteissa

—

korvausmekanismin luominen verotulojen uudelleenjakamiseksi.

1.3.
Jo vuonna 1989 oli selvää, että komission ehdotuksia
olisi mahdotonta hyväksyä ennen 1. tammikuuta 1993, ja
Ecofin-neuvosto päätti tästä syystä hyväksyä siirtymäjärjestelmän, jonka avulla voitaisiin poistaa tarkastukset yhteisön
sisärajoilla samalla kuitenkin mahdollistaen sen, että veroja
voitaisiin periä määränpäänä olevassa jäsenvaltiossa. Neuvosto
vahvisti samaan aikaan juridisesti ja poliittisesti huhtikuussa
1967 tekemänsä sitoumuksen sellaisen ”lopullisen verotusjärjestelmän” käyttöön ottamisesta, joka perustuu tavaroiden
ja palvelujen verotukseen alkuperäjäsenvaltiossa, sekä asetti
tavoitteen saavuttamiselle uuden määräajan, joka oli 31. joulukuuta 1996.

1.3.1. Moneen kertaan muutettu siirtymäjärjestelmä on yhä
voimassa. Järjestelmän korvaaminen ei kuulu lähitulevaisuuden suunnitelmiin, vaikka sen puutteet (se on monimutkainen,
altis petoksille ja vanhanaikainen) onkin tunnustettu yleisesti.
1.4.
.Komissio teki uusia ehdotuksia lopullisen verotusjärjestelmän käyttöönotosta 31. joulukuuta 1996 mennessä.
Komissio oli tehnyt perusteellisen arvion siirtymäjärjestelyistä (1) sekä kerännyt jäsenvaltioiden näkemykset ehdotustensa
taustaksi, jotta se välttäisi samanlaisen tilanteen, joka johti
aiempien ehdotusten hylkäämiseen.
1.4.1. Tästä huolimatta neuvostossa on edistytty hyvin
vähän komission esittämien tarkistettujen ehdotusten hyväksymiseksi. Mikäli elinkeinonharjoittajan liiketoiminta on koko
EU:ssa veronalaista vain yhdessä jäsenvaltiossa, verotusjärjestelmien erittäin laaja yhdenmukaistaminen on välttämätöntä
yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi. Jotta voitaisiin lisäksi
varmistaa verotuksen tasapuolisuus yritysten välisessä kilpailussa, tietty verokantojen yhdenmukaisuusaste on myös välttämätön. Yhdenmukaisuusasteesta on ollut mahdotonta päästä
sopimukseen, koska jäsenvaltioilla on toisistaan eroavia järjestelyjä.
1.5.
Komission mielestä arvonlisäverojärjestelmää on selvästi uudenaikaistettava, yksinkertaistettava, lujitettava ja sovellettava nykyistä yhtenäisemmin, jotta se olisi ajan tasalla ja
jotta se kannustaisi nykyistä enemmän lainmukaiseen kaupankäyntiin sisämarkkinoilla siten, että samalla kuitenkin vältettäisiin petosten lisääntyminen.

2.

Komission ehdotukset: uusi strategia 2000

2.1.
Tämän asiakirjan liite 1 sisältää komission ehdotusten
yksityiskohdat vuonna 1996 esitetyn ohjelman uudelleenarvioimiseksi.
(1) COM(1994) 515 final, 23. marraskuuta 1994.
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2.2.
Tämän asiakirjan liite 2 sisältää komission toimintaohjelman.

3.

Yleistä

3.1.
Komitea on ilmaissut useasti lausunnoissaan (1) kannattavansa periaatetta uudesta lopullisesta arvonlisäverojärjestelmästä, jossa verotus tapahtuu alkuperämaassa, ja kehottanut
jäsenvaltioita poistamaan esteet tämänsuuntaiselta kehitykseltä. Komitea on korostanut toistuvasti siirtymäjärjestelmän
puutteita ja kannattanut toimia järjestelmän uudenaikaistamiseksi ja sen puutteiden korjaamiseksi. Kyseiset puutteet nimittäin vaikuttavat kielteisesti lailliseen liiketoimintaan ja helpottavat petollista toimintaa.
3.1.1. Komitea huomautti jo vuonna 1988 (2), että yhteisön
jäsenvaltioiden välisten liiketoimien luokittelu ”tuonniksi” ja
”vienniksi” on nk. yhtenäismarkkinoilla aikansa elänyt. Todellisilla yhtenäismarkkinoilla kyseisten käsitteiden tulisi viitata
ainoastaan yhteisön ulkopuolella olevien osapuolten kanssa
tehtäviin liiketoimiin.
3.1.2. Jäsenvaltiot joutuvat huonoon valoon sen vuoksi,
että 33 vuotta sitten tehdyn periaatepäätöksen toimeenpanossa
ei ole saavutettu minkäänlaista kehitystä. Euroopan alv-lainsäädännön historia on sarja epäonnistumisia. Tämä ei johdu
komissiosta, joka on pyrkinyt edistämään asiaa kiitettävän
johdonmukaisesti ja herpaantumattomasti, vaan jäsenvaltioista, jotka ovat jatkuvasti tehneet pyrkimykset tyhjiksi.
3.2.
Nykyiset siirtymäjärjestelyt tunnustetaan yleisesti monimutkaisiksi, alttiiksi petoksille ja vanhanaikaisiksi. Sen lisäksi
ne eivät ole yhteensopivia yhtenäismarkkinoiden periaatteiden
kanssa. Komitea on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että
arvonlisäverojärjestelmää on selvästi uudenaikaistettava, yksinkertaistettava, lujitettava ja sovellettava nykyistä yhtenäisemmin, jotta se olisi ajan tasalla ja jotta se kannustaisi nykyistä
enemmän lainmukaiseen kaupankäyntiin sisämarkkinoilla
siten, että samalla kuitenkin vältettäisiin petosten lisääntyminen.
3.2.1. Komitea hyväksyy komission väitteen, että sisämarkkinat voivat toimia ja toimisivat nykyistä paremmin, jos
arvonlisäverojärjestelmä perustuisi alkuperävaltiossa tapahtuvaan verotukseen, koska hallinto olisi yksinkertaisempaa (millä
vähennettäisiin yritysten kuluja) ja petosmahdollisuudet vähenisivät. Siten saataisiin myös paremmat takuut verotulojen
vakaudesta.
3.2.2. Komitea pahoittelee nykyistä poliittista ilmapiiriä,
jonka vuoksi on epätodennäköistä, että edellä mainittu järjestelmä saataisiin luotua lähitulevaisuudessa.
(1) EYVL C 82, 19.3.1996, s. 49; EYVL C 204, 15.7.1996, s. 94;
EYVL C 296, 29.9.1997, s. 51; EYVL C 101, 12.4.1999, s. 73;
EYVL C 209, 22.7.1999, s. 53; EYVL C 116, 20.4.2001, s. 59.
(2) EYVL C 237, 12.9.1988, s. 14.
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3.3.
Komitea on helpottunut, että komissiolla ei ole minkäänlaista aikomusta asettaa kyseenalaiseksi yhteisön pitkän
aikavälin tavoitteena pidettävää ajatusta lopullisesta verojärjestelmästä, jossa verotus tapahtuu alkuperäjäsenvaltiossa. Kun
otetaan huomioon nykyinen poliittinen tilanne, komitea hyväksyy lyhyen aikavälin tarpeen määrittää siirtymäjärjestelmää
varten uskottava strategia, joka perustuu seuraaviin tavoitteisiin:
—

voimassa olevien sääntöjen yksinkertaistaminen ja uudenaikaistaminen

—

voimassa olevien säännösten soveltaminen nykyistä yhdenmukaisemmin

—

hallinnollisen yhteistyön tiivistäminen.

3.4.
Komitea ymmärtää, että edellä mainittu on mahdollista
ainoastaan, mikäli kaikki jäsenvaltiot ovat valmiita muuttamaan omia alv-järjestelmiään ja etenkin rajoittamaan runsaslukuisia erityisjärjestelyjä, vaihtoehtoja, verovapautuksia ja poikkeuksia. Alv-lainsäädännön viimeaikaisen kehityksen valossa
tulevaisuudennäkymät eivät ole kovin lupaavat.
3.5.
Komitea on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että
nykyisten siirtymäjärjestelyjen säilyttäminen edellyttää entistä
tiukempaa valvontaa ja tiiviimpää hallinnollista yhteistyötä.
Nykyinen järjestelmä, jonka puitteissa tavarat liikkuvat jäsenvaltioiden välillä al-verotta, houkuttelee petokseen.
3.6.
Komitea yhtyy komission vaatimukseen siitä, että
vuonna 1996 esitetyn ohjelman ja SLIM-aloitteen (sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön yksinkertaistamiseen liittyvä
aloite) yhteydessä tehdyt ehdotukset tulisi hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Lisäksi se kehottaa jäsenvaltioita tekemään
yhteistyötä komission kanssa siirtymäjärjestelmän yksinkertaistamiseksi, uudenaikaistamiseksi ja tehostamiseksi.
3.6.1. Komitea on jo antanut lausuntoja, joissa pääpiirteittäin asetutaan kannattamaan komission ehdotuksia, jotka
koskevat vähennysoikeutta ja kahdeksannessa arvonlisäverodirektiivissä säädetyn menettelyn kumoamista (3), arvonlisäverovelvollisen määrittelyä (4), arvonlisäverokomitean aseman
muuttamista (5) ja perintään liittyvän keskinäisen avunannon
parantamista (6). Komitea on pettynyt siihen, että näitä tarpeellisia ja toivottavia toimenpiteitä ei ole vielä toteutettu.
3.6.1.1. Komitean mielestä tilanne paranisi huomattavasti,
mikäli maksuajat yhdenmukaistettaisiin jäsenvaltioissa tai mikäli ne saataisiin edes entistä lähemmäksi toisiaan.
(3) KOM(1998) 377
12.4.1999, s. 73.
(4) KOM(1998) 660
28.4.1999, s. 14.
(5) KOM(1997) 325
21.1.1998, s. 56.
(6) KOM(1998) 364
12.4.1999, s. 26.

lopullinen, TSK:n lausunto EYVL C 101,
lopullinen, TSK:n lausunto EYVL C 116,
lopullinen, TSK:n lausunto EYVL C 19,
lopullinen, TSK:n lausunto EYVL C 101,

10.7.2001

FI
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3.6.2. Lisäksi komitea on ilmaissut kannattavansa komission ehdotusta pakollisen veroedustuksen poistamisesta (1).
Komitea on näin ollen tyytyväinen siihen, että neuvosto
on antanut direktiivin kyseisen vaatimuksen poistamisesta
1. tammikuuta 2002 alkaen.

3.7.
Komitea kannattaa komission toimintaohjelmaa ja
toivoo, että sen toteuttaminen on mahdollista. Komitea epäilee
kuitenkin, onko toimintaohjelman toteuttaminen mahdollista
sille asetetussa aikataulussa, nykyisestä poliittisesta tilanteesta
johtuen.

3.8.
Komitea huomauttaa, että 2. maaliskuuta 2000 pidetyssä verotuspolitiikkaa käsittelevän työryhmän kokouksessa
jäsenvaltiot kannattivat komission omaksumaa käytännöllistä
lähestymistapaa nykyisen siirtymäjärjestelmän ongelmien ratkaisemiseksi. Komitea toivoo, että jäsenvaltioiden antama tuki
johtaisi neuvoston lainsäädäntötoimiin.

3.9.
Kuudenteen arvonlisäverodirektiiviin viime vuosina
tehdyt lukuisat yksittäiset muutokset ovat johtaneet monimutkaiseen, sekavaan ja paikoin jopa ristiriitaiseen tekstiin. Komitea on tyytyväinen tietoon, jonka mukaan komissio on käynnistänyt koko direktiivitekstin uudelleenmuokkauksen ja kirjannut hankkeen vuoden 2001 työohjelmansa painopistealojen joukkoon.

4.

Erityistä

4.1.
Komitea on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että
julkisen sektorin postipalvelujen vapauttaminen arvonlisäverosta vääristää kilpailua tilanteessa, jossa jäsenvaltiot ovat
ryhtyneet enenevässä määrin yksityistämään postipalvelujaan.
Alalla toimivien yksityisen sektorin toimijoiden verottaminen
ja julkisen sektorin toimijoiden vapauttaminen veroista rikkoo
tasapuolisuusperiaatetta, joka on kaikkien verotusjärjestelmien
ydin. Lisäksi se vääristää kilpailua niin jäsenvaltioissa, joissa
on sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita, kuin
jäsenvaltioiden välillä, koska sama palvelu voi olla yhdessä
jäsenvaltiossa yksityistetty ja toisessa jäsenvaltiossa julkinen.

4.2.
Komitea on antanut lausunnon (2) komission ehdotuksista, joiden piirissä on mm. sähköisen kaupankäynnin sekä
radio- ja televisiolähetysten kohtelu.

4.3.
Komitea on tyytyväinen komission ehdotukseen elektronisen laskutuksen hyväksymisestä alv-tarkoituksiin ja sääntöjen laatimisesta yhteisössä voimassaolevien käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Komitea pitää näitä pitkään kaivattuja

(1) KOM(1998) 660 lopullinen, TSK:n lausunto EYVL C 116,
28.4.1999, s. 14.
(2) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 59.
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toimenpiteitä varsin toivottavina, koska ne johtavat sellaiseen
kehitykseen, joka auttaa vähentämään tuntuvasti useiden yritysten osalta verotukseen liittyvää taakkaa ja kustannuksia.
4.4.
Lisäksi komitea on antanut lausunnon (2), jossa se tukee
komission ehdotuksia hallinnollista yhteistyötä ja keskinäistä
avunantoa koskevien sääntöjen tarkistamisesta.
4.5.
Komitea kannattaa lausunnossaan (4) kuudennen arvonlisäverodirektiivin 12 artiklan 3 kohdan säännösten voimassaolon jatkamista viidellä vuodella. Kyseisen direktiivin
nojalla yleisen arvonlisäverokannan vähimmäistasoksi asetetaan 15 % vuoden 2000 loppuun asti. Komitea pahoittelee,
että ehdotukset verokannan yleisen vaihteluvälin käyttöönotosta on hylätty kahdesti.
4.6.
Komitea toteaa, että komissio laatii 12 artiklan
4 kohdan nojalla kertomuksen arvonlisäveron alennettujen alverokantojen soveltamisalasta. Kertomuksessa tarkastellaan
verokantojen yhdenmukaistamista ja arvioidaan verokantojen
rakenteen vaikutuksia yhtenäismarkkinoiden toimintaan. Komitea huomauttaa, että asia on hyvin kiistanalainen ja että
näkymät tarvittavan poliittisen sopimuksen saavuttamiseksi
eivät ole lupaavat.
4.7.
Komitea katsoo oikeaksi päätelmän, että aiemmin
pelkästään julkisen sektorin toimialaan kuuluvien toimintojen
lisääntyvä yksityistäminen johtaa verotuksesta vapautettujen,
verottamattomien ja verollisten palvelujen välisen kilpailun
vääristymiseen, mikä puolestaan heikentää tasapuolisuusperiaatteen toteutumista. Komitea yhtyy näkemykseen, jonka
mukaan järjestelmää on uudenaikaistettava kyseessä olevat
palvelut huomioon ottaen. Komitean mielestä tätä ei kuitenkaan välttämättä tule tehdä niin, että alv:tä ryhdytään keräämään siitä nykyisin vapautetun toiminnan kattamilta aloilta.
4.7.1. Komitea kannattaa myös komission ehdotusta, jonka
mukaan tukiin sovellettava arvonlisäverojärjestelmä on tarkistettava, jotta voitaisiin taata nykyistä yksinkertaisempi ja
yhdenmukaisempi kohtelu Euroopan unionissa. Komitea on
komission kanssa niin ikään samaa mieltä siitä, että sosiaali-,
opetus- ja kulttuurialan toimia koskevaa vapautusta ilman
vähennysoikeutta olisi tarkasteltava uudelleen, jotta pystytään
määrittämään, onko vapautusten jatkaminen perusteltua.
4.8.
Komitea panee merkille komission aikomuksen käsitellä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen kohtelua. Komitea on yhtä
mieltä siitä, että kyseinen talouden lohko on kasvanut ja
tullut entistä monitahoisemmaksi viime vuosina ja että sen
toimintarakenteet ja -menetelmät ovat kokeneet huomattavia
muutoksia. Tästä syystä aiheen tarkastelu on varmasti tarpeen,
mutta kyseiset seikat hankaloittavat entisestään asianmukaisen
alv-järjestelmän luomista. Komissio tunnustaa epäsuorasti epäonnistumisen mahdollisuuden todetessaan, että ”– – vaikka
myöhemmin paljastuisi, että kyseinen järjestelmä ei ole suositeltava
(3) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 59.
(4) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 67.
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tai toteutettavissa”. Komitea painottaa, että yksi tämän alan alvjärjestelmälle asetettavista tärkeimmistä vaatimuksista on se,
että se ei estä tai pysäytä markkinoiden kehitystä, koska
markkinat vaikuttavat voimakkaasti talouskasvuun ja työllisyyteen.

4.9.
Komitea kannattaa ajatusta niiden kuudennen arvonlisäverodirektiivin säännösten muuttamisesta, joista on tullut
epäselviä, puutteellisia tai nykyiseen taloudelliseen todellisuuteen huonosti soveltuvia yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden johdosta.

4.10. Komitea on yhtyy näkemykseen, että tavaroiden
luovutuspaikkaa koskevat säännöt on yhdenmukaistettava
tapauksissa, joissa tavaran toimittaja vastaa tavaran asentamisesta ja kokoamisesta asiakkaan luona.

4.10.1. Komissio toteaa, että peruspalvelujen enenevä avaaminen kilpailulle merkitsee käytännössä sitä, että niiden tarjontamahdollisuus avataan yksityisen sektorin tuottajille, mikä
hyödyttää eniten kuluttajia, koska he voivat valita kilpailukykyisimmät toimittajat. Komissio katsoo, että alalla on taattava
terve kilpailu. Komitea puolestaan tähdentää, että terveen
kilpailun takaaminen ei ole missään nimessä verojärjestelmien
tehtävä. Verojärjestelmien rakenteiden tulisi kuitenkin olla
sellaisia, että ne eivät luo kilpailuvääristymiä.

4.10.2. Komitea ymmärtää tarpeen tarkistaa yhteisössä
tapahtuvaa etämyyntiä koskevat menettelyt, joita sovelletaan
siirtymäjärjestelyjen puitteissa. Etämyynti tapahtuu entistä
enemmän sähköisiä välineitä hyödyntäen, minkä vuoksi useita
sähköistä kaupankäyntiä koskevia periaatteita voidaan soveltaa
myös etämyyntiin.

4.11. Komitea on voimakkaasti sitä mieltä, että jäsenvaltioiden veroviranomaisten välinen, nykyistä tiiviimpi hallinnollinen yhteistyö on oleellista siirtymäjärjestelyjen tai minkä
tahansa verojärjestelmän toimivuuden kannalta. Komitea toteaa tyytyväisenä, että komissio ja neuvosto ovat puuttuneet
asiaan. Komitea on samaa mieltä siitä, että hallinnollista
yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa varten olemassaolevia
yhteisön oikeudellisia välineitä olisi vahvistettava, jotta kyettäisiin torjumaan tavaroiden al-verovapaasta liikkumisesta juontuvat petokset. Komitea huomauttaa kuitenkin, että oikeudellisten välineiden kehittämisestä ei ole paljon hyötyä, elleivät
jäsenvaltioiden verohallinnot ole valmiit hyödyntämään niitä.

4.12. Komitea kannattaa ajatusta tulli- ja veroviranomaisten
välisen yhteistyön tiivistämisestä ja odottaa kiinnostuneena
aiheen käsittelyä varten perustetun tulli- ja veroasioita käsittelevän tilapäisen työryhmän työskentelyn tuloksia.
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4.13. Komitea kannattaa palvelujen verotuspaikkaa koskevien säännösten yleistä ja perusteellista uudelleentarkastelua
(9 artikla). Komitea yhtyy yleiseen näkemykseen käytännön
soveltamisalan laajentamisesta siten, että verotus tapahtuu
siellä, missä asiakas on (käänteisen verovelvollisuuden järjestelmä) tai että siitä tehdään palvelujen verotuksen periaatesääntö.
Komitea pitää kyseistä periaatetta hajanaisten maksujen järjestelmän suojelua tärkeämpänä asiana. Komitea huomautti aiemmassa lausunnossaan (1), että hajanaisten maksujen järjestelmän poistaminen on tärkein yksittäinen tekijä, jolla voidaan
keventää yrityksille lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvaa
taakkaa.

4.13.1. Komitea kanta on yhä sama. Komitean mielestä
hajanaisten maksujen järjestelmän poistaminen ei heikennä
millään tapaa järjestelmän valvontamahdollisuuksia. Komitea
on itse asiassa sitä mieltä, että jos yrityksille lainsäädännön
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia vähennetään tuntuvasti, se kannustaisi yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä
nykyistä paremmin ja vähentäisi siten petostapauksia. Monet
pienyritykset ja etenkin liikkeenharjoittajat jättäytyvät rekisteröitymättä. Tämä ei kuitenkaan tapahdu suotuisan kilpailuaseman saavuttamiseksi tai veroviranomaisten pettämiseksi, vaan
siksi, että niillä ei ole riittävästi resursseja selviytyä veroilmoituksen tekemiseen liittyvistä hallinnollisista vaatimuksista.

4.14. Myös komitea pitää kuudennen arvonlisäverodirektiivin 27 artiklan nojalla jäsenvaltioille myönnettyjen poikkeusten järkiperäistämistä toivottavana. Komissio kuvailee oikeutetusti nykytilannetta epäselväksi. Jäsenvaltioiden käyttämien
järjestelmien välisten erojen taustalla ovat lukuisat ja moninaiset poikkeukset, jotka muodostavat pääasiallisen esteen etenkin
pk-yritysten yhteisössä harjoittamalle rajatylittävälle liiketoiminnalle.

4.15. Tarve erilaisten vaihtoehtojen, oikeuksien ja poikkeusten järkiperäistämiseen on yleinen ja aivan yhtä polttava.
Kuten komissio huomauttaa, jopa väliaikaisten poikkeusten
purkaminen on osoittautunut mahdottomaksi, koska yksimielisyyttä ei ole saavutettu. Tuntuu siltä, että poikkeuksiin
oikeutettujen jäsenvaltioiden on lähestulkoon pakko pitää
niistä kiinni hinnalla millä hyvänsä. Lisäksi poikkeuksia käytetään aivan liian usein ”myynti- ja neuvotteluvaltteina”. Ei
ole epäilystäkään siitä, että useat poikkeukset muodostavat
todellisia esteitä sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle
ja että niiden poistaminen takaisi alv-järjestelmän nykyistä
yhdenmukaisemman soveltamisen. Tästä syystä komitea on
yhtä mieltä siitä, että kolmannentoista direktiivin tarkistaminen on ajankohtaista ja asiaankuuluvaa.

(1) EYVL C 116, 28.4.1999, s. 14.
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4.16. Komitea panee merkille komission aikomuksen tarkastella uudestaan ja järkiperäistää alennetun arvonlisäverokannan määrittämisessä sovellettavia sääntöjä ja poikkeuksia
direktiivistä 1999/85/EY saatujen kokemusten perusteella.
Komitea pitää komission aikomusta varsin toivottavana, mutta
muistuttaa, että aihe on hyvin kiistanalainen ja että tarvittavan
yksimielisyyden saavuttaminen on vaikeaa.
4.17. Pk-yrityksiin sovellettavien erityisjärjestelmien, ja erityisesti jäsenvaltioissa sovellettavien hyvin erilaisten tullivapausjärjestelmien perusteellisesta tarkistamisesta on tehty useita esityksiä, joihin myös komitea on yhtynyt. Nämä erityisjärjestelmät, jotka itse asiassa luovat eroja jäsenvaltioiden verotusjärjestelmien välille ja joita perustellaan pyrkimyksellä auttaa
pk-yrityksiä, ovat aivan liian usein johtaneet pk-yritysten
etujen vastaisiin tuloksiin eli saaneet pienyritykset luopumaan
käynnistämästä rajatylittävää liiketoimintaa. Komitea suhtautuu myönteisesti siihen, että ongelman ratkaisemiseksi on
tehty suunnitelmia. Komitea esittää kuitenkin toivomuksen,
että yhdenmukaistaminen perustetaan niihin erityisjärjestelmiin, jotka ovat kaikista suotuisimpia pienyrityksille.
5.

Päätelmät

5.1.
Komitea toistaa aiemman kannanottonsa, jonka mukaan nykyisen siirtymäjärjestelmän lukuisat ja vakavat puutteet
voidaan poistaa pysyvästi ainoastaan ottamalla käyttöön uusi,
lopullinen verotusjärjestelmä, joka perustuu alkuperämaassa
tapahtuvaan verotukseen. Komitea on syvästi pahoillaan siitä,
että tavoitteessa ei ole ollenkaan edistytty. Komitea on kuitenkin tyytyväinen siihen, että aihe kuuluu yhä vahvasti komission
pitkän aikavälin toimenpideluetteloon, mutta se kummastelee,
montako vuotta vielä joudutaan turvautumaan horjuvaan
siirtymäjärjestelmään ennen kuin tavoite saavutetaan.

C 193/49

5.1.1. Komitea vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne tiedostaisivat
lopullisen järjestelmän Euroopan unionille tuomat edut. Lopullinen järjestelmä ei vaarantaisi yhtenäismarkkinoita vaan tekisi
niistä totta ja hillitsisi tuntuvasti paisumassa olevia alv-petoksia.
5.2.
Koska lopullisen järjestelmän käyttöönoton edellyttämää poliittista yksimielisyyttä ei ole saavutettu, komitea hyväksyy siirtymäjärjestelmään tehtävät uudet muutokset, joilla
korjataan järjestelmän pahimpia puutteita, ja toivoo, että edes
tämän verran edistyttäisiin.
5.3.
Komitea yhtyy näkemykseen, että siirtymäjärjestelmän
parantamisen avaintekijät ovat voimassaolevien sääntöjen yksinkertaistaminen ja uudenaikaistaminen, niiden nykyistä yhdenmukaisempi soveltaminen sekä entistä tiiviimpi hallinnollinen yhteistyö. Komitea on samaa mieltä komission kanssa
siitä, että uudenaikaistamisen ja yksinkertaistamisen tavoite
liittyy erottamattomasti hallinnollisen yhteistyön ja petosten
torjunnan tavoitteisiin ja että kyseisiä tavoitteita on edistettävä
samanaikaisesti.
5.4.
Komitea tukee yleisesti komission uuden strategian
(2000) ja toimintaohjelman (2000/2001) sisältämää työjärjestystä.
5.5.
Komitea kannattaa vallalla olevaa näkemystä, jonka
mukaan käänteisen verovelvollisuuden järjestelmää tulisi laajentaa tai siitä tulisi tehdä palvelujen verotuksen yleinen
periaate. Komitea toistaa kantansa siitä, että hajanaisten maksujen järjestelmän poistaminen on tehokkain yksittäinen toimenpide, jolla voidaan vähentää yrityksille lainsäädännön
noudattamisesta syntyviä kustannuksia lisäämättä mahdollisuuksia petoksiin.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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LIITE I

talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Vuonna 1996 esitetyn ohjelman uudelleenarviointi

Voimassa olevan järjestelmän parantamista koskevan uskottavan strategian määrittäminen

Aluksi on syytä korostaa, että sisämarkkinat voivat toimia ja toimisivat nykyistä paremmin, jos arvonlisäverojärjestelmä perustuisi alkuperäjäsenvaltiossa tapahtuvaan verotukseen, sekä hallinnon yksinkertaisuuden takia (millä
vähennettäisiin yritysten kuluja) että vähentyneiden petosmahdollisuuksien takia (mikä takaisi näin ollen paremmin
verotulojen vakauden). On kuitenkin myös tunnustettava, että nykyisen ilmapiirin ja olosuhteiden takia (erityisesti
sen takia, että olosuhteet eivät ole otolliset verokantojen ja lainsäädäntöjen nopealle lähentämiselle, ja sen takia, että
on vaikea ottaa käyttöön täysin luotettavaksi tunnustettu tulojen uudelleenjakoa koskeva järjestelmä) ei ole
todennäköistä, että merkittävää edistystä tällaisen järjestelmän luomisessa saavutettaisiin lähitulevaisuudessa.

Näin ollen komissiolla ei ole minkäänlaista aikomusta asettaa kyseenalaiseksi yhteisön pitkän aikavälin tavoitteena
ajatusta lopullisesta järjestelmästä, jossa yhteisössä tapahtuvaan kulutukseen liittyviä liiketoimia verotettaisiin
alkuperäjäsenvaltiossa. Kuitenkin sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi lyhyellä aikavälillä olisi syytä arvioida
uudelleen komission vuonna 1996 esittämää ohjelmaa ja määrittää uskottava strategia, joka perustuisi neljään
päätavoitteeseen eli voimassa olevien sääntöjen yksinkertaistamiseen ja uudenaikaistamiseen, voimassa olevien
säännösten nykyistä yhdenmukaisempaan soveltamiseen sekä hallinnollisen yhteistyön tiivistämiseen.

Uudelleenarvioinnin tavoitteena on antaa neuvostolle uusi impulssi, jotta voimassa olevaan järjestelmään saataisiin
lyhyellä aikavälillä konkreettisia ja välttämättömiä parannuksia. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos kaikki
jäsenvaltiot ovat valmiita arvonlisäverojärjestelmänsä muuttamiseen (ja tarvittaessa hyväksymään muun muassa
erityisjärjestelmien, vaihtoehtojen ja poikkeusten rajoittaminen), jos tällä voidaan kokonaisvaltaisesti parantaa
yhteisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa. Lisäksi arvonlisäveron siirtymäjärjestelmän voimassa pitäminen
edellyttää sitä, että jäsenvaltioiden on myönnettävä tarve korostaa nykyistä enemmän sellaisen lujitetun valvonnan ja
hallinnollisen yhteistyön merkitystä, joiden avulla voidaan käsitellä petoksiin liittyviä ongelmia, sellaisina kuin ne
tuotiin esiin komission esittämässä kertomuksessa hallinnollisesta yhteistyöstä ja arvonlisäveron valvonnasta(1).
Tavaroiden liikkuminen arvonlisäveron siirtymäjärjestelmässä jäsenvaltioiden välillä al-verotta(2) aiheuttaa väistämättä
erityisesti ketjupetoksiin liittyviä riskejä. Näihin riskeihin vastaamiseksi tarvitaan tinkimättömiä toimia. Tämän vuoksi
on selvää, että uudenaikaistamisen ja yksinkertaistamisen tavoite liittyy erottamattomasti hallinnollisen yhteistyön ja
petosten torjunnan tavoitteisiin ja että kyseisiä tavoitteita on edistettävä samanaikaisesti.

Neuvostolle jo esitettyjen ehdotusten toteuttaminen on välttämätöntä

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö neuvoston olisi enää tarpeellista hyväksyä ehdotuksia, jotka komissio esitti
vuonna 1996 laaditun ohjelman ja SLIM-aloitteen (sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön yksinkertaistamiseen
liittyvä aloite) yhteydessä. Päinvastoin, ehdotukset oli nimenomaisesti suunniteltu voimassa olevan arvonlisäverojärjestelmän yksinkertaistamiseksi, uudenaikaistamiseksi ja lujittamiseksi sekä sen nykyistä yhdenmukaisemman soveltamisen takaamiseksi. Ehdotukset koskevat aloja, joilla on joka tapauksessa välttämätöntä parantaa nykytilannetta.
(1) Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Kolmas 14 artiklan mukainen kertomus hallinnollisesta
yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla 27 päivänä tammikuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 218/92
soveltamisesta ja Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 artiklan 12 mukainen neljäs kertomus ALV:n perimis- ja
valvontamenettelyistä (KOM(2000) 28 lopull., 28.1.2000) http://europa.eu.int/comm/taxation–customs/publications/
official–doc/com/com.htm
(2) Yhteisön sisäisen kaupan arvo on vuosittain noin 930 miljardia euroa: Arvonlisävero vaihtelee jäsenvaltioittain 15 ja 25 prosentin
välillä, eli se on noin 162,75 miljardia euroa. Petosten osuus on komission arvioiden mukaan noin 5 prosenttia edellä mainitusta
määrästä, eli verotuloja menetetään vuosittain noin 8 miljardia euroa.
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Tästä syystä erityisesti ehdotukset, jotka koskevat vähennysoikeutta ja kahdeksannessa arvonlisäverodirektiivissä
säädetyn menettelyn kumoamista (KOM(98) 377)(1) ja arvonlisäverovelvollisen määrittelyä (KOM(98) 660)(2), ovat
olennaisen tärkeitä voimassa olevien menettelyjen yksinkertaistamiseksi. Ne koskevat asioita, joita on pidetty
suurimpana ongelmien aiheuttajana toisessa jäsenvaltiossa toimiville elinkeinonharjoittajille ja erityisesti pk-yrityksille,
joita näiden menettelyjen raskaus erityisesti koskee. Tällaisia asioita ovat vaikeudet saada muissa jäsenvaltioissa
maksettuja veroja palautetuiksi, sekä veroedustajien käytön kustannukset ja monimutkaisuus. Neuvoston tutkiessa
näitä ehdotuksia niitä arvioidaan uudelleen sen varmistamiseksi, että ne ovat voimassa olevien säännösten
muuttamiseen tähtäävien ehdotusten mukaiset.
Lisäksi komissio pitää tärkeinä kahta muuta ehdotusta, jotka koskevat arvonlisäverokomitean aseman muuttamista
(KOM(97) 325)(3) ja perintään liittyvän keskinäisen avunannon parantamista (KOM(98) 364)(4). Arvonlisäverokomitea on varmasti tärkeä väline voimassa olevien säännösten nykyistä yhdenmukaisemman soveltamisen varmistamiseksi. Jotta komitea toimisi tehokkaasti, on kuitenkin löydettävä keino, jonka avulla se voisi osallistua menettelyyn, jolla
komissio hyväksyy velvoittavia toimeenpanopäätöksiä. Saatavien perintää koskeva ehdotus on tärkeä osa hallinnollisen yhteistyön lujittamista, ja se olisi syytä hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Ehdotus toimisi erinomaisena lisänä
pakollisen veroedustuksen poistamisessa (edellä mainittu ehdotus KOM(98) 660).
Mahdollisia uusia toimenpiteitä
Neuvoston käsiteltävinä jo olevien ehdotusten lisäksi uuden strategian yhteydessä harkitaan myös toimenpiteitä
tietyillä aloilla, joihin yhteisön lainsäädäntö ei enää sovellu yhtä hyvin kuin ennen (kuten postipalvelut ja sähköinen
kaupankäynti).
Liitteessä esitetään yksityiskohtaisemmin alat, joilla toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa. Luettelo ei ole rajoittava eikä
sulje pois mahdollisesti myöhemmin ilmaantuvien uusien tarpeiden huomioon ottamista. Komissio aikoo siis valvoa
jatkuvasti, että unioni noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan erityisesti siltä osin, kuin ne mahdollisesti vaikuttavat
arvonlisäveroa koskeviin kysymyksiin.

(1) Ehdotus neuvoston direktiiviksi arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevan direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja ehdotus
neuvoston asetukseksi (EY) direktiivin 98/.../EY soveltamiseen tarvittavista valvontatoimenpiteistä, palautusjärjestelmää koskevista toimenpiteistä sekä hallinnollisen yhteistyön toimenpiteistä – Komission esittämät 17. kesäkuuta 1998, KOM(1998) 377
lopull. (EYVL C 219, 15.7.1998, s. 16 ja s. 20).
(2) Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäverovelvollisen määrittelyn osalta – Komission
esittämä 27. marraskuuta 1998, KOM(1998) 660 lopull. (EYVL C 409, 30.12.1998, s. 10).
(3) Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskevan direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta (arvonlisäverokomitea) – Komission esittämä 26. kesäkuuta 1997, KOM(97) 325 lopull. (EYVL C 278, 13.9.1997, s. 6).
(4) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista toimista aiheutuvien saatavien sekä maatalousmaksujen ja tullien perinnässä sekä
arvonlisäverosta annetun neuvoston direktiivin 76/308/ETY muuttamisesta – Komission esittämä 26. kesäkuuta 1998, KOM(98)
364 lopull. (EYVL C 269, 28.8.1998, s. 16) ja KOM (1999) 183 lopull. (EYVL C 179, 24.6.1999, s. 6).
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Liite II
talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon
Toimintaohjelma
Jotta saataisiin selville jäsenvaltioiden mielipiteet tämänkaltaisesta toimintamallista, verotuspolitiikkaa käsittelevän
työryhmän kokouksessa 2. maaliskuuta 2000 keskusteltiin arvonlisäveroa koskevasta uudesta lähestymistavasta, niin
että voitaisiin kartoittaa mahdollisuudet saavuttaa alalla edelleen edistystä. Jäsenvaltioiden edustajat olivat erittäin
tyytyväisiä lähestymistapaan, joka on käytännöllinen ja jossa ilmenee halu toteuttaa pikaisesti toimenpiteitä
elinkeinonharjoittajien kohtaamien ongelmien ratkaisemiseksi. Näin elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia hyödyntää parhaiten sisämarkkinoita voitaisiin tuntuvasti parantaa.
Arvonlisäveroa koskevan uuden strategian täytäntöönpanoa ajatellen komissio aikoo määrittää tässä tiedonannossa
toimintaohjelman, joka perustuu neljään tavoitteeseen: voimassa olevien sääntöjen yksinkertaistaminen ja uudenaikaistaminen, voimassa olevien säännösten nykyistä yhdenmukaisempi soveltaminen sekä hallinnollisen yhteistyön
uudelleensuuntaaminen.
Ensimmäinen vaihe: 2000/2001 – jo esitettyjen ehdotusten hyväksyminen neuvostossa
Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus hyväksyä mahdollisimman pian seuraavat ehdotukset:
—

arvonlisäverokomitean aseman muuttaminen (KOM(1997) 325)

—

perintään liittyvän keskinäisen avunannon parantaminen (KOM(1998) 364)

—

vähennysoikeutta ja kahdeksatta arvonlisäverodirektiiviä koskeva ehdotus (KOM(1998) 377)

—

arvonlisäverovelvollisen määrittelyä koskeva ehdotus (KOM(1998) 660).

Toinen vaihe: 2000/2001 – komissio esittää uudet ehdotukset
Komissio on esittänyt tai esittää toisen vaiheen aikana direktiiviehdotuksia seuraavilla aloilla:
—

postipalvelujen verotus

—

sähköinen kaupankäynti

—

laskutus, mukaan luettuna elektroninen laskutus

—

hallinnollista yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien sääntöjen tarkastelu

—

vähimmäistason määrittäminen yleiselle arvonlisäverokannalle.

—

Lisäksi komissio aikoo esittää kertomuksen alennetun arvonlisäverokannan soveltamisalasta.

Kolmas vaihe: 2001 – tulevien painopistealueiden arviointi ja määrittäminen
Tulevat painopistealueet riippuvat suuresti siitä, miten neuvosto edistyy sen käsiteltävinä jo olevien ehdotusten
hyväksymisessä. Tätä varten komissio esittää välikertomuksen vuonna 2001, ja sen jälkeen kun neuvostossa on
keskusteltu välikertomuksesta, komissio määrittää työohjelmansa vahvistamalla painopistealueet seuraavia vaiheita
varten, joista ensimmäisen on määrä koskea ajanjaksoa 2001–2002. Painopistealueet määritetään liitteessä esitettyjen
kysymysten uudelleentarkastelun perusteella ottamalla kuitenkin huomioon tulevaisuudessa mahdollisesti ilmenevät
uudet tarpeet. Myöhempien vaiheiden määrittäminen riippuu suurelta osin siitä, hyväksyykö neuvosto jo esitetyt
ehdotukset; täten halutaan välttää, että neuvostolla olisi samanaikaisesti hyväksyttävänään suuri joukko ehdotuksia.
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin
77/388/ETY muuttamisesta laskutusta arvonlisäverotuksessa koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi, ajanmukaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi”
(2001/C 193/13)
Neuvosto päätti 12. tammikuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -jaosto
antoi lausuntonsa 9. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Kenneth Walker.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 26. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1.

Johdanto

1.1.
Lasku on liiketoiminnan tärkeimpiä asiakirjoja. Sitä
säätelevät monet eri säännöt, jotka ulottuvat kirjanpitoa,
verotusta ja kauppaa koskevista säännöksistä aina kielellisiin
vaatimuksiin. Monien laskutusta koskevien sääntöjen keskeisen osan muodostaa arvonlisäverolainsäädäntö. Laskuja vaaditaan kuitenkin usein myös muita tarkoituksia varten, ja ne
voivat olla pakollisia silloinkin, kun kyse ei ole arvonlisäverosta.
1.1.1. Laskun toimittamisvelvollisuudella on keskeinen
asema yhteisön arvonlisäverojärjestelmässä. Laskulla on siinä
kolme tehtävää:
—

Se sisältää sovellettavaan alv-menettelyyn liittyvät tiedot.

—

Sen avulla veroviranomaiset voivat harjoittaa valvontaa.

—

Sen avulla asiakas voi tarvittaessa perustella oikeutensa
vähennykseen.

1.1.1.1. Lasku on lisäksi kauppa- ja verotusoikeudellisesti
laaja-alainen juridinen käsite, johon asianosaiset (passiiviset
ja aktiiviset oikeussubjektit sekä verohallinto) voivat vedota
tuomioistuimissa varsinkin kirjallisen sopimuksen puuttuessa.
1.2.
Laskutusta koskevat säännöt vaihtelevat kuitenkin huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen. Laskussa ilmoitettavien pakollisten tietojen yksityiskohdista ja määrästä ei ole sovittu
yhdessä eikä elektroniselle laskutukselle tai arvonlisäveron
laskemiselle itse ole EU:ssa luotu yhteistä oikeudellista kehystä.
Näin ollen jäsenvaltioiden soveltamien sääntöjen välillä on
suuria eroja: joissakin maissa tietyt käytännöt on kokonaan
kielletty, toisissa maissa säännöstö taas on erittäin joustava.
1.3.
Tästä syystä oikeudellinen tilanne on elinkeinonharjoittajien kannalta erittäin monimutkainen ja osoittaa selkeästi, että tekniikan kehityksessä ei ole pysytty mukana.
Elinkeinonharjoittajien edustajat puuttuivat asiaan SLIM-

aloitteen (1) toisessa vaiheessa ja katsoivat, että yhdenmukaistamisen laiminlyönti estää sisämarkkinoiden moitteettoman
toiminnan. Aiheesta käytyjen keskustelujen tulokset esitetään
komission SLIM-aloitteesta antamassa kertomuksessa (2),
jonka päätelmät hyväksyttiin sisämarkkina-asiain neuvostossa
27. marraskuuta 1997. Kertomuksessaan komissio sitoutuu
tutkimaan ”alv:n sisältävään laskuun liitettäviä välittömiä
merkintöjä sekä määrittelemään sähköiseen laskutukseen
liittyvät oikeudelliset ja tekniset vaatimukset”.
1.4.
Mukautettaessa yhteisön arvonlisäverojärjestelmää vastaamaan sähköisen kaupankäynnin vaatimuksia on lisäksi
käynyt selväksi, että elektronisen laskutuksen laajamittainen
käyttö on sallittava välittömästi ilman turhia rajoituksia.
Ecofin-neuvosto korosti kesäkuussa 1998 tarvetta luoda elektronisen laskutuksen käytölle oikeudellinen kehys siten, että
veroviranomaisten mahdollisuudet harjoittaa tehokasta valvontaa turvataan. Tämän vuoksi komissio tilasi joulukuun
lopussa 1998 PriceWaterhouseCoopers-yhtiöltä tutkimuksen
laskutukselle asetetuista vaatimuksista arvonlisäverotuksessa.
1.4.1. Tutkimuksen loppukertomus toimitettiin komissiolle
vuoden 1999 elokuun lopussa. Siinä todetaan, että
—

elektroninen laskutus olisi nimenomaisesti sallittava yhteisön lainsäädännössä ja että se olisi sallittava myös eri
jäsenvaltioiden elinkeinonharjoittajien kesken

—

elektroniselle laskutukselle asetettavien vaatimusten tulisi
olla käytetystä tekniikasta riippumattomia, ja niissä olisi
otettava huomioon sähköisten allekirjoitusten alalla tehty
työ

—

minkäänlaista lupaa tai ennakkoilmoitusta ei saisi vaatia
ja veroviranomaiset saisivat valvoa verotusta ainoastaan
jälkikäteen; valvonta voisi tarvittaessa johtaa elektronisen
laskutuksen käytön kieltämiseen

—

laskujen elektroninen tallennus olisi myös sallittava samankaltaisin ehdoin

(1) Sisämarkkinalainsäädännön yksinkertaistaminen.
(2) KOM(97) 618 lopullinen, 24.11.1997.
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olisi asetettava joukko vähimmäisvaatimuksia, joiden
avulla varmistetaan, että uudet menetelmät ovat veroviranomaisten kannalta yhtä varmoja kuin perinteiset menetelmät.

1.4.2. Kertomuksessa todetaan niin ikään, että yhteisön
lainsäädäntöön olisi sisällytettävä yhdenmukaistettu luettelo
laskuihin merkittävistä pakollisista tiedoista. Lisäksi valuutan
ja laskun kielen osalta ehdotetaan varsin joustavaa lähestymistapaa.

1.4.3. Perehdyttyään tarkemmin loppukertomuksessa esitettyihin päätelmiin ja keskusteltuaan niistä sekä elinkeinonharjoittajien että jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa komissio päätti ehdottaa kuudennen arvonlisäverodirektiivin 22 artiklan 3 kohdan muuttamista. Kyseisessä kohdassa säädetään
lasku toimittamisvelvollisuudesta. Muutoksen tarkoituksena
on yhtäältä yhdenmukaistaa laskuissa ilmoitettavat pakolliset
tiedot ja toisaalta luoda yhteisönlaajuinen oikeudellinen kehys
elektronista laskutusta ja itse suoritettavaa arvonlisäveron
laskemista varten. Komissio on pyrkinyt löytämään tasapainon
elinkeinonharjoittajien velvollisuuksien ja veroviranomaisten
oikeutettujen valvontatarpeiden välillä.

1.5.
Komission aloitteen lisäksi käynnissä on muitakin
aloitteita, jotka koskevat laskutusvaatimuksia. OECD:ssä on
ryhdytty yksinkertaistamistoimiin sähköisen kaupankäynnin
kehityksen edistämiseksi, ja lisäksi yhdysvaltalaiset, eurooppalaiset ja japanilaiset autonvalmistajat, heidän alihankkijansa
ja organisaatioiden välisen tiedonsiirron (EDI) asiantuntijat
aloittivat viime vuonna maailmanlaajuisen laskutushankkeen
(Global Invoice Project) kehittääkseen yhdenmukaisen sähköisen
standardilaskun, jota on tarkoitus käyttää autoteollisuudessa
eri puolilla maailmaa.

2.
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alakohdassa säädetään kuitenkin, että ”jäsenvaltioiden on vahvistettava perusteet, joilla asiakirjaa voidaan pitää laskuna.”
Tämä voidaan tulkita ainoastaan siten, että kelvollisena laskuna
voidaan pitää myös kolmannen osapuolen tai asiakkaan
toimittamaa laskua. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on
vahvistanut tämän tulkinnan (1).

2.1.3. Tällaiset menettelyt ovat jo kauan olleet erittäin
yleisiä. Laskutustoimenpiteiden alihankinta on vakiintunut
käytäntö lähes kaikkialla Euroopassa, vaikka siitä ei yhteisön
lainsäädännössä nimenomaisesti säädetäkään. Näin ollen tässä
direktiiviehdotuksessa olisi syytä selkiyttää tätä kohtaa.

2.1.4. Arvonlisäveron laskeminen itse on myös vakiintunut
käytäntö monilla aloilla esimerkiksi komissiokaupassa, jossa
tavarat toimitetaan kaupitsijan myyntitiliin. Tällä menettelyllä
on suuri taloudellinen merkitys, ja sen kieltäminen yhteisön
tasolla olisi vahingollista erityisesti siksi, että se ei näytä
aiheuttavan kovin suurta veronpetosten vaaraa. Tämän vuoksi
komissio katsoo, että olisi laadittava yhteiset säännöt, joiden
perusteella arvonlisävero voidaan määrätyissä tapauksissa laskea itse.

2.1.5. Kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä säädetään,
että kaikkien verovelvollisten on toimitettava lasku kaikista
tavaroiden luovutuksista ja palveluista, jotka on suoritettu
toiselle verovelvolliselle tai muille oikeushenkilöille, jotka eivät
ole verovelvollisia. Muille kuin arvonlisäverovelvollisille lasku
on toimitettava ainoastaan silloin, kun kyse on uusien kuljetusvälineiden toimituksesta (28 c artiklan A jakso) tai tietynlaisesta
etämyynnistä (28 b artiklan B jakson 1 kohta). Jäsenvaltiot
voivat kuitenkin muun lainsäädännön nojalla säätää muista
tapauksista, joissa laskun toimittaminen on pakollista. Koska
edellä mainittujen säännösten soveltamisessa ei komission
saamien tietojen mukaan ole ilmennyt suurempia ongelmia, se
ei pidä niiden muuttamista tässä vaiheessa aiheellisena.

Kuudennen direktiivin nykyiset säännökset
2.2. Laskujen sisältö

2.1. Laskun toimittamisvelvollisuus

2.1.1. Kuudennen direktiivin nykyiset säännökset laskun
toimittamisvelvollisuudesta (22 artiklan 3 kohta) ovat varsin
yleisluonteisia ja jättävät jäsenvaltioille paljon tulkinnanvaraa.
Kyseinen kohta on laadittu aikana, jolloin laskun ei voitu
kuvitellakaan olevan muussa kuin paperiasiakirjan muodossa
ja elektronisen laskutuksen käsite oli täysin tuntematon.
Laskun toimittamista koskevat velvoitteet perustuvat siis yksinomaan paperilaskun käsitteelle, eikä niitä voi helposti muuntaa
koskemaan elektronisia laskuja. Esimerkiksi asiakirjajäljennöksen säilyttämistä koskevaa velvoitetta on vaikea soveltaa aineettomassa muodossa toimitettaviin laskuihin.

2.1.2. Direktiivin 22 artiklan 3 kohdan alussa säädetään,
että verovelvollisen on toimitettava lasku itse. Saman kohdan c

2.2.1. Direktiivin 22 artiklan 3 kohdassa luetellaan ainoastaan muutamia laskuissa ilmoitettavia pakollisia tietoja. Luettelo ei ole tyhjentävä, ja jäsenvaltiot voivat täydentää sitä
tarpeellisiksi katsomillaan tiedoilla noudattaen kuitenkin suhteellisuusperiaatetta (14.7.1988 annettu tuomio – yhdistetyt
asiat 123 ja 330/87).

2.2.2. Käytännössä pakolliset tiedot vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen, mikä aiheuttaa lukuisia ongelmia
elinkeinonharjoittajille, jotka toimivat useissa eri jäsenvaltioissa.

(1) 17.9.1997 annettu tuomio (Finanzamt Osnabrück-Land vastaan
Bernhard Langhorst).
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2.3. Elektroninen laskutus

2.3.1. Elektronista laskutusta ei mainita kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä lainkaan. Direktiivin 22 artiklan
3 kohdan c alakohdan nojalla jäsenvaltiot voivat kuitenkin
sallia tämänkaltaiset laskut, vaikka niitä ei tähän velvoitetakaan.
Tämä on johtanut siihen, että jäsenvaltioilla on yhtäältä vapaus
päättää siitä, sallitaanko elektroninen laskutuskäytäntö vai ei,
toisaalta tällaisen järjestelmän käyttöönottoedellytykset ovat
eri jäsenvaltioissa hyvin erilaiset.

2.3.2. Elektronista laskutusta koskevien vaatimusten epäyhdenmukaisuus estää tämän laskutusmuodon laajamittaisen
käytön esimerkiksi silloin, kun suuryritykset haluaisivat antaa
kaikkien eri jäsenvaltioissa ja siten erilaisten lainsäädäntöjen
alaisuudessa toimivien yksiköittensä laskutuksen yhden ainoan
toimintayksikön (tai kolmannen osapuolen) hoidettavaksi.

2.3.3. Myös tekniikan viimeaikainen kehitys on vaikuttanut
siihen, että elektronista laskutusta varten on viipymättä luotava
yhteinen oikeudellisen kehys. Pitkän aikaa poikkeuksena pidetystä elektronisesta laskutuksesta on tulossa vakiokäytäntö
erityisesti siksi, että sen käyttö alentaa merkittävästi kustannuksia. Komission teettämän tutkimuksen mukaan yksittäisen
elektronisen laskun kustannukset ovat noin 0,28–0,47 euroa,
kun taas perinteisen laskun kustannukset vaihtelevat 1,13:sta
1,65 euroon.

2.3.4. On syytä korostaa, että tämä liiketoiminnan käytäntöjen mullistus ei suinkaan ole uhka veroviranomaisten kannalta.

2.3.4.1. Muutoksilla on itse asiassa tehostettava verovalvontaa, sillä markkinoilla olevien uusien valvontaohjelmistojen
ansiosta elektronisten laskujen tarkastaminen on paksujen
tositekansioiden tarkastamista nopeampaa ja vaivattomampaa.

3.
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Komission ehdotukset

3.1. Laskun toimittamisvelvollisuus (22 artiklan 3 kohdan a
alakohta)
3.1.1. On syytä todeta, että yhteisön tasolla säädetyt kriteerit, joiden perusteella laskun toimittamisvelvollisuus määräytyy, säilyvät ennallaan. Vaikka kuudennen arvonlisäverodirektiivin nykyiseen soveltamisalaan kuuluvat tapaukset ovat riittäviä arvonlisäverotuksen kannalta, muussa lainsäädännössä
voidaan säätää velvollisuudesta toimittaa lasku tai laskuna
toimiva asiakirja jotakin muuta tarkoitusta varten.
3.1.1.1. Yhteisön asettamia laskutusvaatimuksia sovelletaan
vain niissä tapauksissa, joissa lasku on yhteisön lainsäädännön
mukaan toimitettava nimenomaan arvonlisäverotusta varten.
Muissa tapauksissa jäsenvaltiot itse päättävät laskutusta koskevista vaatimuksista.
3.1.2. Toistaalta ehdotetussa direktiivissä kuitenkin nimenomaisesti säädetään, että laskun toimittaminen voidaan antaa
kolmannen osapuolen (alihankinta) tai asiakkaan (arvonlisäveron laskeminen itse) hoidettavaksi. Näin ollen liiketoimen
suorittava verovelvollinen on tosin yksin vastuussa siitä, että
laskut toimitetaan ja että ne täyttävät kaikki lainsäädännön
mukaiset vaatimukset, mutta häntä ei tarkkaan ottaen velvoiteta toimittamaan laskuja itse.
3.1.3. Jäsenvaltiot voivat myös asettaa lisävaatimuksia itse
suoritettavalle arvonlisäveron laskemiselle varmistaakseen valvonnan tehokkuuden. Vaatimukset eivät kuitenkaan saa syrjiä
toiseen jäsenvaltioon sijoittuneita elinkeinonharjoittajia. Rajatylittävien liiketoimien yhteydessä suoritettavalle alv:n laskennalle ei siis voida asettaa jäsenvaltion sisäisten liiketoimien
yhteydessä suoritettavaa laskentaa tiukempia vaatimuksia.
3.1.3.1. Kun kolmas osapuoli tai verovelvollisen puolesta
laskun toimittava asiakas on sijoittunut yhteisön ulkopuoliseen
valtioon, jonka kanssa ei ole tehty sopimusta keskinäisestä
avunannosta, tiukemmat vaatimukset saattavat olla oikeutettuja ja jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää niiden asettamisesta.
3.1.4. Ehdotettu direktiivi luo selkeän perustan kausittaiselle laskutukselle sekä hyvityslaskujen ja veloitusilmoitusten
toimittamiselle. Komissio ehdottaa, että hyvityslaskuja ja veloitusilmoituksia käsitellään arvonlisäverotuksessa täysin samalla
tavalla kuin laskuja, joita niiden avulla oikaistaan. Näin ollen
myös niihin sovelletaan kaikkia 3 kohdan säännöksiä.

2.4. Laskujen säilytys
3.2. Laskujen sisältö (22 artiklan 3 kohdan b alakohta)
2.4.1. Kuudennen arvonlisäverodirektiivin mukaan verovelvollisen on säilytettävä itsellään jäljennös kaikista toimitetuista asiakirjoista. Säännös ei kuitenkaan ole järkevästi sovellettavissa elektroniseen laskutukseen, joten sitä olisi ajanmukaistettava säätämällä yleisemmästä tietojen tallennusvelvoitteesta, joka ei ole sidottu tiettyyn välineeseen.

3.2.1. Komission mielestä laskuissa ilmoitettavien pakollisten tietojen yhdenmukaistaminen on nyt välttämätöntä, ja
siksi se on laatinut luettelon vaadittavista merkinnöistä. Aikaisemmista luetteloista poiketen tämä luettelo on tyhjentävä,
joten veroviranomaisilla ei ole oikeutta vaatia muiden tietojen
ilmoittamista arvonlisäverotusta varten.
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3.2.2. Komission ehdottama luettelo koostuu 12 yleisestä
merkinnästä:
—

asettamispäivä

—

laskun erityinen numero

—

tarvittaessa verovelvollisen ja tämän asiakkaan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettu arvonlisäverotunniste

—

verovelvollisen ja tämän asiakkaan täydellinen nimi ja
osoite

—

kuvaus tavaroista tai palveluista

—

toimitettujen tavaroiden tai tarvittaessa suoritettujen palveluiden määrä

—

tavaroiden toimituspaikka tai palveluiden suorittamispaikka (maa)

—

tavaroiden toimituspäivä tai palveluiden suorittamisen
päivä

—

kutakin verokantaa vastaava veron peruste

—

sovellettava verokanta

—

maksettavan veron määrä

—

maksettava kokonaismäärä.

Lisäksi luettelo sisältää seuraavat ehdolliset merkinnät:
—

jos verovelvollinen on vapautettu veron maksamisesta,
viittaus tämän direktiivin säännökseen, jonka nojalla
vapautus on myönnetty

—

uusia kuljetusvälineitä luovutettaessa 28a artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot

—

voittomarginaaliverotusjärjestelmää sovellettaessa viittaus 26 tai 26a artiklaan

—

sovellettaessa 28 c artiklan E jakson 3 kohtaa nimenomainen viittaus näihin säännöksiin; lisäksi on ilmoitettava sen
verovelvollisen arvonlisäverotunniste, joka on suorittanut
yhteisön sisäisen hankinnan ja tämän jälkeen luovuttanut
tavarat, sekä tavarat vastaanottaneen verovelvollisen arvonlisäverotunniste.

3.2.3. Kaikkien jäsenvaltioiden rekisteröityjen elinkeinonharjoittajien on noudatettava tätä luetteloa, eikä muiden
tietojen ilmoittaminen ole arvonlisäverotuksessa pakollista.
Elinkeinonharjoittajat voivat halutessaan tietenkin merkitä
laskuun muitakin tietoja. Lisäksi jäsenvaltiot voivat pienten
laskujen osalta poiketa pakollisesta luettelosta ja olla vaatimatta
tiettyjen tai kaikkien pakollisiksi säädettyjen tietojen ilmoittamista. Ne voivat kuitenkin ainoastaan poistaa tietoja eivät lisätä
niitä. Nämä säännökset koskevat vain yksittäisen jäsenvaltion
lainkäyttöalueella toteutettavia liiketoimia, joten niitä ei sovelleta yhteisön sisäisiin rajatylittäviin liiketoimiin.
3.2.3.1. On myös syytä pitää mielessä, että jäsenvaltioilla
on 22 artiklan 9 kohdan a alakohdan ja 25 artiklan 4 kohdan
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nojalla oikeus toteuttaa omia yksinkertaistamistoimenpiteitään. Säännökset antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden luopua
tietyistä pakollisista merkinnöistä silloin, kun verovelvollinen
ei harjoita muuta kuin 13 ja 15 artiklassa tarkoitettua verovapaata liiketoimintaa, kun verovelvollinen kuuluu pk-yrityksiä
koskevan erityisjärjestelmän piiriin, kun verovelvollinen on
vakiokantajärjestelmän alainen maataloustuottaja tai kun verovelvollinen ei harjoita yhteisön sisäisiä liiketoimia. Nämä
jäsenvaltioiden oikeudet säilyvät ennallaan.

3.2.4. Lisäksi ehdotetussa direktiivissä säädetään nimenomaisesti, että kun samalle vastaanottajalle lähetetään samanaikaisesti useita laskuja sisältävä erä, kyseisille laskuille yhteiset
tiedot on esitettävä vain kerran. Jäsenvaltiot eivät myöskään
voi säätää laskun allekirjoittamista koskevista vaatimuksista
lukuun ottamatta sellaisia vaatimuksia, joiden ainoana tavoitteena on varmistaa elektronisen laskutuksen tekninen turvallisuus.

3.2.5. Komissio ei näe mitään erityistä estettä sille, miksi
elinkeinonharjoittajat eivät voisi laskutuksessa käyttää valitsemaansa valuuttaa, olipa kyse kansallisesta tai yhteisön valuutasta, kunhan maksettavan veron määrä muunnetaan kansalliseksi
valuutaksi 11 artiklan C kohdan 2 alakohdassa säädettyjen
muuntomekanismien avulla. Laskutuksessa käytettävän kielen
osalta komissio soveltaa läheisyysperiaatetta ja jättää sallittujen
kielten valinnan jäsenvaltioiden tehtäväksi sillä ehdolla, että
asetetut vaatimukset koskevat vain kyseisen jäsenvaltion lainkäyttöalueella toimivien elinkeinonharjoittajien toimittamia, ei
niiden vastaanottamia laskuja.

3.3. Elektroninen laskutus (22 artiklan 3 kohdan c alakohta)

3.3.1. Ehdotetun direktiivin 22 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetään yleisestä periaatteesta, jonka mukaan lasku
voidaan toimittaa minkä tahansa aineellisen tai, mikäli asiakkaalle ilmoitetaan asiasta ennakolta, elektronisen välineen
avulla. Näin pyritään varmistamaan eri välineiden mahdollisimman tasapuolinen kohtelu. Komission mukaan tällainen
yleinen periaate, joka ei sisällä hyväksyttävien tekniikoiden ja
menetelmien rajaamista, on edellytys käytettävästä tekniikasta
riippumattoman ja pitkällä aikavälillä toimivan oikeudellisen
kehyksen luomiselle.

3.3.2. Komissio myöntää, että ennakkoilmoitusjärjestelmä
voi alkuvaiheessa osoittautua välttämättömäksi elektronisen
laskutuksen kehittämisessä, mutta katsoo, että järjestelmä
voitaisiin ja tulisi lakkauttaa jäsenvaltioiden viranomaisten
kokemuksen kartuttua. Tämän vuoksi komissio ehdottaa,
että jäsenvaltiot voivat halutessaan vaatia ennakkoilmoitusten
tekemistä 31. päivään joulukuuta 2005 asti edellyttäen, että
tämä ei muodostu esteeksi ja että veroviranomaiset eivät voi
järjestelmän puitteissa etukäteen kieltää elektronisten laskutusmenetelmien käyttöä tai vaatia niiden käyttöönoton lykkäämistä.
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3.3.3. Ehdotettu oikeudellinen kehys koostuu elektronista
laskutusta koskevista perusvaatimuksista, joiden tavoitteena
on varmistaa menetelmän tekninen turvallisuus. Vaatimukset
ovat sekä veroviranomaisten että elinkeinonharjoittajien etujen
mukaisia, sillä elinkeinonharjoittajat tietävät elektronisen laskutuksen turvallisuuden olevan välttämätöntä. Ehdotuksen
mukaan elektronisessa laskutuksessa on taattava
—

laskun alkuperän aitous

—

laskun sisällön koskemattomuus.

3.3.3.1. Näiden vaatimusten täyttämiseksi kaikkiin elektronisiin laskuihin on liitettävä sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista annetun direktiivin 1999/93/EY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kehittynyt sähköinen allekirjoitus.
Kyseisen kohdan mukaan kyse on sähköisestä allekirjoituksesta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
—

Se liittyy yksiselitteisesti sen allekirjoittajaan.

—

Sillä voidaan yksilöidä allekirjoittaja.

—

Se on luotu keinoilla, jotka allekirjoittaja voi pitää
yksinomaisessa valvonnassaan.

—

Se on liitetty sen kohteena olevaan tietoon siten, että
tiedon mahdollinen myöhempi muuttaminen voidaan
havaita.

3.3.3.2. Kun laskut ovat lähtöisin yhteisön ulkopuolisesta
maasta, jonka kanssa ei ole tehty sopimusta keskinäisestä
avunannosta, jäsenvaltiot voivat asettaa lisävaatimuksia elektronisten laskujen hyväksymiseksi arvonlisäverotuksessa.

3.3.3.3. Elinkeinonharjoittajat voivat halutessaan asettaa
itselleen vielä tiukempia vaatimuksia ja varmistaa lähettämiensä viestien sisällön esimerkiksi käyttämällä viestien salaustekniikoita. Komission mielestä näitä käytäntöjä ei kuitenkaan
tulisi säätää pakollisiksi.

3.4. Laskujen säilytys (22 artiklan 3 kohdan d alakohta)

3.4.1. Jotta säännös vastaisi paremmin elektronisen laskutustekniikan kehitystä, jäljennöksen säilyttämistä koskeva velvoite korvataan yleisellä velvoitteella tallentaa toimitetut ja
vastaanotetut laskut. Tallennusajan kesto jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi. Mikäli laskut tallennetaan sen maan ulkopuolella, johon rekisteröitynyt elinkeinonharjoittaja on sijoittunut, sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon verovelvollinen on rekisteröitynyt.
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3.4.1.1. Komission mukaan elinkeinonharjoittaja voi vapaasti päättää, mihin laskut tallennetaan, ja tallennuspaikka
voi sijaita ulkomailla. Tätä vapautta rajoittavat kuitenkin
seuraavat kaksi vaatimusta:
—

Elinkeinonharjoittajalla on oltava toimitiloistaan kaikkina
aikoina välitön pääsy kaikkiin laskujen sisältämiin tietoihin, jotta se voi tarvittaessa antaa maansa veroviranomaisille kaikki niiden pyytämät tiedot.

—

Kaikkien tietojen koskemattomuus ja luettavuus on varmistettava koko tallennuskauden ajan.

3.4.1.2. Elektronisesti toimitetut laskut on myös tallennettava sähköisesti yhdessä niissä käytetyn kehittyneen sähköisen
allekirjoituksen kanssa.

3.4.2. Jäsenvaltiot voivat asettaa laskujen tallentamisessa
käytettäville tietovälineille tarpeellisiksi katsomiaan lisävaatimuksia silloin, kun tietovälineet sijaitsevat yhteisön ulkopuolisessa maassa, jonka kanssa ei ole tehty sopimusta keskinäisestä
avunannosta.

3.5. 1 artiklan 2 kohta

3.5.1. Nykyisin jäsenvaltiot voivat 22 artiklan 8 kohdan
nojalla säätää lisävelvoitteista, joita ne pitävät välttämättöminä
asianmukaisen veronkannon varmistamisen ja veropetosten
ehkäisemisen kannalta. Komissio ehdottaa, että kohtaa muutetaan siten, että sen nojalla ei voida asettaa laskutusmenettelyjä
koskevia lisävelvoitteita, koska kyseiset velvoitteet on nyt
yhdenmukaistettu.

4.

Huomioita

4.1.
Komitea on tyytyväinen ehdotukseen ajanmukaistaa
yhteisön lainsäädäntöä ottamalla huomioon elinkeinonharjoittajien oikeus käyttää elektronisia laskutusmenetelmiä ja kannattaa laskujen sisällön yhdenmukaistamista.

4.2.
Komitea on jatkuvasti tukenut SLIM-aloitteen tavoitteita ja kannattaa näin ollen käsiteltävänä olevia komission
ehdotuksia, jotka edistävät näiden periaatteiden täytäntöönpanoa.
4.2.1. TSK on myös useissa yhteyksissä huomauttanut,
että arvonlisäverotusta koskevat erilaiset säännöt, tulkinnat,
vaatimukset, tavat ja käytännöt muodostavat yhteisöön 15
erilaista oikeus- ja verotusjärjestelmää ja aiheuttavat siten
rajatylittävää liiketoimintaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille suurempia ongelmia kuin erilaiset arvonlisäverokannat.
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4.3.
TSK yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan
jäsenvaltioiden arvonlisäverolainsäädännön erot vähentävät
erityisesti pk-yritysten halukkuutta harjoittaa rajatylittävää
kauppaa, vääristävät kilpailua ja haittaavat yhtenäismarkkinoiden toimintaa.

4.4.
Näiden erojen vähentämiseen ja yhdenmukaisemman
tilanteen luomiseen tähtäävien toimien on myös vähennettävä
eurooppalaisten yritysten hallinnollisia kustannuksia ja parannettava eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä yhteisön ulkopuolisiin yrityksiin nähden, kuten komissio toteaa.

4.4.1. Näin ollen komitea tukee komission näkemystä,
jonka mukaan yhteisön lainsäädäntötoimet ovat tällä alalla
tarpeen, jotta paperimuodossa tai elektronisesti tapahtuvaa
laskutusta koskevat vaatimukset saadaan yhdenmukaistettua ja
yhtenäismarkkinoiden moitteeton toiminta voidaan varmistaa.

4.5.
Lisäksi komitea pitää komission tavoin erittäin tärkeänä elektronisen laskutuksen kehitystä jarruttavien esteiden
poistamista, etteivät yhteisöön sijoittuneet yritykset jää jälkeen
tekniikan kehittyessä yhä nopeammin eri puolilla maailmaa.

4.5.1. Komitea kannattaa komission näkemystä, jonka mukaan alan lainsäädännön olisi kohdeltava erilaisia tekniikoita
tasapuolisesti ja perustuttava yleiseen periaatteeseen, joka ei
sisällä hyväksyttävien tekniikoiden rajaamista luettelon avulla.
Tekniikan kehittymisen vuoksi tällainen luettelo vanhentuisi
nopeasti, ja säädöstä olisi jatkuvasti ajantasaistettava. Komission olisi kannattanut omaksua vastaavanlainen lähestymistapa
myös sähköisen kaupan verotusta koskevissa ehdotuksissaan
eikä laatia luetteloita ehdotusten soveltamisalaan kuuluvista
tavaroiden ja palveluiden toimituksista.

4.5.2. Komitea kiinnittää huomiota siihen, että elektronisia
laskutus- ja tallennusjärjestelmiä käyttävien elinkeinonharjoittajien olisi oltava varuillaan, että ne eivät vaaranna arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuutta.

4.6.
Komitea panee merkille, että muutamien jäsenvaltioiden viranomaiset eivät tällä hetkellä voi sallia elektronista
laskutusta, koska niillä ei ole tarvittavaa tekniikkaa sen valvomiseksi. Näin ollen poikkeusjärjestelyt tai komission ehdotusten täytäntöönpanon lykkääminen vaikuttaa todennäköiseltä,
jotta kyseiset viranomaiset saavat riittävästi aikaa hankkia
tarvitsemansa välineet. Komitea toivoo, että tällaiset poikkeusjärjestelyt tai viivästykset rajataan mahdollisimman lyhyiksi.

10.7.2001

4.7.
Komitea kiinnittää huomiota siihen, että ”uutta pakollisten mainintojen luetteloa tarvitsee komission mielestä soveltaa ainoastaan niissä tapauksissa, joissa laskutus on kuudennen
arvonlisäverodirektiivin nojalla pakollista; velvoite ei koske
muita mahdollisia tapauksia, joista on voitu säätää kansallisessa
lainsäädännössä.” Lisäksi komitea panee merkille, että jäsenvaltioiden veroviranomaisilla ei ole oikeutta vaatia muiden tietojen ilmoittamista arvonlisäverotusta varten, ja toivoo, etteivät
jäsenvaltiot pyri kiertämään tätä rajoitusta vaatimalla lisätietoja
muka muihin tarkoituksiin.

4.7.1. Pakollisten merkintöjen luettelossa mainitaan ”laskun
erityinen numero”, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla juokseva
numero. Komitean mielestä petosten mahdollisuutta voitaisiin
vähentää huomattavasti vaatimalla, että laskuissa käytetään
juoksevaa numerointia. Tämä edistäisi valvontaa, sillä laskujen
poistaminen olisi näin helpommin havaittavissa. Jäsenvaltioille
olisi ainakin annettava mahdollisuus säätää tällaisesta vaatimuksesta.

4.8.
Komitea on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että
ennakkoilmoitusjärjestelmät ovat pitkällä aikavälillä tarpeettomia, ja kannattaa ehdotusta niiden kieltämisestä joulukuun
31. päivän 2005 jälkeen.

4.9.
Tietyissä jäsenvaltioissa laskut on laadittava jäsenvaltion veroviranomaisten hyväksymien tahojen tuottamille lomakkeille. Komitean mielestä veronmaksajien olisi voitava
vapaasti valita, millaiselle asiakirjapohjalle tiedot kirjataan,
kunhan lasku on laadittu asiaa koskevan direktiivin mukaisesti
ja täyttää asetetut vaatimukset. Joka tapauksessa tällaisten
painettujen lomakkeiden käyttövaatimus on mahdoton sovittaa yhteen elektronisen laskutuksen kanssa.

4.10. Komitea on tyytyväinen siihen, että alihankinta ja itse
suoritettava arvonlisäveron laskeminen on selkeästi sisällytetty
yhteisön lainsäädäntöön, ja kannattaa komission tekemiä
ehdotuksia. Komitea panee merkille, että elinkeinonharjoittajat
voivat ehdotusten mukaan antaa laskun toimittamisen jonkun
muun tehtäväksi, mutta ovat silti edelleen vastuussa veroviranomaisille siitä, että lasku varmasti toimitetaan ja että se täyttää
kaikki lainsäädännön mukaiset vaatimukset.

4.10.1. Kausittaiselle laskutukselle luodaan selkeä perusta.
Komissio on vahvistanut, että säännökset eivät liity kuudennen
arvonlisäverodirektiiviin 10 artiklan 2 kohtaan, joka koskee
jatkuvia toimituksia.

4.10.2. Hyvityslaskujen ja veloitusilmoitusten kohtelun
osalta komitea katsoo, että petoksen vaaraa voitaisiin pienentää
antamalla jäsenvaltioille mahdollisuus vaatia, että hyvityslaskuissa ja veloitusilmoituksissa on viittaus siihen alkuperäiseen
laskuun, jota ne koskevat.
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4.11. Komitea yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan elinkeinonharjoittajien olisi voitava päättää vapaasti
laskujen tallennusvälineestä ja -paikasta (joka voi sijaita myös
ulkomailla), kunhan komission tarpeellisiksi katsomat vaatimukset tietojen koskemattomuuden suojelemisesta ja tietojen
välittömän saatavuuden takaamisesta verovalvontaa varten
täytetään. Komitea on kuitenkin huolissaan siitä, että tietojen
säilyttäminen yhteisön ulkopuolisessa maassa, jonka kanssa
kyseisellä jäsenvaltioilla ei ole kahdenvälistä sopimusta, saattaa
lisätä petoksen vaaraa, mikäli jäsenvaltion asettamat lisävaatimukset eivät ole riittävän tiukkoja.

4.11.1. Tietojen säilyttämisellä yhteisön ulkopuolisissa
maissa voi olla myös tietosuojaan liittyviä vaikutuksia. Yhteisön tietosuojadirektiivissä kielletään henkilötietojen välittäminen maihin, joissa ei noudateta yhteisön tietosuojavaatimuksia
vastaavia periaatteita. Henkilötietoina voidaan pitää mm.
nimiä, osoitteita, postinumeroita, sähköpostiosoitteita tai
muita laskuihin merkittäviä pakollisia tietoja.

4.12. Komitea on yhtä mieltä komission kanssa siitä, ettei
jäsenvaltioille tule antaa oikeutta säätää laskun allekirjoittamista koskevista vaatimuksista lukuun ottamatta kehittynyttä
sähköistä allekirjoitusta, jonka ainoana tarkoituksena on varmistaa elektronisen laskutuksen tekninen turvallisuus. TSK
katsoo, että kehittyneen sähköisen allekirjoituksen käyttövaatimus on aiheellinen Internetin välityksellä tapahtuvassa laskutuksessa, mutta se saattaa merkitä yrityksille, erityisesti pienyrityksille EDI-järjestelmiin liittyvää rasitetta. Komitean mielestä
tämän vaatimuksen poistamista olisikin syytä harkita siinä
tapauksessa, että yritys käyttää sellaista EDI-järjestelmää, joka
jo sinänsä on turvallinen ja väärinkäytöltä suojattu.

4.13. Komitea on huolissaan lukuisien arvonlisäveropetosten jäsenvaltioille aiheuttamista huomattavista tulonmenetyksistä, joiden arvioidaan olevan koko yhteisössä yli 35 miljardia
euroa vuodessa. Tämän vuoksi järjestelmään ehdotettujen
muutosten ensisijaisena edellytyksenä on oltava, että ne eivät
millään tavalla lisää petoksen vaaraa, vaan pikemminkin
vähentävät sitä.

4.13.1. Komitea yhtyy komission näkemykseen, että ehdotetut muutokset eivät ole uhka veroviranomaisten kannalta.
TSK:n mielestä ne kuitenkin saavat aikaan sen, että veroviranomaisten tiiviin yhteistyön tarve korostuu entisestään. Yhteistyötä ei valitettavasti ole tähän mennessä juurikaan harjoitettu,
mikä on keskeinen syy suureen osaan petoksista, joiden vuoksi
jäsenvaltiot nyt menettävät niille lain mukaan kuuluvia tuloja.
Niin kauan kuin yhteisössä on 15 erilaista verohallintoa,
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tehokas valvonta on kulloinkin voimassa olevasta alv-järjestelmästä riippumatta mahdollista ainoastaan tiiviin keskinäisen
avunannon ja yhteistyön avulla. On vaikea olla päätymättä
siihen tulokseen, että jäsenvaltioiden veroviranomaiset ovat
mahdollistaneet huomattavan määrän petoksia, koska ne eivät
toiminnan puutteellisen koordinoinnin vuoksi ole täysin hyödyntäneet kaikkia käytettävissä olevia valvontakeinoja. Komitea toivoo, että keskinäistä yhteistyötä ja avunantoa onnistutaan tulevaisuudessa lisäämään huomattavasti.

4.14. Arvonlisäverojärjestelmään tehtävien muutosten tavoitteena olisi oltava yritysten, erityisesti pk-yritysten hallinnollisen taakan mahdollisimman tuntuva vähentäminen vaarantamatta veroviranomaisten mahdollisuuksia harjoittaa tehokasta valvontaa. Vaikka komission ehdottamat muutokset
lisäävät muutamissa jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten hallinnollista taakkaa, komitea myöntää, että ne vastaavasti vähentävät muiden taakkaa, ja katsoo, että yleisesti ottaen tavoite on
tässä tapauksessa saavutettu.

5.

Päätelmät

5.1.
Yleisesti ottaen komitea on tyytyväinen komission
lähestymistapaan ja kannattaa yhdenmukaistettua järjestelmää,
jossa asetetaan samat vaatimukset sekä paperimuodossa että
elektronisesti tapahtuvalle laskutukselle ja jossa ei tehdä eroa
jäsenvaltion sisäisten ja rajatylittävien liiketoimien välillä.
Uusien sääntöjen on oltava riittävän joustavia, jotta ne vastaavat niin suurten kuin pientenkin yritysten tarpeita ja pysyvät
uusien kaupankäynnin käytäntöjen ja tekniikoiden kehityksen
mukana.

5.2.
Komitea on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että
tämän tekemät ehdotukset edistävät yhteentoimivien ja standardoitujen elektronisten laskutusmuotojen kehittämistä, ja
toivoo, että nämä toimet sovitetaan mahdollisimman pitkälti
yhteen maailmanlaajuisten yksinkertaistamisaloitteiden (esim.
OECD:n hankkeen) kanssa sähköisen kaupankäynnin kehittämiseksi.

5.3.
Komitea korostaa tarvetta torjua arvonisäveropetoksia
ja yhtyy komission näkemykseen siitä, että ehdotuksessa
annetaan jäsenvaltioiden veroviranomaisille riittävät turvallisuustakeet ja että elektroninen laskutus helpottaa verovalvontaa, koska elektronisten laskujen tarkastaminen on paksujen
tositekansioiden tarkastamista nopeampaa ja vaivattomampaa.
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5.4.
Komitea toteaa, että tiettyjen jäsenvaltioiden on komission ehdotusten vuoksi luovuttava muutamista sellaisista tiedoista, joita ne tällä hetkellä vaativat ilmoitettaviksi laskuissa, ja
joustavoitettava lainkäyttöalueellaan voimassa olevaa säännöstöä tietyiltä osin. Toistaalta laskujen sisällön yhdenmukaistaminen voi johtaa siihen, että muutamissa jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten on merkittävä laskuihin tietoja, joita niiden ei tällä
hetkellä tarvitse merkitä. Komitean mielestä tällaiset uhraukset
ovat tarpeen yhtenäismarkkinoiden loppuun saattamiseksi ja
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hyödyttävät loppujen lopuksi yhtä lailla yrityksiä kuin
veroviranomaisia. Se kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään
nämä välttämättömät muutokset, jotka täydentävät yhtenäismarkkinoiden yhdenmukaistamista ja koordinointia.
5.5.
Komitea toivoo, että jäsenvaltioille mahdollisesti
myönnettävät luvat poiketa elektronisen laskutuksen sallimista
koskevasta säännöksestä rajataan ajallisesti mahdollisimman
lyhyiksi.

Bryssel, 26. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n laajentuminen: ehdokasvaltioiden haasteet
taloudellisten liittymiskriteereiden täyttämisessä”
(2001/C 193/14)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 13. heinäkuuta 2000 työjärjestyksensä 23 artiklan nojalla antaa
lausunnon aiheesta ”EU:n laajentuminen: ehdokasvaltioiden haasteet taloudellisten liittymiskriteereiden
täyttämisessä”.
Asian valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -jaosto
antoi lausuntonsa 13. maaliskuuta 2001. Esittelijä oli Bruno Vever.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon yksimielisesti.

1.

Tiivistelmä

1.1.
Euroopan unioni laajenee tämän vuosikymmenen aikana merkittävästi, missä konkretisoituu ennennäkemätön poliittinen pyrkimys yhdistää suurin osa Euroopan mantereesta
lännestä itään. Komission marraskuussa 2000 päivittämissä ja
neuvoston sen jälkeen hyväksymissä laajentumisstrategian
suuntaviivoissa katsotaan, että EU on nyt täyttänyt omalta
osaltaan laajentumiselle asetetut ennakkovaatimukset. Rahoituksesta päästiin yhteisymmärrykseen Berliinissä, jossa hyväksyttiin Agenda 2000 -ohjelma, ja toimielinasioista Nizzassa,
jossa hyväksyttiin muutokset yhteisön perustamissopimukseen. Uudet jäsenyydet riippuvat oleellisesti kustakin ehdokasvaltiosta laadittavista ”yksityiskohtaisista arvioista” (feuilles de
route), jotka koskevat ehdokasvaltioiden edistymistä yhteisön
säännöstön omaksumisessa (minkä katsotaan etenevän hyvin
useimmissa ehdokasvaltioissa), sekä liittymisneuvottelujen lop-

puunsaattamisesta (mitä pidetään mahdollisena jo vuonna
2002 parhaiten edistyneiden ehdokasvaltioiden osalta). Komitea kannattaa kyseisen arvioinnin päälinjoja, mutta korostaa,
että vastuu laajentumisen taloudelliseen haasteeseen vastaamisesta jakaantuu luonnollisesti 15 jäsenvaltion ja ehdokasvaltioiden kesken. Taloudellinen haaste on alati muuttuva haaste,
johon liittyy kolme erillistavoitetta: yhteisön säännöstön tosiasiallinen omaksuminen, tukitoimien tehostaminen ja uudenlaiseen yhteenkuuluvuuteen valmistautuminen laajentuneessa
Euroopan unionissa.
1.2.
Yhteisön säännöstön tosiasiallinen omaksuminen on
yhä vaikeampaa, koska unionin edelleen syvenevä integraatio
on jo hyvin pitkällä. Kyseisen tavoitteen saavuttamista hankaloittavat väistämättä ehdokasvaltioiden suuri lukumäärä,
niiden väliset kehityserot ja ehdokasvaltioiden sopeutumistarpeiden monimuotoisuus. Komission marraskuussa 2000
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julkaisemassa kertomuksessa tehdään selkoa ehdokasvaltioiden edistymisestä liittymisvalmisteluissa. Edistyminen, joka
ilmenee mm. Euroopan unionin kanssa käytävän kaupan
lisääntymisenä, on ollut rohkaisevaa. Saavutettu kehitys avaa
lähitulevaisuuden liittymisnäkymät suurimmalle osalle ehdokasvaltioista. Muut painopistealat vaihtelevat maittain, ja ne
on kohdennettava sen mukaisesti. Komitea tähdentää kuitenkin, että toimenpiteet ovat vielä useilla aloilla kesken ja että
toimenpiteiden onnistunut toteuttaminen edellyttää kansalaisyhteiskunnan edustajien ottamista täysimääräisesti mukaan
niiden toteuttamiseen kaikissa ehdokasvaltioissa.

1.3.
Integraatioprosessin onnistuminen edellyttää tukitoimien tehostamista. Berliinissä Agenda 2000:n muodossa ohjelmoidut yhteisön tuet eivät yksin riitä ehdokasvaltioiden ja
jäsenvaltioiden välisen eron kiinnikuromiseen. Komitea korostaa, että yhteisön tuet tulee suunnata ennen kaikkea yksityisten
investointien houkuttelemiseen, koska se on ainoa tapa hankkia tarvittavat resurssit. Tämä edellyttää myös koulutustoimien
lisäämistä, minkä tulee tapahtua yhteisön tuella ja tiiviissä
yhteistyössä yhteiskunnallis-ammatillisten toimijoiden kanssa.
Komission arviointikertomuksia tulee täydentää yhteistyössä
talous- ja raha-asioiden neuvoston kanssa käynnistettävillä
valvontatoimilla, joihin kansalaisyhteiskunnan yhteiskunnallisammatillisten tahojen edustajat otetaan suoraan mukaan,
koska he pystyvät parhaiten arvioimaan kentällä tapahtuvaa
todellista kehitystä. Komitea voisi osallistua työskentelyyn
vuotuisten konferenssiensa ja neuvoa-antavien sekakomiteoiden välityksellä. Lisäksi ehdokasvaltiot olisi syytä ottaa jo nyt
mukaan tiettyihin yhteisöpolitiikan lohkoihin (sisämarkkinat,
henkinen omaisuus, tulliyhteistyö, ympäristö, kauppapolitiikka).

1.4.
On tärkeää ryhtyä valmistelemaan edellytyksiä uudenlaiselle taloudelliselle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle entistä laajemmassa unionissa, koska kyseessä on monimutkainen,
innovatiivisia yhteistoimia edellyttävä tavoite. Komitea korostaa tarvetta ryhtyä organisatorisiin muutoksiin lainsäädännön,
hallinnon, talouden ja sosiaaliasioiden aloilla. Lainsäädännön
alalla tärkeintä on yhteisön sääntelyn yksinkertaistaminen
sen laatua ja tehokkuutta parantamalla ja soveltamissääntöjä
vahvistamalla. Hallinnon alalla asianomaiset valtiot tulisi ottaa
mukaan yhtenäismarkkinoiden valvonnan vahvistamistoimiin,
minkä tulisi tapahtua siten, että kaikkien jäsenvaltioiden
hallinnot kantavat siitä vastuuta. Talous- ja sosiaaliasioiden
alalla on jatkettava talous- ja rahaliiton syventämistä ja ehdokasvaltioiden valmistamista siihen, koska niiden tulisi osallistua
heti liittymishetkellä Euroopan valuuttajärjestelmän uuteen
valuuttakurssimekanismiin (ERM II). Ehdokasvaltiot olisi otettava välittömästi mukaan myös Lissabonin päätelmien toimeenpanoon siltä osin, kuin jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan rakenteellisia muutoksia Euroopan kilpailukyvyn lisäämiseksi.

1.5.
Komitea esittää edellä mainittujen kolmen tavoitteen
saavuttamiseksi, että vuonna 2001 käynnistettäisiin kokonaisvaltainen ja monivuotinen ohjelma laajentumisen valmistelemiseksi. Sillä pyrittäisiin tehostamaan ehdokasvaltioihin koh-
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distettuja tukitoimia ja kehittämään nykyisille 15 jäsenvaltiolle
edellytykset säilyttää koheesio myös laajentuneessa unionissa.
Ohjelma olisi toteutettava kokonaan ennen parlamentin ja
komission nykyisten toimikausien päättymistä. Ohjelmalla
tulisi auttaa ehdokasvaltioita vastaamaan liittymisen taloudellisiin haasteisiin ja luoda todellista, rakentavaa synergiaa niiden
ja nykyisten viidentoista jäsenvaltion välille. Tällainen interaktiivinen, tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa
toteutettu prosessi mahdollistaisi Euroopan unionin laajentumisen vaarantamatta unionin taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja lisäisi unionin kilpailukykyä saattamalla yhdentymisen kautta unionin perustan ja vahvuudet optimiinsa.

2.

Alustavat huomiot

2.1.
Euroopan unionin merkittävä laajentuminen on tämän
vuosikymmenen suurin haaste, joka tulee vaikuttamaan syvästi
unioniin. Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkkä laajentuminen,
vaan Euroopan yhdentyminen. Euroopan jakautuminen vahingoitti Eurooppaa 1900-luvulla, ja siitä syystä yhdentymisestä
pyritään nyt tekemään Euroopan vahvuus 2000-luvulla. Kyseessä on kokonaisvaltainen ja monimutkainen haaste, joka
koskee Euroopan unionin poliittista tarkoituksenmukaisuutta,
unionin toimielinten mukauttamista, unionin sisäisiä organisointitapoja, unionin maantieteellistä ja alueellista ulottuvuutta
sekä unionin kilpailukykyä maailmanlaajuisessa taloudessa.
Haaste on interaktiivinen, koska kaikki edellä mainitut tekijät
vaikuttavat toisiinsa dynaamisessa prosessissa, jota on syytä
organisoida ja hallita. Taloudellinen ja sosiaalinen haaste
kuuluu tietysti ongelman ytimeen niin avautuvien mahdollisuuksien kuin prosessin onnistumisedellytysten kannalta (1).

2.2.
Laajentumiseen liittyvät taloudelliset mahdollisuudet
ovat ennennäkemättömät. Tavoitteena on luoda suuret, yli
puoli miljardia eurooppalaista kattavat sisämarkkinat, joiden
avulla varmistetaan ehdokasvaltioissa toteutettujen talousuudistusten pysyvyys ja luodaan vakautta Euroopan mantereelle
markkinatalouden periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. Nämä
suuret markkinat mahdollistaisivat Euroopan alueen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen lujittamisen, maailmanlaajuisen
kilpailukyvyn vahvistamisen sekä investointien ja kaupan
lisäämisen hyödyntämällä jäsenvaltioiden välistä täydentävyyttä. Lisäksi sisämarkkinat lisäisivät Euroopan unionin painoarvoa kahden- ja monenvälisessä maailmankaupassa hetkellä,

(1) Ks. myös talous- ja sosiaalikomitean lausunnot:
”Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaiden työllisyys sekä sosiaali- ja
työmarkkinapoliittinen tilanne”.
”EU:n pohjoinen ulottuvuus”, EYVL C 139, 11.5.2001.
”Laajentumisen vaikutukset yhtenäismarkkinoihin”, EYVL C 329,
17.11.1999.
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jolloin on ryhdyttävä neuvottelemaan uusista säännöistä kehyksen luomiseksi maailmanlaajuiselle kaupalle.

2.3.
Komission marraskuussa 2000 päivittämissä ja neuvoston sen jälkeen hyväksymissä laajentumisstrategian suuntaviivoissa katsotaan, että EU on nyt täyttänyt omalta osaltaan
laajentumiselle asetetut ennakkovaatimukset. Rahoituksesta
päästiin yhteisymmärrykseen maaliskuussa 1999 Berliinissä,
jossa hyväksyttiin Agenda 2000 -ohjelma, ja toimielinasioista
joulukuussa 2000 Nizzassa, jossa hyväksyttiin muutokset
yhteisön perustamissopimukseen. Uusien jäsenvaltioiden liittyminen riippuu siis pelkästään kustakin ehdokasvaltiosta laadittavista ”yksityiskohtaisista arvioista” (feuilles de route), jotka
koskevat ehdokasvaltioiden edistymistä yhteisön säännöstön
omaksumisessa (minkä katsotaan etenevän hyvin useimmissa
ehdokasvaltioissa) sekä liittymisneuvottelujen loppuunsaattamisesta (mitä pidetään mahdollisena jo vuonna 2002 parhaiten
edistyneiden ehdokasvaltioiden osalta).

2.4.
Komitea kannattaa kyseisen arvioinnin päälinjoja ja
näkemystä, jonka mukaan ensimmäiset liittymiset voisivat
tapahtua lähitulevaisuudessa. Komitea korostaa kuitenkin, että
laajentumisen taloudellinen ja yhteiskunnallinen haaste on yhä
olemassa ja että se on prosessin ydin. Esiin tulevat ongelmat
ovat suoraan sidoksissa avautuviin mahdollisuuksiin. Ehdokasvaltioiden suuri lukumäärä ja niiden nykyiset kehityserot
lisäävät entisestään monimuotoisuutta, mikä nostaa uudestaan
esiin kysymyksen unionin yhteenkuuluvuudesta, mutta eri
näkökulmasta.
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2.7.
Komitea on järjestänyt ehdokasvaltioiden yhteiskunnallis-ammatillisten tahojen kuulemisen (1), joka mahdollisti
komitean arvioiden ja suositusten syventämisen ja edellä
mainittujen tahojen näkemysten sisällyttämisen niihin. Kuulemistilaisuudessa saavutettiin laaja yksimielisyys tämän lausunnon pääsisällöstä.

3.

Yhteisön säännöstön tosiasiallinen omaksuminen

3.1.
Kööpenhaminassa vuonna 1993 kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti liittymisen ehdoiksi ehdokasvaltioiden
kyvyn siirtyä tehokkaaseen markkinatalouteen ja selviytyä
kilpailusta yhtenäismarkkinoilla. Kunkin ehdokasvaltion
kanssa erikseen käytävien neuvottelujen tavoitteena on varmistaa, että ehdokasvaltiot omaksuvat tosiasiallisesti koko yhteisön säännöstön ja että liittymisen jälkeisille soveltamista ja
kestoa koskeville mahdollisille siirtymäajoille asetetaan tiukat
rajat. Yhteisön säännöstön omaksumisen ja tosiasiallisen täytäntöönpanon haaste on erittäin vaativa. Euroopan yhtenäismarkkinoiden integraatio on nimittäin jo varsin pitkällä, ja se
perustuu laajaan ja useilta kohdin varsin uuteen sääntelyyn
(laajuus arvioitu noin 80 000 sivuksi). Euroopan tason koordinointi on tullut entistä vaikeammaksi, sen jälkeen kun Euroopan talous- ja rahaliitto perustettiin vuonna 1999. On sovittu,
että uusien jäsenvaltioiden on liityttävä EMU:hun (ilman
poisjäänti- eli ”opting out” -mahdollisuutta) heti kun ne
täyttävät taloudelliset vaatimukset.

3.2. Tavoitteisiin liittyvien vaatimusten mittaaminen
2.5.
Etenkin ehdokasvaltioille asetettu tavoite Euroopan
talouteen integroitumisesta on alati muuttuva tavoite. Euroopan unioni on nimittäin vielä kaukana poliittisesta ja taloudellisesta täysimittaisuudesta, eikä se ole myöskään toteuttanut
kaikkia tarvittavia sosiaalisia mukautuksia. Vuonna 1999
perustettu talous- ja rahaliitto, johon kuului silloin 11 jäsenvaltiota ja nykyään 12 jäsenvaltiota, on vasta aluillaan, ja se
laajentaa merkittävästi jäsenvaltioiden talouksien integraatioprosessia. Lisäksi unionin jäsenvaltiot tekivät Lissabonissa
maaliskuussa 2000 järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa päätöksen omien rakenteellisten muutostensa vauhdittamisesta, jotta niiden taloudet saataisiin kilpailun uusia haasteita
vastaaviksi. Päätös vahvistettiin Tukholman Eurooppa-neuvoston kokouksessa maaliskuussa 2001.

2.6.
Komitea keskittyy pohtimaan tämän lausunnon edellisissä kohdissa esiin tulleita kolmea keskeistä haastetta:
—

yhteisön säännöstön tosiasiallinen omaksuminen

—

tukitoimien tehostaminen

—

uudenlaisen yhteenkuuluvuuden valmisteleminen laajentuneessa Euroopan unionissa.

3.2.1. Yhteisön säännöstön omaksumista hankaloittavat
ehdokasvaltioiden suuri lukumäärä, niiden väliset maantieteelliset ja kehityserot sekä sosiaaliset vaatimukset.
3.2.1.1. Ehdokasvaltioiden lukumäärä on suuri. Euroopan
unioni neuvottelee samanaikaisesti kahdentoista eri ehdokasvaltion kanssa, ja Helsingissä joulukuussa 1999 kokoontunut
Eurooppa-neuvosto antoi niiden lisäksi Turkille ehdokasvaltion aseman (neuvottelujen käynnistäminen Turkin kanssa
edellyttää kuitenkin, että Turkki täyttää ensin Kööpenhaminassa asetetut poliittiset vaatimukset), mikä tekee siitä kolmannentoista ehdokasvaltion.
3.2.1.2. Myös ehdokasvaltioiden väliset maantieteelliset
erot ovat suuret. Ehdokasvaltiot ovat kooltaan hyvin erisuuruisia (esim. Maltan asukasluku on vain 400 000, Puolan
38,7 miljoonaa ja Turkin 64,3 miljoonaa), ja ne edustavat
varsin erilaisia alueita (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia,
Viro, Liettua, Latvia, Slovenia, Romania ja Bulgaria ovat Keskija Itä-Euroopan maita ja loput kolme eli Kypros, Malta ja
Turkki ovat Välimeren alueen maita).

(1) Talous- ja sosiaalikomiteassa 14.–17. marraskuuta 2000 järjestetty
konferenssi aiheesta ”Kohti talouskasvuun ja sosiaalisiin oikeuksiin
johtavaa kumppanuutta”.
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3.2.1.3. Lisäksi kehitystasossa on havaittu hyvin suuria
eroja. Ehdokasvaltioiden keskimääräinen elintaso on vain 40 %
yhteisön keskimääräisestä elintasosta. Kun 13 ehdokasvaltion
väestö (170 milj. asukasta) on 45 % unionin 15 jäsenvaltion
väestöstä, niiden bruttokansantuote on tilastollisesti arvioiden
vain 6,7 % EU:n bruttokansantuotteesta. Huomattakoon vielä,
että ehdokasvaltioiden väliset erot ovat tässäkin suhteessa
hyvin suuret (niiden välinen ero voi olla yli 1:3).
3.2.1.4. Uusien valtioiden liittymisellä EU:hun on myös
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ehdokasvaltioiden taloudellinen
integraatio johtaa kyseisissä valtioissa perinpohjaisiin muutoksiin, jotka koskevat talouselämän perustaa, suhdannevaihtelujen hallintaa, taloudellisia toimijoita (yritykset, palkansaajat,
kuluttajat), hallintoa ja tuomiovaltaa käyttäviä elimiä. Mikäli
nykyisissä neuvotteluissa päästään kuitenkin sopimukseen
säännöistä ja niiden soveltamismenettelyistä, muutokset vaikuttavat vähemmän taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen
sekä hallinnollisiin, oikeudellisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin (”instituutioiden kehittäminen”), jotka ovat välttämättömiä, jotta yhteisön säännöstön omaksuminen onnistuisi. Kaikki kansalaisyhteiskunnan osapuolet on otettava mukaan uudistusprosessiin.

C 193/63

johtanut useimmissa valtioissa voimakkaaseen inflaatiopaineeseen, tuotannon laskuun ja työttömyyden kasvuun.

3.3.1.1. Vaikean alun jälkeen etenkin uudistusprosessia ja
kaupankäynnin uudelleensuuntaamista vauhdittaneissa valtioissa on havaittu selvää talouden elpymistä heti sen jälkeen
kun rakennemuutosten ja yksityisten investointien myönteiset
vaikutukset ovat alkaneet tuntua. Useimpien ehdokasvaltioiden
arka kohta on yhä työttömyys, jonka lisääntyminen on selvästi
sidoksissa tekeillä oleviin talousuudistuksiin. Työmarkkinoiden
reaktiokyvyn lisääminen, jotta ne pystyisivät vastaamaan kasvun synnyttämään kehitykseen, on yksi tapa vähentää tuntuvasti työttömyyttä. Näin on jo tehty uudistuksissa pisimmällä
olevissa ehdokasvaltioissa, kuten Unkarissa ja Sloveniassa.

3.3. Nykyiseen kehitykseen tukeutuminen

3.3.2. Komission 8. marraskuuta 2000 julkaisemassa kertomuksessa tehdään selkoa yksityissektorin talouden, tuotannon
ja työllisyyden tasapainottamisessa saavutetusta huomattavasta
kehityksestä. Kertomuksen mukaan Kypros, Malta, Viro, Unkari, Puola, Tšekin tasavalta ja Slovenia ovat markkinatalouksiensa osalta valmiita liittymään lähitulevaisuudessa Euroopan
unioniin, vaikka kertomus sisältääkin kunkin valtion tilanteesta
monenlaisia (pääasiassa kuitenkin myönteisiä) huomautuksia.
Latvian, Liettuan ja Slovakian talouksia pidetään niin ikään
toimintakykyisinä markkinatalouksina ja niiden arvellaan olevan liittymiskykyisiä keskipitkällä aikavälillä sillä ehdolla, että
ne syventävät vielä käynnissä olevia uudistuksia. Sen sijaan
Bulgarian, Romanian ja Turkin tulee vielä jatkaa ja tietyissä
tapauksissa jopa käynnistää uudistuksia liittymiselle asetettujen
taloudellisten vaatimusten täyttämiseksi. Viimeksi mainittujen
ehdokasvaltioiden liittymisajankohdasta ei ole vielä tässä vaiheessa voitu esittää arvioita (esim. Turkin osalta liittymisneuvottelujen käynnistämiseen vaikuttavat poliittiset ennakkovaatimukset ovat vielä täyttämättä). Kaiken kaikkiaan voidaan
todeta, että komission ehdokasvaltioiden kehityksestä tekemä
arvio avaa lähitulevaisuuden liittymismahdollisuudet seitsemälle tai jopa kymmenelle valtiolle. Parhaiten edistyneiden
valtioiden liittyminen arvioidaan mahdolliseksi vuodesta 2004
alkaen.

3.3.1. Ehdokasvaltioiden talouksien pitkä sopeuttamisprosessi käynnistettiin jo vuonna 1994 Essenissä sovitun liittymistä edeltävän prosessin välityksellä, johon sisältyvät Eurooppasopimukset, liittymiskumppanuudet ja liittymistä edeltävät
välineet (seuraavat ohjelmat: Phare – institutionaalinen kapasiteetti ja investointituki, Ispa – ympäristö- ja liikenneinfrastruktuurit ja Sapard – maatalouden ja maaseudun kehittäminen)
sekä ehdokasvaltioiden osallistuminen useisiin yhteisön ohjelmiin. Silloisena tavoitteena oli vauhdittaa ehdokasvaltioiden
talouksien kehittämistä sellaisiksi markkinatalouksiksi, jotka
kestävät kilpailua yhtenäismarkkinoilla ja jotka selviytyvät
maailmanlaajuista kauppaa harjoittavassa unionissa. Keski- ja
Itä-Euroopan valtioiden siirtymistä markkinatalouteen käynnistettäessä havaittiin keskusjohtoisen talouden ajalta peräisin
olevaa kilpailukyvyn jälkeenjääneisyyttä (vastaavaa havaittiin
myös Itä-Saksan talouden integraation yhteydessä), joka on

3.3.3. Vuotuisen talouskasvun lisäksi, joka arvioitiin viime
vuonna keskimäärin 4 %:ksi, EU:n kanssa käytävä kauppa on
lisääntynyt selvästi. Vuotuinen kasvuvauhti on ollut 20 %:n
luokkaa vuodesta 1993 lähtien, eli kauppavaihto on kolminkertaistunut. EU:n osuus ehdokasvaltioiden ulkomaankaupasta
on nykyään noin 60 %. (Myös EU:n viidentoista jäsenvaltion
keskinäinen kauppa on 60 %:n luokkaa.) Ehdokasvaltioista on
tullut EU:n toiseksi suurin kauppakumppani heti Yhdysvaltojen jälkeen. Kyseinen kauppavaihto on EU:lle voimakkaasti
ylijäämäistä. Vuonna 1999 ylijäämän osuus oli 25 miljardia
euroa eli melkein neljännes yhteisön kokonaisviennistä ehdokasvaltioihin.

3.2.2. Sen sijaan tiettyjen muiden tekijöiden arvellaan helpottavan yhteisön säännöstön omaksumista.
3.2.2.1. Muutosprosessi voi olla helpompi, mikäli ehdokasvaltion markkinat ovat pienet.
3.2.2.2. Myös yhteisön investoinnit, jotka ovat lisääntyneet
voimakkaasti ehdokasvaltioissa, voivat osaltaan vaikuttaa EU:n
yhteisen toimintatapajärjestelmän vientiin ja sen melko laajaan
levitykseen (esim. alihankkijat ja -urakoitsijat).
3.2.2.3. Todettakoon lopuksi, että yhteisön säännöstön
omaksumisen oikeudellisessa valvonnassa voidaan tukeutua
yhteisön selkeisiin ja mitattaviin vaatimuksiin, mikä helpottaa
eri valtioiden tilanteiden arviointia.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

3.3.4. Komitean seuraavat arviot ja suositukset, jotka koskevat kaikkia ehdokasvaltioita yhdessä ja jotka perustuvat kaikille
valtioille yhteisiin piirteisiin, perustuvat pääasiassa ehdokasvaltioiden yhteiskunnallis-ammatillisten tahojen kanssa järjestettyyn kuulemistilaisuuteen. Arvioita ja suosituksia tulee siis
suhteuttaa ehdokasvaltioiden yksittäisiin tilanteisiin.
3.3.5. Komitea toteaa, että kaupan lisääntymisen taustalla
on useimpien ehdokasvaltioiden kehittyminen monilla eri
aloilla:
—

muutosprosessin hyväksyminen ja yhtenäismarkkinoihin
sopeutuminen

—

ammatillisten sekä toimiala- ja kuluttajajärjestöjen vahvistaminen

—

tuotannon kehityksen rinnalle syntynyt uusi yritys- ja
johtamiskulttuuri

—

kansainvälisten investointien voimakas lisääntyminen

—

perusrakenteiden ja tuotantokoneiston uudenaikaistaminen

—

palvelusektorin (pankki-, vakuutus-, kaupan ja audiovisuaalisen alan) kehittäminen

—

lisääntynyt yhteistyö teknisen standardoinnin alalla.

3.4. Panostaminen pääasiallisten ongelmien ratkaisemiseen
3.4.1. Komitean teettämien kyselyiden ja sen järjestämien
kuulemisten avulla on saatu selville useanlaisia ehdokasmaissa
esiintyviä ongelmia ja viipeitä, jotka mainitaan tuonnempana.
Kaikkia tapauksia ei suinkaan esiinny jokaisessa maassa. Ehdokasvaltiot ovat edistyneet tai parhaillaan edistymässä liittymisvalmisteluissaan, ja vain hitaimmin edistyviin maihin kasautuu
edelleen suurin osa todetuista ongelmista. Kun tämä korjaus
otetaan huomioon tietoja tulkittaessa, komitean järjestämät
kuulemiset osoittavat, että pääasialliset ongelmat ovat kiinnikuromisesta syntyvien vaikeuksien ja kustannusten lisäksi
seuraavat:
3.4.1.1. viivästykset rakenteiden uudenaikaistamisessa (tuotantokoneisto, työvoiman koulutus ja pätevöittäminen, rahoitusjärjestelmä, jakeluverkko, hallinto- ja tuomiovallan rakenteet, liikenteen- ja viestinnän perusrakenteet)
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3.4.2.1. yleisesti: viivästymiset kilpailukyvyn parantamisessa kasvavan kilpailun haasteisiin vastaamiseksi; hankaluudet
yhteisön sääntelyn soveltamisessa monimutkaisuus; yhteisön
tukien rajoittaminen; etenkin pk-yritysten kehittymisvaikeudet
(pääoman puute ja luottojen vaikea saatavuus)

3.4.2.2. kaupan alalla: EU:n kanssa käytävän kaupan alijäämäisyys; maataloustuotteiden vaikea pääsy EU:n markkinoille
markkinoiden avaamisesta huolimatta

3.4.2.3. yhteiskunnallisissa asioissa: tarvittavat työvoimarakenteen muutokset (työvoimaa usein liikaa maataloudessa,
mutta liian vähän muilla aloilla); pelko ammattitaitoisen
työvoiman siirtymisestä muualle; sosiaaliturvajärjestelmien perustaminen, mukauttaminen ja asianmukainen toiminta.

3.4.3. Euroopan unionin taloudellisista, yhteiskunnallisista
ja ammatillisista toimijoista viennin harjoittajat ovat kokeneet
investoijia enemmän seuraavanlaisia ongelmia:

3.4.3.1. yleiset ongelmat: oikeudellinen epävarmuus ja ehdokasvaltioiden hallintojen institutionaalisen kapasiteetin
puutteet (byrokraattisia menettelyitä, valitusmenettelyjen puutetta, valvontaviranomaisten toimivalta ja riippumattomuus,
jatkuvaa protektionismia, tiettyjen sääntely-, standardointi- ja
sertifiointielinten tehottomuus, vastavuoroisessa tunnustamisessa esiintyvät ongelmat, petokset, korruptio)

3.4.3.2. talouden ongelmat: verotustaso ja verotuksen monimutkaisuus; kaupan esteiden pysyvyys tariffiesteitä lukuun
ottamatta sekä kauppavaihdon tekniset ja hallinnolliset esteet;
avoimuuden puute yksityistämisohjelmissa; verotuksellisen ja
oikeudellisen kehyksen olematon ennustettavuus; tietyn (mutta
rajallisen) hintasääntelyn jatkuminen

3.4.3.3. kilpailupolitiikan ongelmat: tietyt sijoittautumisvapauden rajoitukset; yritystoiminnan rajoitukset (toimiluvat,
haaraliikkeet); kiinteistö- ja maahankintojen rajoitukset (jotka
ovat kierrettävissä perustamalla tytäryhtiö); valtioiden tukien
taso aloilla, joilla on mukautumis- ja kilpailuongelmia; ongelmat julkisten hankintojen avaamisessa kilpailulle; anomaaliset
käytänteet (polkuhinnoittelu, joka avointen menettelyjen ansiosta pysyy kuitenkin melko rajallisena, ympäristövaatimusten
noudattamatta jättäminen, laiton työskentely).

3.4.1.2. viivästykset sääntelyn mukauttamisessa (pääoman
liikkumiselle asetetut rajoitukset, teknisten ja kirjanpitostandardien yhteensopivuus, puutteet henkisen omaisuuden ja
teollisoikeuksien alalla, ympäristönsuojelu, harmaan talouden
kehittymiseen liittyvät ongelmat).

3.5. Jäljellä olevien mukautusten asettaminen tärkeysjärjestykseen

3.4.2. Ehdokasvaltioiden taloudellisten, yhteiskunnallisten
ja ammatillisten toimijoiden mainitsemat yleisimmät ongelmat
ovat seuraavat:

3.5.1. Komitean järjestämistä kuulemistilaisuuksista käy
ilmi, että ehdokasvaltiot pitävät tärkeimpinä seuraavia toimia:

10.7.2001

FI
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3.5.1.1. yleisesti: tähänastisen kehityksen lujittaminen (taloudenhoito, tuottavuus, tuotteiden ja palvelujen laatu, yrityskulttuuri, kuluttajavalistus) kansalaisyhteiskunnan eri tahojen
avustuksella
3.5.1.2. talouspolitiikan alalla: makrotaloudellisen vakauden lujittaminen; tuote- ja palvelukaupan esteiden poistaminen; yksityistämisen jatkaminen ja vauhdittaminen; hintojen
enenevä vapauttaminen; markkinataloutta tukevat verouudistukset; rahapolitiikan sääntöjen noudattaminen; luotettava
henkisen omaisuuden ja teollisoikeuden suojelujärjestelmä; pkyritysten tukeminen; eurooppalaisten standardien, sertifioinnin
ja vastavuoroisen tunnustamisen täytäntöönpano; ympäristönsuojelu
3.5.1.3. julkisten rakenteiden alalla: valtion, hallinnon, tuomioistuinjärjestelmän ja kilpailupolitiikan uudistusten vauhdittaminen; OECD:n ja Euroopan neuvoston sääntöjen hyväksyminen korruption torjumisessa (siviili- ja rikosoikeudelliset
yleissopimukset)
3.5.1.4. talouden rakenteiden alalla: riippumattomien ja
edustavien ammatillisten järjestöjen vahvistaminen; teollisuuden, kaupan, rahoitusalan ja maatalousrakenteiden uudenaikaistaminen (kauppavaihdon uudet vastavuoroiset toimiluvat);
etenkin muihin ehdokasvaltioihin ja EU:hun ulottuvien liikenne-, energia-, ja televiestintäperusrakenteiden mukauttaminen
3.5.1.5. yhteiskunnallisissa asioissa: yhteisön sosiaalialan
säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhteiskunnallisen vuoropuhelun kehittäminen, harmaan talouden torjuminen.
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4.2.2. Unionin ei tule katsoa, että se on täyttänyt velvollisuutensa ehdokasvaltioiden taloudellisen tuen suhteen pelkästään hyväksymällä Agenda 2000 -ohjelman. Komitean mielestä tällä hetkellä tärkeintä on yhteisön toimenpiteiden kohdentaminen tehokkaan markkinatalouden tukemiseen yksityisiä
investointeja houkuttelemalla ja edistämällä, koska se on ainoa
tapa hankkia tarvittavat resurssit. Komitea korostaa tavoitteen
saavuttamisen edellyttävän seuraavaa:

4.2.2.1. Ensiksi on välttämättä luotava kumppanuus yhteiskunnallis-ammatillisten toimijoiden kanssa yhteisön säännöstön kansallisten omaksumisohjelmien sekä tukien käyttämisen
alalla siten, että kyseinen kumppanuus toteutuu kaikilla tasoilla
eli suunnittelussa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa.

4.2.2.2. Tukien talouskehitysvaikutusten seurantaa on tehostettava mm. edellä mainitun yhteiskunnallis-ammatillisten
toimijoiden kanssa luotavan kumppanuuden avulla.

4.2.2.3. Yritysten toimintakehystä tulisi uudenaikaistaa
siten, että mm. julkishallinnon uudistusta vauhditetaan ja
perustetaan toimivaltaisia, tehokkaita ja riippumattomia tuomioistuimia (siten oikeutetaan jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallintojen välillä aloitetun kumppanuustoiminnan kehittäminen).

4.2.2.4. Tukiohjelmissa tulisi antaa etusija sellaiselle kansainväliselle ulottuvuudelle, jossa vahvistetaan ehdokasvaltioiden alueiden välistä yhteistyötä.
4.

Tukitoimien tehostaminen

4.1.
Ehdokasvaltioiden talouksien saattaminen EU:n yleiselle tasolle edellyttää menetelmien mukauttamista neljällä eri
osa-alueella: yhteisön tukien painotuksen muuttaminen, koulutustoimien lisääminen, arviointikertomusten parantaminen
sekä ehdokasvaltioiden ottaminen mukaan yhteisöpolitiikan
tiettyihin lohkoihin ennen varsinaista jäsenyyttä.

4.2. Yhteisön tukien optimoiminen

4.2.1. Berliinissä maaliskuussa 1999 vuosiksi 2000–2006
hyväksytyssä Agenda 2000:ssa yhteisötukien osuus on määritetty entiseen tapaan yhteisön talousarvion puitteissa
1,27 %:ksi BKT:stä. Yhteisön tuista on kaavailtu osoitettavaksi
noin 20 miljardia euroa liittymistä edeltäviin välineisiin ja noin
50 miljardia euroa uusille jäsenvaltioille vuodesta 2002 alkaen.
Vaikka tukien määrä on huomattava, tuet eivät missään
tapauksessa yksin riitä rahoittamaan ehdokasvaltioiden kehitys- ja kiinnikuromistarpeita.

4.2.2.5. Julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus
näyttää välttämättömältä etenkin Euroopan laajuisten perusrakenneverkkojen osalta (esim. liikenteen, energian, televiestinnän ja ympäristön alalla).

4.2.2.6. Yhteisön tukien tulee olla sopusoinnussa kilpailusääntöjen kanssa. Sen lisäksi on tärkeää valvoa, että tukiin
liittyvää ehdollisuutta noudatetaan ottaen huomioon henkilöitä, tavaroita, liiketoimia ja investointeja koskevat yhteiset
säännöt ja oikeusvarmuus sekä sääntöjenvastaisuuksien, petosten, korruption ja harmaan talouden torjumismekanismien
vahvistaminen.

4.2.2.7. Lisäksi on erityisen tärkeää varmistaa hyvin toimivan ja tarkkaan valvotun rahoitus- ja pankkijärjestelmän
kehittäminen.
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4.2.3. Olisi myös hyödyllistä helpottaa yhteisön ja yksittäisten jäsenvaltioiden myöntämien tukien yhdistämistä tiettyjen
hankkeiden rahoitusvaikutusten lisäämiseksi. Näin voitaisiin
kompensoida yhteisön tukien rajallisuutta ja keskittään tuet
– olivat ne sitten yhteisön tai yksittäisten jäsenvaltioiden
myöntämiä -tiettyihin ensisijaisiin hankkeisiin.

4.2.4. Lopuksi komitea korostaa tarvetta vähentää tukia
(joihin ei sisälly takaisinmaksuvelvollisuutta) pitkällä aikavälillä
niiden lisäämisen sijaan. Tällainen kehitys olisi samansuuntaista valtiontukien yleisen vähentämispyrkimyksen kanssa Euroopan taloudessa. Valtiontukia tulisi täydentää matalakorkoisilla
lainoilla, korkotuilla, takauksilla tai pääomarahoituksella, ja eri
rahastoista saatavien avustusten sekä Euroopan investointipankin, muiden pankkien ja rahoitussektorin myöntämien lainojen
koordinointia olisi parannettava.

4.3. Koulutustoimien lisääminen

4.3.1. Ehdokasvaltioiden saattaminen unionin tasolle edellyttää myös laajoja koulutustoimia, joissa jäsenvaltioiden yhteiskunnallis-ammatillisilla toimijoilla on avainrooli. He voivat
tehdä ehdokasvaltioissa toimivien virkaveljiensä kanssa sopimuksia yhteistyöstä- ja keskinäisestä avunannosta, tiedottaa
ehdokasvaltioiden yhteiskunnallis-ammatillisille toimijoille yhteisön säännöstöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista
sekä tukea ehdokasvaltioiden muutosprosessia kunkin ehdokasvaltion erityistarpeiden mukaan.

4.3.2. Yhteiskunnallis-ammatillisten toimijoiden ja työmarkkinaosapuolten tulisi toteuttaa varsinkin Phare-ohjelman
yhteisötuella aloitettuja koulutustoimia aiempaa enemmän
asiantuntijakäyntien, harjoittelujaksojen ja vastavuoroisten
vaihtojen muodossa. Koulutustoimilla tulisi vaikuttaa kaikkien
mukauttamisen kohteena olevien alojen integraatioon ja
etenkin
—

tukea yksityisiä aloitteita suosivan lainsäädäntö- ja oikeuskehyksen luomista

—

levittää yhteisiä hallintotapoja

—

opastaa eurooppalaisten oikeudellisten välineiden
(yhteisöpatentti, yhteisön tavaramerkki, EY-sertifiointi
jne.) oikeaan käyttöön

—

kehittää vastavuoroisen tunnustamisen sopimuksia

—

edistää yhteiskunnallista vuoropuhelua.

4.4. Arviointikertomusten parantaminen

4.4.1. Euroopan komissio laatii vuosittain kertomuksia
yhteisön säännöstön omaksumisen etenemisestä. Kertomukset
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laaditaan yhteistyössä ehdokasvaltioiden hallintojen kanssa.
Viimeisin kertomus julkaistiin 8. marraskuuta 2000.

4.4.2. Talous- ja raha-asioiden neuvosto päätti marraskuussa 2000 käsitellä myös ehdokasvaltioiden talouspolitiikan
tiettyjä, erittäin merkittäviä näkökohtia, joihin luetaan mm.
niiden talousohjelmat ja rahapolitiikka. Tavoitteena on lähentää niitä yhä enemmän Euroopan unionissa vallalla olevaan
käytäntöön (talousennusteet, aggregaatit, julkisen talouden
vakaus jne.). Komitea kannattaa aloitetta, koska sen avulla
ehdokasvaltiot voidaan ottaa mukaan Cardiffin prosessiin,
joka koskee yhtenäismarkkinoiden taloudellisen toimivuuden
lujittamista sekä palvelu- ja pääomamarkkinoiden mukauttamista.

4.4.3. Lisäksi komitea korostaa, että ehdokasvaltioiden yhteiskunnallis-ammatillisten tahojen edustajien kanssa järjestetyissä tapaamisissa tulee usein ilmi suoraan kentältä saatuja,
virallisista kertomuksista eriäviä arvioita. Eriävät arviot koskevat mm. seuraavia seikkoja: uudistusten ja kehityksen aste,
uuden lainsäädännön soveltaminen, viivästymiset yhteisön
säännöstön omaksumisessa, kilpailuun liittyvät ongelmat sekä
yhtenäismarkkinoiden mahdolliset esteet. Keskustelu Euroopan unioniin liittymisestä, siinä saavutetusta kehityksestä sekä
siihen liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä ja ehdoista on
käytävä kansalaisyhteiskunnassa pysyvän vuoropuhelun muodossa, johon järjestäytyneet tahot osallistuvat. Komitea suosittaa näin ollen, että yhteiskunnallis-ammatilliset tahot otetaan
vastedes suoraan mukaan kyseisten kertomusten laadintaan,
jotta todellista kehitystä (mm. uudistusten ja kehityksen astetta,
uuden lainsäädännön tosiasiallista soveltamista sekä kentällä
esiintyviä esteitä) voitaisiin arvioida entistä tarkemmin.

4.4.3.1. Samoin perustein Euroopan komission tulisi huolehtia siitä, että sen arviointikertomuksiin sisällytetään analyysit ja suositukset, jotka laaditaan niin talous- ja sosiaalikomitean vuosittain ehdokasvaltioiden yhteiskunnallis-ammatillisten edustajien kanssa järjestämien konferenssien kuin useiden
ehdokasvaltioiden kanssa luotujen kahdenvälisten, neuvoaantavien komiteoiden (JCC) työskentelyn pohjalta. Lisäksi
mainittakoon, että niiden ehdokasvaltioiden, joiden viranomaiset eivät vielä ole ehdottaneet neuvoa-antavan komitean perustamista, odotetaan tekevän niin viipymättä.

4.5. Ehdokasvaltioiden osallistuminen tiettyihin yhteisöpolitiikan
lohkoihin

4.5.1. Olisi hyödyllistä tehostaa ehdokasvaltioiden toiminnallista valmistautumista liittymiseen ottamalla ne mukaan jo
liittymistä edeltävänä aikana yhteisen politiikan toteuttamiseen
ja pyrkiä saamaan mahdollisimman varhain toiminnallisiksi ne
(vielä suppeat) politiikan lohkot, joista on jo sovittu. Tämä
auttaisi vauhdittamaan kaikkien ehdokasvaltioiden neuvotteluja ja helpottaisi tavoitteellisten määräaikojen asettamista.
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4.5.2. Euroopan komission allekirjoitti äskettäin teollisten
tuotteiden vastavuoroista tunnustamista (PECA) koskevan sopimuksen Unkarin, Tšekin tasavallan ja Latvian kanssa, mikä
on hyvä esimerkki edellä mainitusta lähestymistavasta. Vastaavia sopimuksia on määrä tehdä myös muiden ehdokasvaltioiden kanssa.

4.5.3. Mainitsemisen arvoinen on myös ehdokasmaiden
täysivaltainen osallistuminen eurooppalaiseen tutkimusalueeseen ja erityisesti kuudenteen puiteohjelmaan.

4.5.4. Komitea tukee niin ikään Euroopan komission ehdotusta laajentaa kuhunkin jäsenvaltioon perustetut yhtenäismarkkinoiden koordinaatiokeskukset ja yhteyspisteet ehdokasvaltioihin. Tätä komiteakin on jo esittänyt aiemmassa lausunnossaan, joka koskee laajentumisen vaikutuksia yhtenäismarkkinoihin. Kyseiset elimet voisivat osaltaan auttaa poistamaan
keskinäisessä kaupassa mahdollisesti yhä esiintyviä esteitä
kahdenvälisyyden pohjalta.

4.5.5. Tällaista yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa
voitaisiin soveltaa myös yhteisön tullipolitiikassa, koska useimmilla uusilla jäsenvaltioilla tulee olemaan yhteinen raja unionin
ulkopuolisen valtion kanssa.

4.5.6. Lisäksi komitea kannattaa Euroopan komission tammikuussa 2001 tekemiä ehdotuksia, jotka koskevat pyrkimystä
saattaa ehdokasvaltiot jo vuonna 2001 Euroopan ympäristökeskuksen toiminnan piiriin.

4.5.7. Komitea kiinnittää huomiota myös tarpeeseen antaa
ehdokasvaltioille mahdollisuus osallistua jo ennen liittymistään
unioniin yhteisön patenttijärjestelmään heti kun Euroopan
unioni on hyväksynyt sen (vaikeuttamatta mitenkään yhteisöpatentin käyttöönottoa nykyisissä 15 jäsenvaltiossa vuodesta
2001 alkaen). Yhteisöpatenttihankkeen jatkaminen ilman ehdokasvaltioita estäisi niitä nauttimasta patenttien suomista
eduista ja estäisi niiden huomioon ottamisen uusia patentteja
myönnettäessä. Ehdokasvaltioiden ottaminen myöhemmin
mukaan ennen niiden liittymistä myönnettyihin yhteisöpatentteihin on henkistä omaisuutta ja teollisoikeuksia rajoittavien
sääntöjen nojalla mahdotonta. Kyseiset säännöt eivät salli
uusien valtioiden pääsyä patentin piiriin, sen jälkeen kun se on
myönnetty tietyissä valtioissa. Tällainen tilanne loisi useiden
patenttien osalta eroja laajentuneilla yhtenäismarkkinoilla,
mikä ei ole patentteihin kohdistuvien hyväksyttävien odotusten mukaista.

4.5.8. Lopuksi komitea tukee ehdokasvaltioiden liittämistä
mukaan Euroopan unionin kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa ajamiin tavoitteisiin, millä voidaan perustella komission
tiiviit neuvottelut ehdokasvaltioiden kanssa Euroopan unionin
painoarvon lisäämiseksi maailmanlaajuisissa yhteyksissä.

5.

C 193/67

Uudenlaisen yhteenkuuluvuuden valmisteleminen
laajentuneessa unionissa

5.1.
Euroopan unionin laajentuminen tulee muuttamaan
erittäin tuntuvasti unionin sisäistä yhteenkuuluvuutta samaan
aikaan kun Euroopan unioni on sitoutunut jatkamaan integraationsa syventämistä, mikä on vielä tässä vaiheessa kaukana
lopullisesta tavoitteestaan. Optimaalisen yhteenkuuluvuuden
tavoittelua hankaloittavat ehdokasvaltioissa todetut viivästymiset ja ehdokasvaltioiden väliset kehityserot, jotka ovat useimmissa valtioissa niin merkittäviä, että niitä ei kyetä täysin
korjaamaan ennen varsinaista jäsenyyttä. Niitä tulee esiintymään vielä paljon uusien jäsenvaltioiden ensimmäisten jäsenyysvuosien ja jopa vuosikymmenten ajan. Laajentuneen unionin tulee siis oppia elämään jäsenvaltioissa ja niiden alueilla
vallitsevien hyvin erilaisten taloudellisten tilanteiden kanssa ja
keksiä keinot siihen sopeutumiseksi ja tilanteen muuttamiseksi
asteittain. Berliinissä vuonna 1999 hyväksytty Agenda 2000 ohjelma ja Nizzassa joulukuussa 2000 uudistettu perustamissopimus eivät riitä toteuttamaan laajentumista ja syventämään
integraatiota, mikäli ne eivät sijoitu kokonaisvaltaisemman
uudelleenorganisoinnin kehykseen. On siis syytä käynnistää
uusia toimia, joihin ehdokasvaltiot otetaan täysimittaisesti
mukaan, yhteisön säännöstön yksinkertaistamiseksi, jäsenvaltioiden hallintojen välisen koordinaation parantamiseksi kaikille yhteisissä tehtävissä, EMU:n lujittamiseksi ja koko Euroopan
alueen kilpailukyvyn lisäämiseksi.

5.2. Yhteisön sääntelyn yksinkertaistaminen

5.2.1. Yhteisön säännöstön monimutkaisuus hankaloittaa
sen omaksumista ehdokasvaltioissa. Euroopan unionin tulisi
yksinkertaistaa yhteisön harjoittamaa sääntelyä, mutta se antaa
yhä säännöksiä, jotka ovat käyttäjien kannalta liian monimutkaisia, kokonaisuuden muodostamisen kannalta liian hajanaisia ja joskus jopa ristiriitaisia. Ne muistuttavat liikaa jäsenvaltioiden omaa sääntelyä, mikä vaikeuttaa yhdenmukaistamista.

5.2.2. Toisaalta jäsenvaltiot eivät suhtaudu riittävän kurinalaisesti yhteisön säännöstöön, koska viivästymiset yhteisön
lainsäädännön täytäntöönpanossa kasvavat ja komission
kanssa vireillä olevat ja yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltävät riita-asiat lisääntyvät. EU:n viisitoista jäsenvaltiota ovat
tällä hetkellä huonona esimerkkinä ehdokasvaltioille.

5.2.3. Yhteisön toimintaa on siis tehostettava parantamalla
yhteisön harjoittaman sääntelyn osuvuutta ja laatua sekä
vahvistamalla soveltamisen valvontaa ja sääntöjä. Tavoitteena
on yhtenäismarkkinoiden toiminnan pysyvä vakauttaminen,
mihin voidaan päästä helpottamalla yhteisön säännöstön
omaksumista ehdokasvaltioissa sekä ratkaisemalla riita-asioita.
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5.2.4. Komitea on ilmaissut lokakuussa 2000 antamassaan
lausunnossa (1) tarpeen käynnistää monivuotinen sääntelyn
yksinkertaistamisohjelma, joka sisältää käytännesäännöt jäsenvaltioita ja toimielimiä varten. Komitea toimii esimerkkinä,
koska se on jo hyväksynyt omat käytännesääntönsä. Lisäksi
säädösten käyttäjien kanssa käytävää vuoropuhelua tulisi vahvistaa, ennen komission hankkeiden toteuttamista tehtävien
vaikutusanalyysien tulisi olla riippumattomia, sääntelyn mahdolliset vaihtoehdot (asianomaisten ammatillisten toimijoiden
vapaaehtoisuuteen perustuvat sopimukset, itse- tai yhteissääntely, tulostaulujen ja vuosikertomusten kaltaiset tehokkaat
seurantamenetelmät) olisi tutkittava järjestelmällisesti ja parhaiden käytäntöjen valiovertailua olisi edistettävä.

5.2.5. Komitea toivoo ehdokasvaltioiden ottamista mukaan
sääntelyn yksinkertaistamisohjelmaan. Lisäksi se toivoo, että
myös ehdokasvaltiot hyväksyvät käytännesääntöjä ja että ne
edistävät talous- ja yhteiskuntaelämän edustajien kanssa käytävää sopimusdialogia.
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hallinnoltaan hyvinkin heterogeenisestä jäsenvaltiosta, komission puuttuminen asioihin voi olla perusteena yhteisön tarkastusten käynnistämiselle etenkin Euroopan tasolla tapahtuvan
valvonnan ja petosten torjunnan alalla.

5.3.4. Komitea kiinnittää tulliasioiden osalta huomiota tavoitteeseen, joka koskee samanlaisten tullimenettelyjen noudattamista kaikilla unionin ulkorajoilla yhteisön sisäisen valvonnan poistuttua. Tämä tavoite voisi olla perusteena sille, että
jäsenvaltioiden hallintojen välisestä tehostetusta yhteistyöstä
pyritään Euroopan tullien todelliseen yhdistämiseen yhdeksi
ainoaksi hallintokokonaisuudeksi heti laajentumisen jälkeen.

5.4. EMU:n lujittaminen
5.3. Jäsenvaltioiden hallintojen välinen koordinaatio

5.3.1. Komitea korostaa, että sääntelyn yksinkertaistamisen
yhteydessä tulisi valvontaa ja lainsäädännön omaksumista
tehostaa siten, että jäsenvaltiot saataisiin kantamaan entistä
paremmin vastuunsa. Euroopan komissio ei voi yksin vastata
laajentuneiden yhtenäismarkkinoiden asianmukaisesta hallinnoinnista, samaan aikaan kun turvallisuus- ja valvontavaatimuksia tulisi lisätä.

5.3.2. Komitea kannattaa siis jäsenvaltioiden hallintojen
suoraa osallistumista kentällä tapahtuvan valvonnan lisäämiseen siten, että valvonnassa käytetään komission hyväksymiä
yhteisiä menetelmiä. Myös ehdokasvaltiot tulisi ottaa valvontaan mukaan, mikä olisi niiden kannalta parasta mahdollista
harjoittelua tulevaa jäsenyyttä varten. Näin ollen olisi pyrittävä
luomaan jäsenvaltioiden hallintojen välistä, yhtenäismarkkinoiden edun mukaista synergiaa kaikkiin viiteentoista jäsenvaltioon äskettäin perustettujen yhtenäismarkkinoiden koordinaatiokeskusten mallia noudattaen. Tämä lähestymistapa tulisi
vahvistaa etenkin kilpailupolitiikan, ympäristönsuojelun, tuote- ja elintarviketurvallisuuden, työsuojelun sekä veropetosten
ja vilpillisten liiketoimien torjumisen alalla.

5.3.3. Komission tulisi tässä tapauksessa keskittyä seuraamaan tarkkaavaisesti hajautetun valvonnan toimivuutta. Komission tulisi voida puuttua suoraan jäsenvaltioiden hallinnossa mahdollisesti ilmenevien puutteiden korjaamiseen.
Koska Euroopan unioni koostunee tulevaisuudessa 30:sta,

(1) ”Yhtenäismarkkinasääntelyn yksinkertaistaminen”, EYVL C 14,
16.1.2001, s. 1.

5.4.1. Talous- ja rahaliitto, jonka puitteissa euroalueeseen
kuuluvien valtioiden taloudet integroituvat täysin, on syntynyt
sopivaan aikaan taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamishaasteeseen vastaamiseksi laajentuneessa Euroopan unionissa. Talous- ja rahaliiton tulisi ulottaa Euroopan
taloudelliseen integraation syventäminen laajentumisia pidemmälle sekä vetää vähitellen ja vääjäämättä puoleensa tulevia
jäsenvaltioita.

5.4.2. Komitea korostaa tarvetta lisätä talouden koordinaatiota talous- ja raha-asioiden neuvostossa. Nk. euro-ryhmä
tulee toimimaan liikkeellepanevana voimana, mikä edellyttää
tietynlaisen rakenteen luomista ja tietynlaista toimintaa. Talous- ja raha-asioiden neuvoston lisäksi myös mm. sosiaaliasioiden neuvoston tulee ottaa euron vaikutukset huomioon
kaikissa keskusteluissaan ja päätöksissään.

5.4.3. Talous- ja raha-asioiden neuvoston tulee kannustaa
ehdokasvaltioita luomaan oikeudellinen ja taloudellinen perusta tulevaa EMU:hun liittymistä varten, mikä voi tapahtua
mm. siihen tähtäävien rakenneuudistusten muodossa (esim.
keskuspankkien itsenäistäminen, jossa on jo saavutettu hyviä
tuloksia). Komitea toivoo, että ehdokasvaltiot sitoutuvat liittymään uuteen valuuttakurssimekanismiin (Euroopan valuuttajärjestelmän seuraajaan), jolla luodaan vankka perusta valuuttojen vakaudelle laajentuneilla yhtenäismarkkinoilla ja johon
liittyminen olisi ensimmäinen, pakollinen askel kohti tulevaa
talous- ja rahaliiton jäsenyyttä.
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5.5. Euroopan kilpailukyvyn lisääminen
5.5.1. Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto teki päätöksen Euroopan kilpailukyvyn lisäämisestä pitämällä huolta siitä, että jäsenvaltioissa toteutetaan
mittavat rakenteelliset muutokset. Kyseiset muutokset olisi
toteutettava päättäväisesti yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi, innovaation kehittämiseksi, kollektiivisten kulujen ja
julkisten menojen hallitsemiseksi, työmarkkinoiden toiminnan
ja työllisyystason parantamiseksi sekä sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyden takaamiseksi.
5.5.2. Komitea suosittaa ehdokasvaltioiden liittämistä mukaan Lissabonissa asetettuihin tavoitteisiin sekä Eurooppaneuvostossa keväisin käsiteltäviin vuotuisiin arviointikertomuksiin
—

yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi, innovaation kehittämiseksi, kollektiivisten kulujen ja julkisten menojen
hallitsemiseksi, työmarkkinoiden toiminnan ja työllisyystason parantamiseksi sekä sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisen takaamiseksi

—

parhaiden käytäntöjen vertailuarvion edistämiseksi.

Komitea on tyytyväinen, että Tukholmassa maaliskuussa 2001
kokoontunut Eurooppa-neuvosto ilmaisi selvästi kiinnostuksensa kyseistä liittämistä kohtaan.
5.5.3. Mukaanottaminen kannustaisi ehdokasvaltioita
vauhdittamaan uudistuksiaan ja saisi aikaan synergiaa kaikkien
osapuolten (niin ehdokas- kuin jäsenvaltioiden) välille. Kullakin
ehdokasvaltioilla olisi näin ollen mahdollisuus (etenkin niillä
aloilla, joilla ne ovat toteuttaneet uudistukset uusin keinoin ja
joilla niillä on luja tahto talouden avaamiseen ja innovaatioon)
saavuttaa 15 jäsenvaltion taso kilpailurakenteiden mukauttamisessa tai jopa päästä parhaiden jäsenvaltioiden joukkoon.

6.

Päätelmät

6.1.
Komitea korostaa ehdokasvaltioiden yhteiskunnallisammatillisten edustajien kanssa käymiensä keskustelujen poh-
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jalta tarvetta lujittaa yhteisön säännöstön tosiasiallista omaksumista ehdokasvaltioissa tulevaa laajentumista ajatellen, Euroopan unionin tukitoimien tehostamista sekä uudenlaiseen sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen valmistautumista laajentuneessa
unionissa.
6.2.
Komitea toteaa, että jäsen- ja ehdokasvaltiot ovat
sitoutuneet yhteisen tulevaisuuden luomiseen, mikä antaa
oikeutuksen Euroopan unionin sekä unionin yhteiskunnallisammatillisten toimijoiden jatkuvalle ja tehokkaalle ehdokasvaltioihin suuntautuvalle tuelle. Edellä mainitut tahot tukevat
ehdokasvaltioita kaikenlaisissa pyrkimyksissä, joita niiden on
jatkettava ja tehostettava päästäkseen unionin jäseniksi, mikä
on eittämättä vaikeaa, koska unioni on edennyt varsin pitkälle
yhä jatkuvassa integraatioprosessissaan.
6.3.
Komitean mielestä on täysin virheellistä arvioida, että
sopeutumistoimet koskevat enää vain ehdokasvaltioita, koska
Euroopan unioni on hyväksynyt Agenda 2000 -ohjelman ja
uudistanut perustamissopimuksensa. Valmistautuminen unionin vertaansa vailla olevan laajentumisen vaatimuksiin edellyttää päinvastoin Euroopan unionin syvällistä mukautumista,
joka on paljon sovittuja talousarvio- ja toimielinuudistuksia
laajempaa.
6.4.
Komitean mukaan tämä kaksinkertainen haaste (joka
koskee niin jäsen- kuin ehdokasvaltioita) on nähtävä ainutlaatuisena tilaisuutena ryhtyä uudistamaan perinpohjaisesti Euroopan unionia. Tässä prosessissa kaikki osapuolet ovat voittajia, mikäli unioni pystyy sekä parantamaan että lujittamaan
Euroopan taloudellista kilpailukykyä ja sosiaalista kehitystä.
6.5.
Komitea vetoaa edellä mainituista syistä Euroopan
unioniin, jotta unionissa käynnistettäisiin jo vuonna 2001
kunnianhimoinen, monivuotinen ohjelma, joka on johdonmukainen laajentumisvalmisteluiden kanssa ja jonka avulla lujitetaan ehdokasmaihin kohdistettuja tukitoimia ja luodaan samalla nykyisissä jäsenvaltioissa edellytykset säilyttää koheesio
laajentuneessa unionissa. Kansalaisyhteiskunnan talous- ja yhteiskuntaelämän toimijoilla tulee olla keskeinen asema tässä
sekä jäsen- että ehdokasvaltioita sitovassa ohjelmassa. Se on
määrä saada päätökseen ennen parlamentin ja komission
nykyisten toimikausien päättymistä.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

C 193/70

FI
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Toinen kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta
yhteenkuuluvuudesta”
(2001/C 193/15)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 25. tammikuuta 2001 työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan nojalla
laatia lausunnon aiheesta ”Toinen kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta”.
Asian valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -jaosto
antoi lausuntonsa 9. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Campbell Christie.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon yksimielisesti.

1.

Johdanto

1.1.
Toinen kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta merkitsee keskusteluvaiheen käynnistymistä
pohdittaessa EU:n koheesiotoimien tulevaisuutta vuoden 2006
jälkeen. EU:ssa lienee silloin jopa kymmenen uutta keskieurooppalaista jäsenvaltiota. Toisen koheesiokertomuksen lähtökohtana on olettamus, että unionissa on 27 jäsenvaltiota.
Komissio käsittelee kertomuksessa haasteita, joita laajentuminen asettaa unionin koheesioponnistuksille.
1.2.
Toisen koheesiokertomuksen tiedoista päätellen on
ilmeistä, että laajentuminen asettaa EU:n sisäisille koheesioponnistuksille huomattavan haasteen. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta keski- ja itäeurooppalaisten ehdokasvaltioiden
nykyinen asukaskohtainen tulotaso on huomattavasti EU:n
tämänhetkisen keskiarvon alapuolella (vähemmän kuin puolet
keskiarvosta). Näille maille on myös luonteenomaista, että
niiden taloudelliset ja sosiaaliset perusrakenteet eivät vastaa
nykyaikaisen markkinatalouden tarpeita. Laajentuminen asettaa koheesiotoimille väistämättä massiivisen haasteen, sillä EU
on sitoutunut ”vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä
muita heikommassa asemassa olevien alueiden tai saarien
jälkeenjääneisyyttä, maaseutu mukaan luettuna” (perustamissopimuksen 158 artikla).
1.3.
Kuten toisesta koheesiokertomuksesta selvästi käy ilmi,
laajentuminen ei ole koheesioponnistusten ainoa haaste. Viidentoista jäsenvaltion muodostamalla EU:lla on useita muita
taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia haasteita (sisäasioihin
liittyvät uudistukset, talous- ja rahaliitto, rahoitukselliset näkökohdat jne.), ja ne herättävät tärkeitä kysymyksiä siitä, mihin
suuntaan koheesiotoimia olisi luotsattava tulevaisuudessa.
Vaikka ennen vuotta 2006 toteutettavista unionin koheesiotoimista on lähestulkoon päätetty, komissio osunee oikeaan
ehdottaessaan, että toisen koheesiokertomuksen avulla käynnistettäisiin keskustelu vuoden 2006 jälkeen harjoitettavasta
koheesiopolitiikasta.
1.4.
Esittäessään huomioitaan toisesta koheesiokertomuksesta talous- ja sosiaalikomitea on jakanut työskentelynsä

kahteen osaan. Tämän lausunnon muodostamassa ensimmäisessä osassa tarkastellaan vuoden 2006 jälkeen toteutettavien
yhteisön koheesiotoimien laaja-alaisia periaatteita ja keskitytään kysymyksiin, joita komissio ehdottaa työstettäviksi valmisteltaessa vuoden 2006 jälkeistä toimintalinjaa. Lausunnolla
pohjustetaan TSK:n panosta koheesiofoorumiin, jonka komissio järjestää 21. ja 22. toukokuuta 2001. TSK:n työskentelyn
toinen osa esitellään myöhemmin, jolloin laaditaan yksityiskohtaisempi lausunto ja tarkistetaan komission toisessa koheesiokertomuksessa esittämiä tietoja ja analyyseja.

2.

Koheesiopolitiikan rooli

2.1.
Toisessa koheesiokertomuksessa esitellään erittäin selkeästi haasteet, joita laajentuminen asettaa Euroopan unionin
koheesioponnistuksille. Euroopan yhtenäisasiakirjan hyväksymisestä lähtien taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden
lujittaminen on ollut Euroopan unionin perusperiaate, ja
tavoitteen saavuttamiseen on osoitettu huomattavia resursseja.
Vaikka tehtävä onkin haastava, 27-jäsenisen Euroopan unionin
tarpeet tyydyttävän koheesiopolitiikan suunnittelulla ei saisi
heikentää unionin sitoumusta lujittaa taloudellista ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta tai kaikilla unionin epäsuotuisilla alueilla
toteutettavien, talouskehitykseen tähtäävien ponnistusten tukemista, jolle on asetettu nimenomaiset puitteet 158 artiklassa.
Komitea katsoo olevan olennaista, että koheesiopolitiikan
tulevaisuudesta käynnistymässä olevassa keskustelussa otetaan
huomioon näiden tavoitteiden toteutuminen.

2.2.
Koheesiotoimien tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa keskitytään epäilemättä toimien määrärahavaikutuksiin:
mitä koheesiopolitiikka maksaa ja miten lisäkustannukset
rahoitetaan? Nämä ovat tärkeitä taloudellisia ja poliittisia
kysymyksiä. Niiden ei kuitenkaan pidä antaa peittää alleen
merkittävää taloudellista hyötyä – välitöntä ja välillistä –,
jota unionin epäsuotuisten alueiden talousnäkymien ja
taloudellisen suorituskyvyn parantaminen tuo muassaan.
Koheesiopolitiikan avulla taloudellista ja sosiaalista hyötyä
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jaetaan edunsaaja-alueita paljon laajemmalle, mutta sen avulla
on myös kohennettava koko unionin kilpailukykyä. Tämä
tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan, jos koheesiopolitiikka
suunnataan päättäväisesti kyseisten alueiden taloudelliseen ja
sosiaaliseen kehittämiseen ja vahvistetaan siten koko unionin
taloudellista kapasiteettia.

2.3.
Kuten toisesta koheesiokertomuksesta ilmenee, koheesiotoimet ovat kaventaneet merkittävästi Euroopan unionin
sisäisiä taloudellisia eroja vuodesta 1988 lähtien. Unionin
kolmessa köyhimmässä jäsenvaltiossa (Kreikassa, Espanjassa ja
Portugalissa) asukaskohtainen keskitulo oli vuonna 1988
ainoastaan 68 prosenttia EU:n keskiarvosta, kun vastaava
osuus vuonna 1999 oli 79 prosenttia. Alkuperäinen kuilu on
siis supistunut kolmanneksella. Tämä on merkittävä parannus
köyhimmille jäsenvaltioille ja osoittaa, miten tärkeitä koheesiotoimet ovat olleet ja ovat myös vastaisuudessa.

2.4.
Rakennerahastojen turvin on niin ikään edistetty ratkaisevasti taloudellista muutosta tavoitteen 1 ulkopuolisilla
alueilla, toisin sanoen taantuvilla teollisuusalueilla, maaseudulla ja syrjäisillä alueilla, ja tuettu henkilöresurssien kehittämistä
tavoitteen 3 (aiemmin tavoite 4) mukaisesti. Vaikka toimenpiteiden tarkkaa vaikutusta on vaikea laskea määrällisesti, niillä
on ollut huomattavia laadullisia vaikutuksia, koska EU:n
koheesiotuen myöntämisen aikaansaama alueen talouskehitys
on ensisijaisesti vauhdittanut useiden alueiden taloudellisen
suorituskyvyn kohentumista. Jäsenvaltioiden on edellytetty
omaksuvan alueiden taloudelliseen kehittämiseen lähestymistavan, jonka lähtökohtana ovat ponnistusten keskittäminen,
ohjelmointitoimet, kumppanuus ja täydentävyys. Tällaista lähestymistapaa ei ehkä muutoin olisi omaksuttu, ja siitä on
ollut merkittävää taloudellista ja sosiaalista hyötyä. EU:n
koheesiotoimet ovat näin selvästi tuottaneet lisäarvoa taantuvien teollisuusalueiden, maaseudun ja syrjäisten alueiden talousmuutokseen.

3.
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jastavat ja vahvistavat kyseistä yhteiskuntamallia, jonka keskeisiä sosiaalisia ja poliittisia arvoja ovat sekä yhtäläiset mahdollisuudet
että
perusturvaverkko,
josta
huolehditaan
jäsenvaltioiden ja unionin tasolla. Toimien avulla pyritään
pääasiallisesti edistämään epäsuotuisten alueiden mahdollisuuksia. Tällaisten alueiden taloudellinen jälkeenjääneisyys
saattaa kasvaa sekä koko maailman että unionin talouden
integroituessa entisestään ja teknologisen ja sosiaalisen muutoksen nopeutuessa. Kuten toisessa koheesiokertomuksessa
todetaan, näillä ilmiöillä on kollektiivisesti taipumus saada
taloudellinen toiminta jakautumaan alueiden kesken epätasaisesti: markkinakeskuksia lähinnä olevat alueet hyötyvät eniten,
kun taas elinkeinoelämän kannalta ja maantieteellisesti syrjäiset
alueet hyötyvät niistä vähiten, jos lainkaan. Unionin koheesioponnistusten tehtävänä on laajasti ottaen ollut auttaa epäsuotuisia alueita selviytymään taloudellisen yhdentymisen aiheuttamista, talouden kannalta potentiaalisesti haitallisista ja sosiaalista jakaumaa synnyttävistä seurauksista.

3.1.2. Laajentuminen asettaa unionin koheesioponnisteluille perusolemukseltaan uusia taloudellisia, poliittisia ja toimintatapoihin liittyviä haasteita. Kuten toisesta koheesiokertomuksesta selvästi ilmenee, ehdokasvaltioissa on huomattava tarve
kehittää alueiden talouselämää. Mikäli haasteet on tarkoitus
ottaa vastaan, unionin on vastattava niihin pysyvin, tarkoin
kohdennetuin koheesiotoimin, jotka on räätälöity jäsenyyteen
valmistautuvien maiden talouskehityksen erityistarpeisiin. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä naisten työssäkäynnin edistämiseen.

3.1.2.1. Komission tulisi lisäksi tarkastella uusia, innovatiivisia tapoja selviytyä laajentumisen asettamista koheesiohaasteista. Saattaisi esimerkiksi olla hedelmällistä pyrkiä löytämään
yhtymäkohtia EU:n rakennerahastotoimien, Euroopan investointipankin investointilainojen sekä yksityissektorilta peräisin
olevan pääoman välillä. Yhtymäkohdat tarjoavat mahdollisesti
huomattavaa synergiapotentiaalia, jonka avulla ehdokasmaiden investointien tuottavuus kasvaisi enemmän kuin muulla
tavoin.

Erityisteemoja

3.1. Koheesiopolitiikan rooli 27-jäseniseksi laajentuvassa unionissa sekä nopeiden taloudellisten ja sosiaalisten muutosten
maailmassa

3.1.1. Vuodesta 1988 lähtien Euroopan unionin ponnistukset kansalaisten lähentämiseksi toisiinsa on keskitetty
koheesiopolitiikkaan. Komitean käsityksen mukaan unionin
alueiden taloudellinen lähentäminen toisiinsa aktiivisesti toteutettujen toimenpiteiden turvin on eurooppalaisen yhteiskuntamallin säilyttämisen kannalta olennaista. Koheesiotoimet hei-

3.1.3. Unionin koheesiotoimilla on samanaikaisesti edelleen puututtava nykyisiä viittätoista jäsenvaltiota jatkuvasti
vaivaaviin alueellisiin ongelmiin. Vaikka vuodesta 1988 lähtien
toteutetut toimet ovat onnistuneet hyvin, koheesiotuki on mitä
todennäköisimmin myös vuoden 2006 jälkeen viidentoista
EU-maan epäsuotuisten alueiden talouskehityksen kannalta
ratkaiseva osatekijä. Samaan tapaan kuin ehdokasvaltioiden
alueille suunnattu koheesiopolitiikka olisi suunniteltava vastaamaan kyseisten maiden erityisiä kehitystarpeita, jotka saattavat
liittyä erityisesti maiden taloudellisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin, myös EU:n nykyisten 15 jäsenvaltion epäsuotuisille
alueille vuoden 2006 jälkeen myönnettävä koheesiotuki on
mukautettava alueiden senhetkisiin tarpeisiin ja prioriteetteihin, jotka saattavat poiketa nykyisin koheesiotoimin tuettavista
tarpeista ja prioriteeteista.
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3.1.4. Vuodesta 1988 lähtien toteutettujen koheesiotoimien toimivuudesta on opittu paljon, ja sen jälkeen annetut
koheesiosäännökset on mukautettu saatuihin kokemuksiin.
Unionin uusien haasteiden kannalta on tärkeää, että tulevassa
koheesiopolitiikassa otetaan oppia menneisyydestä: politiikassa on konkretisoitava kokemusten osoittamat parhaat käytänteet ja koheesiotoimien sääntely on asetettava asianmukaisiin puitteisiin. Komitea kehottaa tässä yhteydessä komissiota
kehittämään ja parantamaan entisestään rakennerahastotoimien tehokkuuden valvontamekanismeja.
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aikaisesti lienee aiheellista ehdottaa, että ne, jotka hyötyvät
välittömästi EU:n toimintaperiaatteiden uudistuksista – laajentuminen mukaan luettuna –, olisivat valmiit lisärahoittamaan
EU:n koheesioponnistuksia ja hyvittämään näin sellaisia alueita, jotka samaiset toimintaperiaateuudistukset asettavat absoluuttisesti tai suhteellisesti epäedulliseen asemaan.

3.3. Koheesio ja jäsenvaltioiden talouspolitiikka

3.2. Koheesio ja muut yhteisön toimet

3.2.1. On olennaista, että kaikkien yhteisön toimien tavoitteiden tulisi olla keskenään mahdollisimman yhteneviä. Muutoin tiettyä toimialapolitiikkaa on mukautettava korjaamaan
jonkin toisen politiikan yhteydessä tehdyistä päätöksistä aiheutuneita ongelmia. Toimintaperiaatteita koskevat päätökset on
koordinoitava asianmukaisesti, minkä vuoksi on tärkeää, että
EU:n koheesiotoimet ja unionin muut toimet ovat keskenään
yhdenmukaisia. Eri toimien välille muodostuu kuitenkin väistämättä jännitteitä. Vaikka – kuten toisessa koheesiokertomuksessa todetaan – esimerkiksi vakaa makrotalous lähentää
talouksia valtakunnan tasolla, saattaa olla, että samanaikaisesti
hallitusten on yhä vaikeampi rahoittaa alueiden talouksien
lähentämiseen tähtääviä toimia, koska valtioiden harjoittama
vakaushakuinen veropolitiikka (esimerkiksi vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä) asettaa omat rajoituksensa. Vaikka sisämarkkinat ovat hyödyttäneet – ja hyödyttävät
vastaisuudessakin – koko unionia, nekin voivat omalta osaltaan
edistää keskusta-äärialue-vastakkaisuuden ilmaantumista unionin talouskehitykseen.

3.2.2. EU-toimien tavoitteiden väliset ristiriidat saattavat
kärjistyä entisestään. Esimerkiksi maaseutu- ja kalastajayhdyskunnat ovat erityisen huolestuneita siitä, että käynnissä olevat
maatalous- ja kalastuspolitiikan uudistukset aiheuttavat tällaisissa yhdyskunnissa merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia
ongelmia. Uudistukset eivät vaikuta haitallisesti ainoastaan 15jäsenisen EU:n tiettyihin alueisiin, vaan antavat epäilemättä
oman panoksensa myös ehdokasvaltioiden alueellisiin ongelmiin.

3.2.3. Edellä mainittuja politiikanlohkoja on tietysti kehitettävä, jotta kilpailukyky kohenee ja saavutetaan ympäristöstandardit sekä tuotannonaste, josta on hyötyä koko EU:lle.
Erityisuudistukset – esimerkiksi YMP:n uudistus – ovat lisäksi
välttämättömiä, jotta EU voi täyttää kansainväliset velvoitteensa. Olisi sekä harhaanjohtavaa että epätarkoituksenmukaista, jos EU välttelisi tiettyjä toimintaperiaatteita koskevia päätöksiä pelkästään niiden koheesiovaikutuksen takia. Saman-

3.3.1. Jäsenvaltioiden harjoittama politiikka on ratkaisevassa asemassa muotoiltaessa yleistä toimintaympäristöä, joka
vaikuttaa merkittävästi EU:n alueiden talousnäkymiin. On
siis tärkeää, että jäsenvaltiot myöntävät talouspolitiikkansa
alueelliset vaikutukset ja varmistavat, että niiden harjoittaman
politiikan avulla pikemminkin lujitetaan kuin heikennetään
alueiden taloudellista lähentymistä aina kun se on mahdollista.
Komission aluetutkimuksissa on keskitytty siihen tosiasiaan,
että EU:n alueiden taloudessa on unionin tasolla tapahtunut
keskinäistä lähentymistä, mutta jäsenvaltioiden sisällä on edelleen alueellisia talouseroja. Tämä heijastanee suurelta osin
jäsenvaltioiden harjoittaman talouspolitiikan kielteisiä vaikutuksia alueisiin. Komitea ehdottaa, että seuraavassa tarkistuksessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota jäsenvaltioiden
harjoittaman talouspolitiikan alueellisiin vaikutuksiin ja valtioiden talouspolitiikan suunnittelussa varaudutaan ottamaan alueelliset talousvaikutukset huomioon, mikäli näin ei ole jo
tehty.

3.4. Koheesiopolitiikan uudistaminen ja valmistautuminen laajentumiseen

3.4.1. Laajentuminen on ennakoitava koheesiotoimissa,
mikä onkin vuonna 2006 päättyvän kauden ratkaiseva haaste.
Tässä osiossa keskitytään erityisiin asiakokonaisuuksiin, jotka
komissio on ottanut tarkastelun kohteiksi. Komitea täydentää
näkökohtia asian seuraavassa käsittelyvaiheessa.

3.4.2. K o h e e s i o t o i m i e n p e r u s p e r i a a t t e e t

3.4.2.1. Komitean käsityksen mukaan koheesiotoimien
taustalla vuodesta 1988 lähtien olevat perusperiaatteet –
keskittäminen, ohjelmointi, täydentävyys ja kumppanuus – on
säilytettävä toimien lähtökohtana myös laajentumisen jälkeen.
Edellisillä ohjelmointikausilla nämä periaatteet ovat vaikuttaneet myönteisesti siihen, että rakennerahastojen tavoitteet on
onnistuttu saavuttamaan. Komitea kehottaakin komissiota
tutkimaan laajentumisen yhteydessä järjestelyjä, joilla kyseisiä
periaatteita voitaisiin tehostaa.
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tukset
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taloudelliset

vaiku-

3.4.3.1. Kun EU:n koheesiotoimet ulotetaan kattamaan
laajentuvan unionin muassaan tuomat velvoitteet, toimiin
osoitettavia määrärahoja on korotettava. Komitea myöntää,
että rikkaimmat jäsenvaltiot kantanevat suurimman vastuun
koheesiomenojen lisääntymisestä, mutta koheesiobudjetin kasvattaminen on laajentumisen väistämätön seuraus. On kuitenkin myös totta, että kaikki jäsenvaltiot hyötyvät laajentumisesta
taloudellisesti – erityisesti sisämarkkinoiden keskuksessa sijaitsevat dynaamiset talousmahdit. Osa laajentumisen kasvattamasta rahoitustaakasta, joka lankeaa näiden maiden kannettavaksi, maksaa siis itsensä takaisin laajentumisen mukanaan
tuoman taloudellisen hyödyn muodossa. Komitea yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan ”alue- ja koheesiopolitiikkaan on sijoitettava vallitsevien olosuhteiden tarpeisiin
mitoitettuja resursseja, jotta politiikka olisi uskottavaa” (1).
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—

75 prosentin kynnystä sovelletaan tiukasti, silloin kun
tuen piiristä pudonneille alueille, jotka ovat edelleen
tuen tarpeessa, voidaan myöntää tukea muista kuin
tavoitteen 1 piiriin kuuluvista järjestelyistä

—

samoin kuin edellä, mutta kynnystä sovelletaan sellaisiin
tavoitteen 1 mukaisen tuen ulkopuolelle jääviin alueisiin,
joilla toteutetaan kahden tason siirtymäjärjestelyjä – ensimmäinen järjestely koskee nykyisen laskutavan mukaan
75 prosentin kynnyksen ylittäviä alueita ja toinen alueita,
jotka ylittävät kyseisen kynnyksen, koska laajentuminen
on laskenut asukaskohtaisen tulotason keskiarvoa

—

asukaskohtaisen BKT-kynnyksen nostaminen yli 75 prosenttiin, jotta myös sellaiset muita heikommin kehittyneet
alueet, jotka jäävät nykyisen laskutavan mukaisen 75 prosentin kynnyksen alapuolelle, olisivat tukikelpoisia

—

kahden tukikelpoisuusperusteen asettaminen: yksi nykyisille 15-jäsenisen EU:n alueille ja toinen ehdokasvaltioille.

3.4.4. M u i t a h e i k o m m i n k e h i t t y n e i d e n a l u e i den auttaminen (tavoite 1)

3.4.4.1. Eräs laajentumisen aiheuttamista tärkeimmistä ongelmista liittyy tavoitteen 1 mukaisen tuen tukikelpoisuusehtoihin vuoden 2006 jälkeen. Vaikeuksia aiheuttaa tavoitteen 1
valintaperusteissa tapahtuva muutos, mikäli nykyiset tukikelpoisuusehdot säilytetään ennallaan. Laajentumisen seurauksena EU:n keskimääräinen asukaskohtainen tulotaso laskee merkittävästi, ja mikäli 75 prosentin asukaskohtaista BKT-sääntöä
sovelletaan tiukasti, monet nykyiset (15-jäsenisen EU:n) edunsaaja-alueet eivät enää ole tukikelpoisia nykyisen ohjelmointikauden päätyttyä. Näin ollen useissa laajentumiseen tähtäävissä
keskusteluissa käsitellään sitä, miten suunnitella sellainen
koheesiopolitiikka, jolla tyydytetään liittymistä valmistelevien
maiden epäsuotuisten alueiden erityistarpeet ja jossa otetaan
samalla huomioon nykyisten 15 jäsenvaltion epäsuotuisten
alueiden jatkuvat tarpeet kehittää talouttaan.

3.4.4.2. Komitea on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että
koheesiotoimissa olisi edelleen asetettava etusijalle alueet,
joiden kehitys ei yllä unionin keskitasolle. Komitea kannattaa
lisäksi sitä, että tavoitteen 1 piiriin kuuluvista tukikelpoisista
alueista päätettäessä käytetään avoimia, unioninlaajuisia perusteita ja nykyinen järjestely säilytetään siltä osin kuin komissio
nimeää yksin alueet, jotka täyttävät kyseiset kriteerit.

3.4.4.3. Komissio esittää kertomuksessaan neljä tulevaa
tavoite 1 -rahoitusta koskevaa vaihtoehtoa. Kussakin vaihtoehdossa laajentumisen jälkeiset vaikeudet ratkaistaan eri tavoin.
Vaihtoehdot ovat:

(1) Toinen koheesiokertomus, Päätelmät ja suositukset, englanninkielisen toisinnon s. XXXVII (suomenkielistä toisintoa ei jaoston
lausuntoa laadittaessa vielä saatavilla).

3.4.4.4. Kullakin vaihtoehdolla on erityispiirteensä, joita
komitea pitää kiinnostavina, vaikka yhdenkään vaihtoehdon
avulla ei puututa ilmaantuviin ongelmiin ihanteellisesti. Komitea tarkastelee vaihtoehtoja seikkaperäisemmin lausuntotyönsä
toisessa vaiheessa, mutta esittää sitä ennen seuraavat huomiot:
—

Komitea katsoo, ettei neljännessä vaihtoehdossa esitetyn
kaksitasoisen koheesiopolitiikan käynnistäminen ole toivottavaa. Komitea pelkää siitä aiheutuvan EU:lle eitoivottuja poliittisia ja sosiaalisia jännitteitä, ja se saattaa
johtaa kahden ”luokan” unionijäsenyyteen.

—

Komitean mielestä ei ole tarkoituksenmukaista, että tavoitteen 1 tukikelpoisuusehdot täyttävät alueet, jotka ovat
edelleen tuen tarpeessa vuoden 2006 jälkeen, menettäisivät tukikelpoisuutensa pelkästään sen vuoksi, että laajentuminen alentaa automaattisesti EU:n keskimääräistä asukaskohtaista BKT:ta. Komissio on arvioinut, että mikäli
75 prosentin kynnystä sovelletaan tiukasti vuoden 2006
jälkeen, noin puolet EU:n nykyisten 15 jäsenvaltion
väestöstä, joka kuuluu tällä hetkellä tavoitteen 1 mukaisen
tuen piiriin, menettää tukikelpoisuutensa.

—

Vaihtoehto, jonka mukaan asukaskohtaista BKT-kynnystä
nostettaisiin nykyisestä 75 prosentista, on sikäli edullinen,
että se on avoin ja objektiivinen. Sen avulla varmistetaan
lisäksi, että koheesiotukea edelleen tarvitsevat alueet
saavat tukea, kunnes itseään ylläpitävä talouskehitys on
käynnistynyt. Tämä on erittäin toivottavaa. On kuitenkin
vaikea määritellä sellainen uusi kynnys, jolla koheesiotoimien keskittämisperiaatetta ei aseteta kyseenalaiseksi. On
tärkeää, etteivät jäsenvaltiot pyri johdattelemaan uudesta
kynnyksestä virinnyttä keskustelua siihen suuntaan, että
kynnys asetettaisiin tasolle, joka vastaisi parhaiten niiden
omia alueita pikemminkin kuin heijastaisi EU:n laajuisia
näkökohtia.
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Komitea katsoo toisen vaihtoehdon olevan jokseenkin
ansiokas – nykyinen 75 prosentin kynnys säilytetään,
mutta nykyisin tukikelpoisten alueiden edut turvattaisiin
asteittaisilla lakkautusjärjestelyillä. Näin varmistetaan, etteivät asianomaiset alueet menetä äkillisesti kehitystukea,
millä olisi suunnattomia vaikutuksia alueiden taloudelle.
Vaihtoehto merkitsee kuitenkin sitä, että kyseiset alueet
menettävät lopulta tukikelpoisuutensa, jos niiden asukaskohtainen BKT ylittää 75 prosentin kynnyksen, vaikka
niillä olisi edelleen merkittäviä talouskehitykseen liittyviä
haittoja. Komitean mielestä tämä ei ole tarkoituksenmukaista.
Komitea ei katso tarpeelliseksi poistaa mahdollisuutta
ottaa käyttöön erityisiä, kohdennettuja aluetukivälineitä
sellaisten alueiden tukemiseksi, jotka ovat aiemmin olleet
oikeutettuja tavoitteen 1 mukaiseen tukeen, mutta jotka
eivät enää tarvitse kyseisissä puitteissa myönnettävää
tavanomaista tukea – esimerkiksi alueet, joilla ei enää ole
perusluonteisia infrastruktuuriongelmia. Tavoite saavutettaisiin laajentamalla horisontaalisten välineiden käyttöä
esimerkiksi osoittamalla Euroopan sosiaalirahastoon nykyistä enemmän koheesiotuen määrärahoja henkilöresurssien kehittämiseen (yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus ja uudelleenkouluttautumistoimet) tai kehittämällä yhteisön aloitteita, jotka olisivat merkityksellisiä
ratkaistaessa kyseisillä alueilla ilmeneviä huomattavia
teknologisia tai investointiongelmia.
Komissio tiedustelee, pitäisikö tukivarojen jakoperusteita
laajentaa ja sisällyttää niihin työllisyysaste. Komitea pelkää, että kyseistä indikaattoria käytettäessä on olemassa
vaara, että alueesta saatava kokonaiskuva vääristyy, koska
alueen tiettyjen keskusten elinkeinoelämä saattaa olla
nousujohteista (mahdollisesti väliaikaisesti). Tässä piilee
vaara, että alueiden talousrakenteeseen ilmaantuu suhteellisen pieniä ja menestyksekkäitä ytimiä ja niiden ympärille
muodostuu laaja reuna-alue, jolla on heikot mahdollisuudet kehittää talouttaan. Tavoitteen 1 mukaisen tuen
ominaispiirteet tulisi säilyttää, ja sen turvin on edelleen
parannettava alueiden mahdollisuuksia kehittää itseään
ylläpitävää talouskasvua. Mikäli talouskasvun osoittimena
käytetään työllisyysastetta, se antaa alueesta helposti
epätäydellisen – tai suorastaan vääristyneen – kuvan.

3.4.5. L a a j e n t u m i n e n j a v a r a i n s i i r t o

3.4.5.1. Ehdokasvaltioiden muita heikommin kehittyneiden
alueiden tarpeet kehittää talouttaan poikkeavat monien ratkaisevien seikkojen osalta huomattavasti viidentoista EU-maan
muita heikommin kehittyneiden alueiden tarpeista. Jälkimmäiset alueet ovat vuoteen 2006 mennessä saaneet nauttia lähes
kahden vuosikymmenen ajan koheesiotukea. Lisäksi harkitaan,
pystyvätkö ehdokasmaiden alueet absorboimaan nykyisten
säännösten mukaisen koheesiotuen, ja pitäisikö Berliinissä
pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa sovittua koheesiotuen enimmäismäärää rajoittaa. Eurooppa-neuvosto totesi,
etteivät 15-jäseniselle EU:lle mitoitetut, tavoitetta 1 koskevat
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nykyiset säännökset välttämättä ole uusien jäsenvaltioiden
kannalta asianmukaisia. Seuraavat seikat on syytä panna
merkille:
—

Koheesiopolitiikka on räätälöitävä tukikelpoisissa ehdokasvaltioissa sijaitsevien epäsuotuisten alueiden erityisolosuhteisiin. Liittymiseen valmistautuvien maiden taloudelliset ja sosiaaliset olot ovat monella tavoin ainutlaatuiset, ja komission tulisi varmistaa, että politiikka suunnitellaan kyseisten olojen kannalta asianmukaisesti.

—

On olennaista, että koheesiotoimista neljännesvuosisadan
aikana kertynyt kokemus heijastuu koheesiopolitiikkaan,
joka on sovitettava vuoden 2006 jälkeiseen uuteen tilanteeseen.

—

Liittymiseen valmistautuvien maiden alueille annettavan
taloudellisen tuen osuutta saattaa olla tarpeen muuttaa ja
ottaa huomioon a) kyseisten alueiden absorbointikyky
sekä b) sopivan julkisen ja yksityisen rahoituksen saatavuus.

3.4.6. S y r j ä i s i m m ä t , v u o r i s t o - j a s a a r i a l u e e t

3.4.6.1. Unionin syrjäisimpiin, vuoristo- ja saarialueisiin,
joiden taloudellinen ja sosiaalinen infrastruktuuri on äärimmäisen hauras, on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota tavoitteen 1 mukaisissa koheesiotoimissa. Laajentumisen jälkeen
toteutettavilla koheesiotoimien uudistuksilla ei saa heikentää
näille äärimmäisen herkästi vahingoittuville yhteisöille annettavaa tukea. Komitea on tyytyväinen Nizzassa kokoontuneen
Eurooppa-neuvoston päätelmien 55, 56 ja 57 kohdassa annettuun sitoumukseen parantaa tällaisille alueille myönnettävää
tukea.

3.5. Tavoitteen 2 mukainen tuki
3.5.1. Komitea panee merkille komission kommentit ongelmista, joita tavoitteen 2 piiriin kuuluvien koheesiotoimien
hallinnointi sille aiheuttaa. Erityisiä vaikeuksia tuottavat nykyisten järjestelyjen joustamattomuus sekä tilasto- ja muiden
tietojen rajallisuus, mikä monimutkaistaa huomattavasti komission osuutta tukikelpoisia alueita määriteltäessä. Komissio
ehdottaa siirtymistä ”epäsuoran aluemäärityksen” järjestelmään, jos alueilla on tavoitteesta 1 poikkeavia rakenneongelmia. Tämän järjestelmän mukaisesti jäsenvaltioiden hallitukset
päättävät tukikelpoisista alueista tiettyjen komission asettamien muuttujien pohjalta (samaan tapaan kuin eräissä yhteisön
aloitteissa). TSK esittää asiasta seuraavat huomiot:
—

Lähestymistapa on toki ansiokas, mutta se on toteutettava
siten, että jäsenvaltioiden on varmistettava unionin antamien sääntöjen noudattaminen. Tämä koskee erityisesti
kumppanuutta ja täydentävyyttä, jotka edellyttäisivät
asianomaisia takeita. Muussa tapauksessa on olemassa
vaara, etteivät käytetyt resurssit vastaa oikealla tavalla
paikkakuntien elinkeinoelämän tarpeita ja mahdollisuuksia tai riitä ratkaisemaan alueiden rakenneongelmia.
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Unionia laajemmin kiinnostaviin talouden kehittämistoimiin, kuten rajatylittäviin toimiin, on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska ne hyödyttävät useampaa jäsenvaltiota.

3.6. Koheesiopolitiikka ja yhteisön lisäarvo

3.6.1. Kuten lausunnon johdannossa todetaan, EU:n koheesiotoimet ovat tuottaneet oleellista taloudellista hyötyä tavoitteen 1 piiriin kuuluville alueille. Tämä käy selvästi ilmi myös
komission tilastoista. Yhteisponnistukset ovat tuottaneet muita
heikommin kehittyneille alueille huomattavaa lisäarvoa.
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Komitea on jo pitkään ymmärtänyt horisontaalisten välineiden
(yhteisön aloitteet mukaan luettuina) edut (ja pyrkinyt kehittämään välineitä), koska tällaisten välineiden avulla voidaan
puuttua alueidenvälisiin talouseroihin. Horisontaaliset välineet
ovat sinänsä joustavia, ja ne voidaan kohdentaa suoraan
alueiden erityisongelmiin. Toisessa koheesiokertomuksessa esitetyn linjauksen mukaisesti komitea katsoo, että epäsuora
aluemääritys on arvokasta – kuten komitean lausunnossa
toisaalla todetaan –, koska näin koheesiotukea ei myönnetä
pelkästään muita heikommin kehittyneille alueille (tavoitteen 1
piiriin kuuluville alueille). Komitea katsoo erityisesti, että
vuoden 2006 jälkeen tukikelpoisuutensa vähitellen menettäviä
tavoitteen 1 piiriin kuuluvia alueita olisi ensisijaisesti kannustettava kehittämään henkilöresursseja, mihin olisi myönnettävä EU:n tasolla lisämäärärahoja.

3.8. EU:n rooli alueiden talouspolitiikassa
3.6.2. Komitea on vakaasti sitä mieltä, että EU:n koheesiotoimet ja yhteisön aloitteet ovat tuottaneet merkittävää lisäarvoa myös tavoitteiden 2 ja 3 piiriin kuuluville alueille. Monet
jäsenvaltiot ovat epäilemättä joutuneet omaksumaan EU:n
koheesiopolitiikan vuoksi uusia alueiden talouskehitykseen
tähtääviä käytänteitä, joista on merkittävää hyötyä ja joiden
avulla siis tuetaan talousmuutosta. Keskittämisen, kumppanuuden, ohjelmoinnin ja täydentävyyden periaatteiden noudattaminen on antanut EU:n koheesiotoimiin oman lisäarvonsa.
Tämä näkökohta on ehdottomasti säilytettävä vastaisuudessa,
ja koheesiotoimia on ylipäätään edelleen ohjailtava yhteisin
säännöksin, joihin kiteytetään alueiden taloudelliseen kehittämiseen sovelletut parhaat käytänteet.

3.6.3. On niin ikään tärkeää korostaa, ettei tukikelpoisten
alueiden talouselämä ole ainoa taho, joka hyötyy EU:n koheesioponnistuksista. Muita heikommin kehittyneille rakennemuutosalueille kanavoidusta tuesta suuri osa palautuu vauraimmille
alueille tavaroiden ja palveluiden kaupan myötä. Sitä mukaa
kun muita heikommin kehittyneet alueet vaurastuvat, vauraimmilla alueilla toimivat yritykset saavat niistä merkittäviä lisämarkkinoita. Sisämarkkinoiden ja rahaliiton toteutuessa valtaosa EU:n kulutuksesta jää unioniin: EU:n ulkopuolinen tuonti
on BKT:sta prosentuaalisesti mitattuna suhteellisen vähäistä.
EU:n onnistuneet koheesioponnistukset luovat siis koko EU:ssa
lisäkysyntää ja ovat näin tärkeä osa koko EU:n talouskasvua.

3.7. Yhteisön tuki: horisontaaliset toimet

3.7.1. Toisen koheesiokertomuksen avulla käynnistetään
keskustelu yhtäältä tuen alueellisuudesta (tai ”aluemäärityksestä”) ja toisaalta horisontaalisten toimien lisäämisestä kohdentamalla ne erityisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin.
Samalla on otettava oppia yhteisön aloitteisiin liittyvistä ohjelmista saaduista kokemuksista (epäsuorasta aluemäärityksestä).

3.8.1. Tällä hetkellä EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden hallintoportaat ovat yhdessä vastuussa EU:n epäsuotuisten alueiden
talouskehityksen tukemisesta. Komitea on edelleen vakuuttunut siitä, että juuri tämä on oikea lähestymistapa ja että
koheesiotoimissa olisi vastaisuudessakin heijastettava koko
Euroopan unionin perimmäisiä pyrkimyksiä, sellaisina kuin
ne on esitetty perustamissopimuksessa. Koheesiotoimet ovat
politiikan lohko, jolla yhtenäisen lähestymistavan muovaaminen yhteisen rahoitusvastuun puitteissa tuottaa ilmeistä lisäarvoa. Vaikka koheesiopolitiikassa on erityisiä osa-alueita, jotka
voidaan mainiosti jättää jäsenvaltioiden toteutettaviksi (sillä
edellytyksellä, että ne noudattavat unionin tasolla sovittuja
suuntaviivoja), valtaosa kaikista koheesioponnistuksista on
sellaisia, että EU:n, jäsenvaltioiden ja paikallishallinnon tulisi
huolehtia niistä edelleen yhdessä.
3.8.2. Kumppanuuteen perustuva lähestymistapa on ollut
vuodesta 1988 lähtien toteutettujen koheesiotoimien ratkaiseva tekijä. Komitea kehottaakin säilyttämään kumppanuuden
koheesiotoimien keskeisenä elementtinä myös vuoden 2006
jälkeen. Kumppanuudessa yhdistyvät aluekehittämisen alhaalta
ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan tarjoamat tekniset edut
sekä lähestymistapa, jossa osoitetaan EU:n laajuista kollektiivista vastuuta kaikilla EU:n alueilla asuvien kansalaisten aineellisen elintason parantamisesta. Kumppanuus työmarkkinaosapuolten kanssa ohjelmoinnin kaikissa vaiheissa on taloudellisten ja sosiaalisten koheesiotoimien moitteettoman toteuttamisen kannalta elintärkeää. Kaikki pyrkimykset kaventaa
kumppanuuden roolia koheesiotoimissa heikentävät koheesiopolitiikkaa.
3.8.3. On itsestään selvää, että Euroopan unionin laajentumis- ja syventämisprosessi hyödyttää erilaisia talouksia eri
tavoin. Laajentuminen kasvattaa huomattavasti EU:n sisämarkkinoiden kokoa, joten se tarjoaa kaikille EU:n jäsenvaltioille
valtavia uusia taloudellisia mahdollisuuksia. On olennaista, että
sekä liittymiseen valmistautuville maille että EU:n nykyisten
15 jäsenvaltion taloudellisesti epäsuotuisille alueille annetaan
tilaisuus saada osansa tästä taloudellisesta hyödystä. Tämä luo
järjellisen perustan yhteiselle rahoitusvastuulle, jota EU kantaa
koheesiotoimista. Komitean mielestä kaikki yritykset heikentää
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yhteisen rahoitusvastuun käsitettä ovat omiaan heikentämään
EU:n taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden mahdollisuutta, ja tällaiset yritykset on torjuttava.
3.8.4. Kuten koheesiotoimien täytäntöönpanoa säätelevistä
asetuksista käy ilmi, täytäntöönpanovaiheen toimenpiteet on
samanaikaisesti jätetty – ja tulee jättää vastaisuudessakin –
suurimmaksi osaksi kyseisten jäsenvaltioiden tehtäväksi. Tämä
on sopusoinnussa perustamissopimuksen useisiin kohtiin sisältyvän laajan toissijaisuusperiaatteen kanssa. Näin ei kuitenkaan
saisi sitoa komission mahdollisuuksia varmistaa, että kaikissa
jäsenvaltioissa noudatetaan parhaiden käytänteiden täytäntöönpanojärjestelyjä.

4.

Päätelmät

4.1.
Laajentuminen asettaa valtavia haasteita sitoumukselle
pyrkiä taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen kaikkialla Euroopan unionissa. Tähän haasteeseen vastaaminen
edellyttää sitä, että EU:n koheesiotoimiin osoitetaan nykyistä
enemmän määrärahoja. Tämä on laajentumisen väistämätön
seuraus.
4.2.
Komitea kannattaa tavoitteen 1 piiriin kuuluvien alueiden tukemista edelleen sekä EU:n koheesioponnistusten kohdentamista pääasiassa kyseisille alueille. Ponnistusten keskittämisperiaatetta ei tule vaarantaa.
4.3.
Komitea on tarkastellut komission esittämiä vaihtoehtoja ja näkemyksiä siitä, millä tavoin laajentuminen vaikuttaa
tavoitteen 1 tukikelpoisuusehdot nykyisin täyttävillä alueilla
toteutettaviin koheesiotoimiin. Komitean kanta on, että tavoitteen 1 tukikelpoisuusehtojen tarkistaminen ei saisi johtaa
sellaisten alueiden sulkemiseen tukitoimien ulkopuolelle, jotka
saavat nykyisin koheesiorahoitusta ja joiden talouskehitys
riippuu tulevaisuudessakin koheesiotuesta. Tavoite saavutettaneen parhaiten nostamalla nykyistä kynnystä ja asettamalla se
75 prosentin yläpuolelle.
4.4.
EU:n koheesiotoimet tuottavat epäsuotuisille alueille
huomattavaa lisäarvoa. Toimet vaikuttavat suoraan sekä elintasoon että työllisyyteen ja tarjoavat huomattavia välillisiä etuja,
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koska jäsenvaltioiden edellytetään noudattavan koheesiotukea
jakaessaan keskittämisen, ohjelmoinnin, kumppanuuden ja
täydentävyyden periaatteita. Toimien yhteydessä olisi myös
noudatettava yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta naisten
työssäkäynnin edistämiseksi.
4.5.
Komitea toteaa komission osuvan oikeaan esittäessään
tuen laajentamista tavoitteen 1 piiriin kuuluvien alueiden
ulkopuolelle määrittelemällä alueet epäsuorasti. Jos muutos
toteutuu, on myös annettava säännöksiä, joilla varmistetaan,
että jäsenvaltiot noudattavat edelleen keskittämisen, ohjelmoinnin, kumppanuuden ja täydentävyyden periaatteita, ja
tarvittaessa seurantaa ja arviointia on tehostettava.
4.6.
Komitea kehottaa komissiota etsimään tapoja, joilla
Euroopan investointipankin toiminta ja yksityinen pääoma
voitaisiin valjastaa kasvattamaan osuuttaan EU:n koheesiotoimista. Alueiden talouskehitysstrategialle, johon kyseiset kumppanit osallistuvat, koituu tästä mitä todennäköisimmin huomattavia synergiaetuja.
4.7.
Koheesiotoimet on edelleenkin toteutettava yhteisen
rahoitusvastuun ja unionin yhteisen edun pohjalta. Komitea
haluaa varmistaa, että jäsenvaltiot suunnittelevat toimensa
myös tulevaisuudessa yhteisesti määriteltyjen Euroopan unionin tavoitteiden mukaisesti.
4.8.
Toimiva seurantajärjestelmä ja kumppanuus ovat koheesiotoimien onnistumisen kannalta edelleen keskeisiä tekijöitä. Komitea katsoo, että tämä pätee myös ehdokasvaltioihin
ulotettuihin toimiin. Komission tulisi näin ollen pyrkiä tarvittaessa tukemaan ehdokasvaltioiden kehitystä ja luoda tarvittavat institutionaaliset järjestelyt, joilla helpotetaan sekä seurantaa että kumppanuutta.
4.9.
Komitea on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että
myös tulevat koheesioponnistukset on keskitettävä komission
luettelemien taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden
kymmenen ensisijaisen tavoitteen ympärille. Ensisijaisilla tavoitteilla varmistettaisiin se, että koheesiotoimia ohjaavat
Euroopan unionin tärkeimmät koheesiohaasteet, jotka liittyvät
laajentumiseen ja vaikutuksiin, joita meneillään olevilla toimintaperiaatteiden uudistuksilla on EU:n nykyisten 15 jäsenvaltion
alueisiin.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi pakolaisaseman
myöntämistä tai peruuttamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista”
(2001/C 193/16)
Neuvosto päätti 11. joulukuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto antoi lausuntonsa 6. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Vı́tor Melı́cias.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 26. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 98 puolesta 2:n pidättyessä äänestämästä.
1.

Johdanto

1.1.
Talous- ja sosiaalikomitealta (TSK) on pyydetty lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista(1).
1.2.
Komitea on vakuuttunut siitä, että kyseessä on välttämätön myönteinen askel, koska ”turvapaikka-asioita koskeva
yhteinen politiikka, johon sisältyy yhteinen eurooppalainen
turvapaikkajärjestelmä, on olennainen osa Euroopan unionin
tavoitetta muodostaa asteittain vapauteen, turvallisuuteen ja
oikeuteen perustuva alue, joka on avoin henkilöille, jotka
olosuhteiden pakosta joutuvat oikeutetusti hakemaan suojelua
yhteisöstä” (johdanto-osan ensimmäinen kappale).
1.3.
Ehdotetulla direktiivillä vastataan Tampereella tehtyihin päätelmiin, joiden mukaan ”yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulisi sisältää lyhyellä aikavälillä oikeudenmukaista ja tehokasta turvapaikkamenettelyä koskevat yhteiset
vaatimukset jäsenvaltioissa” (johdanto-osan kolmas kappale).
1.4.
Lisäksi ”tällä (ehdotetulla) direktiivillä säädettyjen vähimmäisvaatimusten avulla jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi
kyettävä luomaan yksinkertainen ja nopea järjestelmä, niin että
turvapaikkahakemukset voidaan käsitellä nopeasti ja asianmukaisesti jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden ja niiden
perustuslakien mukaisesti” (johdanto-osan kuudes kappale).
2.

Yleistä

että yhteisen turvapaikkapolitiikan täytäntöönpano Euroopassa edellyttää tosiasiallisesti, että Geneven yleissopimusta
tulkitaan yhtenevästi.

2.1.1.1. Ei myöskään sovi unohtaa, että Geneven yleissopimus on ihmisoikeusväline. Kun yleissopimuksen johdantoosassa viitataan vuonna 1948 annettuun ihmisoikeuksien
yleismaailmalliseen julistukseen, vahvistetaan ajatusta, jonka
mukaan pakolaisten suojelun on katsottava liittyvän kiinteästi
ihmisoikeuksien suojeluun, koska sen lähtökohtana on yksilön
ihmisarvon ja kaikkien perusoikeuksien puolustaminen.
2.1.2. Komitea katsoo, että ehdotetussa direktiivissä tulee
viitata edellä mainitun yleissopimuksen lisäksi myös muihin
asian kannalta merkityksellisiin kansainvälisiin yleissopimuksiin. Tällaisia ovat Euroopan ihmisoikeussopimus, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia
koskeva kansainvälinen yleissopimus, yleissopimus lapsen
oikeuksista sekä kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista
koskeva yleissopimus.
2.1.3. Kannattaa niin ikään mainita, että ehdotetussa direktiivissä viitataan YK:n pakolaisasiain päävaltuutettuun
(UNHCR) esimerkiksi 13 artiklan b kohdassa, 7 artiklan
c kohdassa, 15 artiklan 4 kohdassa ja 17 artiklan a ja
b kohdassa. Geneven yleissopimuksen 35 artiklan nojalla
UNHCR:llä on sitä paitsi merkittävä valvontatehtävä, jonka
ansiosta se voi esittää toimivaltaisille viranomaisille huomioita
turvapaikkahakemuksesta menettelyn kaikissa vaiheissa (17 artiklan c kohta).

2.1.
Komitean mielestä käsiteltävästä tekstistä on syytä
mainita erityisesti seuraavat seikat:
2.1.1. Direktiiviehdotuksessa viitataan nimenomaisesti
vuonna 1951 tehtyyn pakolaisten oikeusasemaa koskevaan
yleissopimukseen (Geneven yleissopimukseen) sekä vuodelta
1967 peräisin olevaan New Yorkin pöytäkirjaan. Etenkin
pakolaiskäsitettä määriteltäessä (tulevan direktiivin 2 artiklan
b kohta) korostetaan tämän kansainvälisen oikeusvälineen
humanistista ja humanitaarista merkitystä. Komitea katsoo,
(1) KOM(2000) 578 lopullinen.

2.2.
Koska Euroopan TSK on neuvoa-antava elin, joka
edustaa laaja-alaisesti järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa
ja toimii yhä useammin kokonaisvaltaisesti ”järjestäytyneen
kansalaisyhteiskunnan äänitorvena Euroopan tasolla” tai, jos
asia halutaan ilmaista toisin, ”Euroopan ja kansalaisyhteiskunnan välisenä ensisijaisena yhdyssiteenä”, komitea katsoo, että
sen tulee aktivoida dynaamisesti kansalaisyhteiskuntaa ottamaan kantaa puheena olevaan asiaan. Komitean tarkoitus ei
kuitenkaan ole rajoittaa UNHCR:n eikä muiden alan erityisjärjestöjen toimintaa.
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2.3.
Määrittävillä viranomaisilla tulee olla 13 artiklan
b kohdan mukaisesti ”mahdollisuus saada eri lähteistä, muun
muassa YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulta, tarkkaa ja ajan
tasalla olevaa tietoa turvapaikanhakijoiden lähtö- ja kauttakulkumaiden tilanteesta”. Edellä esitetyn pohjalta komitea katsoo,
että myös turvapaikkahakemusta käsittelevässä jäsenvaltiossa
aktiivisesti toimivien, kansalaisyhteiskuntaa luotettavasti edustavien organisaatioiden tulee voida antaa tietoja turvapaikanhakijan lähtömaasta ja kauttakulkumaista. Esimerkkeinä tällaisista organisaatioista mainittakoon Amnesty International,
International Medical Assistance (AMI), Punainen Risti ja
Lääkärit ilman rajoja (MSF) sekä muut humanitaariset järjestöt,
jotka voivat antaa tämänkaltaisia tietoja kussakin jäsenvaltiossa.

3.

Erityistä
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hakemus sen jättämiseltä mahdollisesti edellytetyt ennakkomuodollisuudet vai ei.

3.2.2. Turvapaikkaoikeuden luonteen ja humanitaarisen
tarkoituksen vuoksi vapaa ja rajoittamaton pääsy jäsenvaltion
alueelle sekä mahdollisuus käynnistää turvapaikkamenettely
ovat perustakeita, jotka jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin
tavoin turvaamaan.

3.2.3. Jotta kyseinen oikeus vakiintuisi yhteisön oikeudeksi,
2 artiklan b kohta olisi aiheellista muotoilla siten, että siihen
sisältyisi viittaus Euroopan ihmisoikeussopimukseen liitettyyn
pöytäkirjaan N:o 4 ja sen 3 artiklaan.

3.2.3.1. Komitean mielestä kannattaa niin ikään korostaa
2 artiklan b kohdan lopussa olevaa mainintaa. Se on merkittävä, sillä se osoittaa, että turvapaikkahakemukselle annetaan
muihin täydentäviin suojeluvälineisiin nähden etusija. Tietyt
jäsenvaltiot näyttävät tosiasiassa käsittelevän turvapaikkahakemuksia aivan kuin kyseessä olisi täydentävä suojelumenettely.

3.1.
Kannattaa niin ikään puuttua 2 artiklan muotoiluun
seuraavien kohtien osalta:
—

—

Artiklan i kohta: Geneven yleissopimuksen 1 artiklan
A kohdan nojalla valtiot tunnustavat pakolaisaseman
eivätkä myönnä sitä. Tästä on myös maininta UNHCR:n
julkaisemassa teoksessa ”Pakolaisaseman määrittelemiseen sovellettavien menettelyjen ja perusteiden käsikirja”,
Geneve 1992, kohta 28.
Artiklan l kohta: Geneven yleissopimuksen 33 artiklan
2 kohdassa ei ole määräystä tämän kohdan perusteena
mainitusta ”pakolaisaseman peruuttamisesta”. Yleissopimuksessa mainitaan sen sijaan poikkeus karkottamista tai
palauttamista koskevaan kieltoon.

3.2.3.2. Samansisältöisiä ovat 3 artiklan 3 kohta ja johdanto-osan 17 kappale. Jäsenvaltioiden on siis määriteltävä kaikki
lisäsuojelun piiriin kuuluvat tapaukset.

3.2.3.3. On tärkeää, että tekstissä mainitaan selkeästi, että
”kaikkia lausumia, joissa henkilö toivoo saavansa suojelua
vainolta, tai kaikkia ilmaisuja, joissa hän tuo esiin pelkäävänsä
kotimaahan palauttamista, olisi pidettävä turvapaikkahakemuksina” (direktiiviehdotuksen perusteluosa, 4 artikla,
s. 12–13).

3.2.4. E h d o t e t u n d i r e k t i i v i n
kohta: tulkin käyttö
3.2.
Komitean käsityksen mukaan direktiiviehdotuksen
tekstissä tulee huomioida seuraavat näkökohdat:

3.2.1. Tulevan direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa annetaan
merkittävä tae säädettäessä, että turvapaikkamenettely käynnistetään ilman edellytyksiä. Vaikka johdanto-osan kuudennessa
kappaleessa todetaan itse asiassa, että ”tällä (ehdotetulla)
direktiivillä säädettyjen vähimmäisvaatimusten avulla jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi kyettävä luomaan yksinkertainen ja
nopea järjestelmä”, järjestelmän on oltava oikeudenmukainen,
ja siinä on täsmennettävä, että kaikki turvapaikanhakijat voivat
käynnistää menettelyn riippumatta siitä, milloin tai minkä
määräajan puitteissa hakemus on jätetty, tai siitä, täyttääkö

7

artiklan

b

3.2.4.1. Toimivaltaisten viranomaisten tai turvapaikanhakijan mahdollisuuden käyttää tulkkia on oltava eräs turvapaikkamenettelyn takeista menettelyn luonteesta tai käsittelyvaiheesta
riippumatta. Tulkin tulee olla pätevä, ammattitaitoinen ja
puolueeton. Vaikka tietyt jäsenvaltiot ovat todenneet tulkin
käytön tulevan hyvin kalliiksi, komitea ehdottaa, että tulkin
palkkaus maksetaan aina julkisista varoista, jos tulkki on
toimivaltaisen viranomaisen tai turvapaikanhakijan nimeämä,
sillä toimivaltaiselle viranomaiselle ei ole syytä antaa yksinomaista harkintaoikeutta päättää, käytetäänkö tulkkia vai
ei. Jäsenvaltiot voivat kattaa tulkkauskustannukset Euroopan
pakolaisrahaston (FER) varoin; rahasto on perustettu nimenomaan tukemaan turvapaikanhakijoiden vastaanottamista ja
heidän integroitumistaan jäsenvaltioihin.
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3.2.4.2. Edellä esitetty käytäntö on välttämätön, sillä muutoin yksi ehdotetun direktiivin myönteisistä vaikutuksista
(menettelyn vähimmäistakeen asettaminen) jää saavuttamatta.
Riittävän tulkkauksen puute saattaa vaikuttaa turvapaikanhakijan mahdollisuuteen jättää hakemuksensa asianmukaisesti,
mikä on tapauksen asiallisen tutkinnan ja turvapaikkaoikeuden
takaamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.
3.2.4.3. Komitea suhtautuu niin ikään myönteisesti 10 artiklan 3 kohdan b alakohtaan (ilman huoltajaa tulevat alaikäiset), 19 artiklaan (toisen jäsenvaltion velvollisuus tutkia turvapaikkahakemus) sekä 8 artiklan 7 kohtaan.
3.2.4.4. Tulevan direktiivin 7 artiklan c kohdan nojalla
hakijalle annetaan mahdollisuus ottaa kaikissa käsittelyn vaiheissa yhteyttä YK:n pakolaisasiain päävaltuutettuun tai muihin
päävaltuutetun puolesta toimiviin järjestöihin. Komitea katsoo,
että ehdotuksessa on mentävä pidemmälle ja annettava hakijalle oikeus ottaa yhteyttä tunnustettuihin kansalaisjärjestöihin,
jotka pyrkivät puolustamaan ja kehittämään turvapaikkaoikeutta.

3.2.5. E h d o t e t u n
direktiivin
8
artiklan
2 kohta (henkilökohtainen haastattelu)
3.2.5.1. Artiklan loppuosa herättää kysymyksen, millä tavoin virkamiehen on pyydettävä hakijan hyväksyntää. Komitea
ehdottaa, että artiklan loppuosa poistetaan tai muotoillaan
uudelleen seuraavasti: ”luettava ääneen haastattelusta laadittu
pöytäkirja ja annettava hakijalle tieto sen sisällöstä sekä
ilmoitettava, että pöytäkirja on hakijan käytettävissä myös
mahdollista myöhempää käyttöä varten”. Ehdotukseen on niin
ikään sisällytettävä mahdollisuus toimittaa hakijalle pöytäkirjajäljennös, joka on asianmukaisesti todistettu oikeaksi vastaanottajavaltion käytännön mukaisesti (esimerkiksi siten, että
hakija allekirjoittaa jäljennöksen kaikki sivut).
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hakemuksensa perusteet kattavasti”. Tarkoittaako tämä sitä,
että hakijalla on oikeus valita ainoastaan tulkin sukupuoli?
Tämä ei ole suotuisin ratkaisu luotaessa haastattelutilanteen
kannalta välttämätön luottamuksellinen ilmapiiri, jotta turvapaikanhakijan estojen synnyttämät raja-aidat kaatuisivat. Haastateltavalla tulee itse asiassa olla mahdollisuus valita kaikkien
häntä haastattelevien ammattilaisten, niin virkamiesten kuin
tulkkien, sukupuoli.

3.2.5.5. Komitea korostaa vielä ehdotetun direktiivin 10 artiklan 2 kohdassa nimenomaisesti tarkoitettua ilman huoltajaa
tulevien alaikäisten henkilökohtaista haastattelua. Kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän haavoittuvan
ryhmän haastattelun suorittaa ammattitaitoinen virkamies
”joka on saanut erityistarpeisiin perehdyttävän koulutuksen”.
Tämä vastaa ehdotuksen 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan
säännöstä. Komitea ehdottaa myös, että haastateltaessa vanhemmistaan erillään tulevia lapsia tai heidän tarvitessaan
viranomaispalveluita on hankittava tulkki, joka puhuu lasten
valitsemaa kieltä. Se on myös ”Hyvien käytänteiden julistuksen”
mukaista. (Julistus on annettu kansainvälisen Save the Children -järjestön ja UNHCR:n yhteishankkeena toteuttaman ”Vanhemmistaan erillään olevat lapset Euroopassa” -ohjelman puitteissa. Ohjelmalla pyritään selkiyttämään Euroopassa vanhemmistaan erillään olevien lasten oikeuksien kunnioittamisen ja
suojelun edellyttämää politiikkaa ja käytännön toimia.)

3.2.5.6. Jotta menettely olisi avoin ja tarkka, komitea
katsoo, että hakijalle tulisi antaa mahdollisuus tutustua käytettävissä oleviin tietoihin, joiden perusteella on tehty päätös
hakemuksen ottamisesta käsiteltäväksi, etenkin hakijan lähtömaata koskeviin tietoihin.

3.2.5.7. Komitea ehdottaa niin ikään, että ehdotetun direktiivin 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu virkamies olisi mieluiten
määrittävän viranomaistahon palveluksessa.

3.2.5.2. Itse asiassa artiklan 2 kohtaa täydennetään 6 kohdassa, jossa kullekin hakijalle annetaan tavanomaisen menettelyn yhteydessä tilaisuus tutustua kohtuullisen ajan kuluessa
turvapaikkahakemuksensa sisältöä koskevasta henkilökohtaisesta haastattelusta laadittuun pöytäkirjaan ja tehdä sitä koskevia huomautuksia.

3.2.6. E h d o t e t u n d i r e k t i i v i n 9 a r t i k l a ( o i keusapu)

3.2.5.3. Komitea katsoo, että 8 artiklan 6 kohdassa mainittu
mahdollisuus tutustua haastattelusta laadittuun pöytäkirjaan ja
tehdä sitä koskevia huomautuksia on ulotettava koskemaan
myös nopeutettua menettelyä, jolloin kohtuullinen aika olisi
luonnollisesti lyhyempi kuin tavanomaisen menettelyn puitteissa.

3.2.6.1. Komitea katsoo, että on pyrittävä antamaan ilmaista oikeusapua menettelyn kaikissa vaiheissa (otettaessa hakemus käsiteltäväksi sekä tavanomaisen ja nopeutetun menettelyn aikana) eikä ainoastaan silloin, kun määrittävä viranomainen on antanut kielteisen päätöksen 4 kohdan nojalla. Turvapaikanhakijat ovat itse asiassa haavoittuvia ihmisiä, jotka
eivät tunne oikeusprosessia, ja tarvitsevat näin oikeudellisen
avustajan.

3.2.5.4. Komitea haluaisi selventää erästä 8 artiklan 7 kohdassa mainittua kysymystä. Kohdassa todetaan, että ”jäsenvaltioiden on varmistettava, että turvapaikkahakemuksen sisältöä
koskevassa henkilökohtaisessa haastattelussa on läsnä haastateltavan valitsemaa sukupuolta oleva virkamies ja tulkki, jos
on aihetta epäillä, että asianomaisen henkilön on kokemustensa tai kulttuuritaustansa vuoksi muuten vaikea ehdottaa

3.2.6.2. Komitea katsoo niin ikään, että hakijan oikeudelliselle avustajalle olisi syytä antaa mahdollisuus olla läsnä
henkilökohtaisessa haastattelussa tavanomaisen menettelyn
(9 artiklan 3 kohta) lisäksi myös nopeutetun menettelyn
aikana.
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3.2.6.3. Koska 23 artiklan 3 kohdassa ja 29 artiklan
3 kohdassa viranomaiselle annetaan mahdollisuus tehdä päätös
sekä tavanomaisen että nopeutetun menettelyn puitteissa
ilman hakijan henkilökohtaista haastattelua, komitea katsoo
olevan tarpeen taata, että toimivaltainen viranomainen suorittaa aina henkilökohtaisen haastattelun. Pyrkimyksenä on varmistaa, että turvapaikkahakemus käsitellään mahdollisimman
täydellisesti, jotta päätös olisi oikeudenmukainen.

3.2.6.4. Tulevan direktiivin 9 artiklan 2 kohtaa ei saa
käyttää oikeusavun eväämiseen turvapaikanhakijoilta. Saattaa
olla, ettei turvapaikkaoikeuteen erikoistuneita asianajajia ole
kaikissa tilanteissa tai menettelyn kaikissa vaiheissa käytettävissä. Turvapaikanhakijoilla on oltava mahdollisuus turvautua
esimerkiksi asianomaisten kansalaisjärjestöjen henkilökunnan
antamaan täydentävään oikeusapuun.

3.2.7. E h d o t e t u n
direktiivin
10
artikla
(ilman huoltajaa tulevat alaikäiset)

3.2.7.1. Komitea katsoo, että artiklan 1 kohdan a alakohdasta on poistettava ilmaus ”mahdollisimman pian”. Alaikäisen
ensisijaisen edun periaatteen (Yhdistyneiden Kansakuntien
yleissopimus lapsen oikeuksista, 3 artikla) mukaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että alaikäiselle nimetään laillinen
huoltaja tai oikeudellinen neuvonantaja avustamaan ja edustamaan häntä hakemuksen tutkintaan liittyvissä seikoissa. Nimeämisen on tapahduttava ennen henkilökohtaista haastattelua, jotta kyseisen kohdan b alakohdassa kuvattu tilanne
toteutuu käytännössä.

3.2.7.2. Komitea palauttaa mieliin edellä 3.2.5.5 kohdassa
mainitun ”Hyvien käytänteiden julistuksen” periaatteet ja ehdottaa, että ilman huoltajaa tulevilta alaikäisiltä ei evätä
mahdollisuutta turvapaikkamenettelyyn ja että hakemuksen
hyväksymisen jälkeen pyritään noudattamaan tavanomaista
menettelyä sekä taataan erityisesti, että menettelyyn sovelletaan
periaatetta, jonka mukaan asia ratkaistaan epäselvissä tapauksissa hakijan eduksi.

3.2.7.3. Komitea ehdottaa niin ikään, että etenkin henkilökohtaisessa haastattelussa otetaan erityisesti huomioon ilman
huoltajaa tulevien alaikäisten haavoittuvuus.

3.2.7.4. Tässä yhteydessä on vielä todettava, ettei tekstissä
mainita muita haavoittuvia henkilöitä, kuten yksinään tulevia
iäkkäitä henkilöitä, eikä etenkään väärinkäytön uhreiksi joutuneita naisia.
3.2.7.4.1.
Turvapaikkamenettelyn vähimmäistakeista kesäkuussa 1995 annetun päätöslauselman V luvun (Ilman huoltajaa tuleville alaikäisille ja naisille myönnettävät lisätakeet)
28 kohdassa viitataan erityisesti tällaisiin tapauksiin.
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3.2.7.4.2.
Naiset, samoin kuin lapset ja nuoret, ovat erityisen alttiita etenkin seksuaaliselle väkivallalle.

3.2.7.4.3.
Myös UNHCR:n toimeenpanevan komitean päätelmässä N:o 39, joka on edelleen ajankohtainen, todetaan,
että naisiin liittyvät erityispiirteet on otettava huomioon.

3.2.7.4.4.
Siksi komitea ehdottaa, että direktiiviin sisällytetään laaja-alainen artikla, jossa myönnetään erityisen haavoittuviksi tapauksiksi turvapaikanhakijat, jotka ovat saaneet traumoja kidutuksesta, raiskauksesta tai muusta fyysisestä ja/tai
seksuaalisesta väärinkäytöstä. Heitä on pidettävä erityisen
huolenpidon ja seurannan kohteina ja heille on annettava
etenkin psykologista ja/tai psykiatrista erityistukea ja heidän
tapauksessaan on pitäydyttävä muita kiinteämmin periaatteessa, jonka mukaan asia ratkaistaan epäselvissä tapauksissa
hakijan eduksi.

3.2.7.4.5.
Koska tällaiset hakijat ovat erityisen ainutkertaisia
ja haavoittuvia, komitea katsoo, että näissä tapauksissa on
asianmukaisempaa olla turvautumatta nopeutettuun menettelyyn, mikäli kyseessä on jäsenvaltioihin jätetty ensimmäinen
hakemus.

3.2.8. E h d o t e t u n d i r e k t i i v i n 1 3
artiklan
b kohta (määrittävien viranomaisten
mahdollisuus saada tarkkaa ja ajan tasalla olevaa tietoa turvapaikanhakijoiden lähtö- tai kauttakulkumaiden
tilanteesta).

3.2.8.1. Kuten edellä todettiin, komitea katsoo, että kohtaan
tulee sisällyttää UNHCR:n lisäksi sellaiset järjestöt kuin Amnesty International, International Medical Assistance (AMI), Punainen Risti ja Lääkärit ilman rajoja (MSF) sekä muut aktiivisesti
toimivat, kansalaisyhteiskuntaa luotettavasti edustavat humanitaariset järjestöt, jotka voivat antaa kussakin jäsenvaltiossa
tämänkaltaisia tietoja. Tavoitteena on perustella tarkasti turvapaikkahakemuksista tehtävä päätös ja esittää sen tueksi tarkkoja, objektiivisia, puolueettomia ja humanitaarisesti relevantteja
tietoja.

3.2.8.2. Koska hakemusten perusteeksi esitetään yhä
useammin uskonnollinen vaino ja tällaiset hakemukset ovat
entistä erityisluonteisempia, komitea katsoo aiheelliseksi lisätä
13 artiklan c kohtaan mahdollisuus pyytää kyseisten uskontokuntien lausunto.

3.2.9. Komitean mielestä on erittäin ansiokasta, että direktiiviehdotuksessa korostetaan direktiivissä säädettävien velvollisuuksien täytäntöönpanosta vastaavan henkilökunnan asianmukaista erityiskoulutusta (13 ja 14 artikla), mikä koskee
myös rajavirkailijoita.
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3.2.9.1. Koska keskipitkällä aikavälillä on tarkoitus kehittää
yhteisön tasoista säännöllistä koulutusta, komitea ehdottaa,
että tässä yhteydessä viitattaisiin nimenomaisesti muun muassa
seuraavien tahojen aktiiviseen osallistumiseen: UNHCR ja
eurooppalaisten pakolaisjärjestöjen kattojärjestö ECRE tai kansalaisjärjestöt, jotka pyrkivät tunnetusti puolustamaan ja kehittämään turvapaikkaoikeutta.

3.2.9.2. Komitea ehdottaa, että jäsenvaltioiden tarjoama
säännöllinen koulutus rahoitetaan Euroopan pakolaisrahaston
ja Odysseus-ohjelman varoin.

3.2.10. Komitean mielestä on niin ikään tärkeää, että
direktiiviehdotukseen on sisällytetty seuraavat periaatteet ja
niiden noudattaminen:
—

—

Palauttamiskiellon periaate (5 artikla) – Periaatteen mukaan yhtäkään pakolaista ei karkoteta tai palauteta maahan, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan. Periaatetta on noudatettava aina, kun turvapaikanhakija on
maan alueella tai rajalla, riippumatta siitä, onko hänen
pakolaisasemansa tunnustettu virallisesti vai ei (Geneven
yleissopimuksen 33 artikla ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 4 sisältämä 3 artikla sekä
UNHCR:n toimeenpanevan komitean päätelmät N:o 6).
Turvapaikkahakemusta koskevien tietojen luottamuksellisuuden periaate (15 artikla).

3.2.11. Komitea pitää niin ikään tärkeänä sitä, että turvapaikanhakijoille taataan, ettei heitä oteta säilöön ainoastaan sen
vuoksi, että he ovat turvapaikanhakijoita. Kun turvapaikanhakija otetaan säilöön kansallisen lainsäädännön menettelyn
mukaisesti ja vain niin pitkäksi aikaa kuin on välttämätöntä,
säilöönottomääräystä voidaan käsitellä uudelleen säännöllisesti
(11 artikla).

3.2.11.1.
Komitea katsoo, ettei kyseinen uudelleenkäsittelyn mahdollisuus saa jäädä pelkästään hallintoviranomaisten
ja poliittisten päätöksentekijöiden harkintavaltaan.

3.2.11.2.
Komitea korostaa, että mikäli turvapaikanhakija
otetaan säilöön, säilöönotto-olosuhteista on käytävä ilmi, ettei
säilöönotettu ole rikollinen. Samaan tapaan kuin kaikille
muille turvapaikanhakijoille, säilöönotetuille on annettava
mahdollisuus ilmaiseen, puolueettomaan ja ammattitaitoiseen
oikeusapuun. UNHCR:llä, asianomaisilla kansalaisjärjestöillä
ja oikeudellisilla avustajilla on oltava mahdollisuus käydä
säilöönottotiloissa.

3.2.11.3.
Komitea haluaa niin ikään selventää ehdotetun
direktiivin 11 artiklan c kohdan tarkoituksenmukaisuutta,
koska komitean mielestä kohdan sisältö on jo ilmaistu artiklan
edellisessä kohdassa.
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3.2.12. E h d o t e t u n d i r e k t i i v i n 2 1 j a 2 2 a r t i k l a
(turvallinen kolmas maa)

3.2.12.1.
Liitteessä I mainittujen määrittämistä koskevien
periaatteiden ja jäsenvaltioiden laatimien luettelojen välinen
tasapaino on ratkaistu. Komitean mielestä menettelyllinen tae
kasvaisi, jos jäsenvaltiot sopisivat siitä, että käsite rajoitetaan
liitteessä I mainittuihin edellytyksiin. Ehdotuksen tarkoituksena on estää käyttämästä käsitettä ”turvallinen kolmas maa”
turvapaikkamenettelyn käynnistämistä rajoittavana tekijänä ja
taata hakijoiden suojelu palauttamistilanteessa.

3.2.12.2.
Direktiivillä on niin ikään taattava, että artiklassa
tarkoitetut edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti, riippumatta siitä, onko maa sopinut takaisin ottamisesta vai ei. Takuuksi
ei riitä se, että turvapaikanhakija otetaan kolmannen valtion
alueelle, vaan häntä on myös suojeltava siellä, toisin sanoen
hakijalle on annettava mahdollisuus käynnistää kyseisen valtion käytännön mukainen turvapaikkamenettely.

3.2.12.3.
Hakemusta ei saa hylätä yksinomaan vetoamalla
turvallisen kolmannen maan käsitteeseen, sellaisena kuin se on
määritelty liitteessä I. Komitean mielestä on tutkittava kaikki
turvapaikkahakemuksen jättämiseen johtaneet syyt, ja hylkäämistapauksessa hakijalla tulee olla mahdollisuus valittaa päätöksestä puolueettomalle ja riippumattomalle hallintoviranomaiselle tai tuomioistuimelle.

3.2.12.4.
Komitea suosittaa, että liitteen I määrittämisperiaatteita koskevassa I kohdassa mainittua ilmausta ”yleensä”
täsmennetään ja käytetään sen asemesta vähemmän epämääräistä ilmausta. Komitea ehdottaa, että ilmaus korvataan sanonnalla ”yleisesti ja säännöllisesti”, jossa otetaan huomioon
nimenomaan poikkeukselliset paikalliset erityistilanteet sekä
muut mahdolliset tapaukset, joissa mainittuja periaatteita ei
enää noudateta säännöllisesti tai niiden noudattamisesta on
toistaiseksi luovuttu.

3.2.13. Komitean käsityksen mukaan kaikki asetetut määräajat, joista on säädetty 23 artiklassa (hakemuksen käsiteltäväksi ottaminen), 24 artiklassa (tavanomainen menettely) ja
29 artiklassa (nopeutettu menettely), sekä muutoksenhakua
koskeva määräaika ovat kohtuullisia ja realistisia.

3.2.13.1.
Komitea pitää niin ikään merkittävänä takeena
sitä, että tavanomaisen menettelyn puitteissa hakijalla on
oikeus pyytää päätöstä valituselimeltä, mikäli määrittävä viranomainen ei ole tehnyt päätöstä säädetyssä määräajassa (24 artikla). Jos nopeutetun menettelyn yhteydessä ei noudateta
hakemuksen käsittelyyn ottamiselle asetettua määräaikaa, turvapaikkahakemus käsitellään tavanomaisen menettelyn mukaisesti (23 ja 29 artikla).
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3.2.14. E h d o t e t u n d i r e k t i i v i n 2 5 a r t i k l a ( t u r vapaikkahakemusten tutkintaa koskevat vaatimukset)

3.2.17. E h d o t e t u n d i r e k t i i v i n 3 0 j a 3 1 a r t i k l a
(turvalliset lähtömaat)

3.2.14.1.
Ehdotetussa tekstissä pyritään takaamaan oikeudenmukainen menettely. Teksti on samansuuntainen kuin
UNHCR:n julkaisema ”Pakolaisaseman määrittelemiseen sovellettavien menettelyjen ja perusteiden käsikirja”, Geneve, tammikuu 1992. Tekstissä korostetaan periaatetta, jonka mukaan
asia ratkaistaan epäselvissä tapauksissa hakijan eduksi (käsikirjan 4 kohta). Komitea on samaa mieltä periaatteesta ja
kannattaa komission ehdotusta.

3.2.17.1.
Liitteessä II mainittujen määrittämistä koskevien
periaatteiden ja jäsenvaltioiden laatimien luettelojen välinen
tasapaino on ratkaistu. Komitean mielestä menettelyllinen tae
kasvaisi, jos jäsenvaltiot sopisivat siitä, että käsite rajoitetaan
liitteessä II mainittuihin edellytyksiin. Ehdotuksen tarkoituksena on estää käyttämästä käsitettä ”turvallinen lähtömaa” turvapaikkamenettelyn käynnistämistä rajoittavana tekijänä. Se saattaa jopa luoda syrjintätilanteita, jotka on tarkoitus välttää
41 artiklan nojalla.

3.2.14.2.
Komitea katsoo, että oikeudenmukaisen menettelyn takaamiseksi turvapaikkahakemusta ei saa hylätä pelkästään sillä perusteella, että hakija on antanut mahdollisia
vääriä lausumia, sillä niiden taustalla saattaa olla lausumiin
oikeuttavia olosuhteita. Väärien asiakirjojen käytöstä ei myöskään saa koitua haittaa turvapaikanhakijalle, mikäli hän onnistuu antamaan johdonmukaisen selvityksen asiakirjojen käytölle (päinvastainen tulkinta kuin 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa).

3.2.17.2.
Komitea on tietoinen siitä, että käsite on vaikeasti
määriteltävissä, sillä maa saattaa olla yleisesti ottaen ”turvallinen”, mutta tietyn yksilön tai tiettyjen ihmisryhmien kannalta
vaarallinen. Koska maan tilanne saattaa muuttua päivittäin,
kansainvälistä tilannetta on seurattava hyvin tarkasti, ja kyseisten luetteloiden on oltava joustavia ja ajantasaisia.

3.2.14.3.
Ehdotetun direktiivin 25 artiklan 2 kohdassa
todetaan, että hakijan on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille muiden tosiseikkojen lisäksi tietoja matkareitistään. Komitea katsoo, että vaikka matkareitti on tärkeä elementti, se ei
ole pakolaisaseman määrittämisen kannalta ratkaiseva tai
ensisijainen tekijä.

3.2.17.2.1.
Komitea painottaa sitä, että turvapaikkaoikeus
on perusoikeus, joka velvoittaa maata, josta turvapaikkaa on
haettu. Kyseisellä valtiolla ei siis ole mahdollisuutta tehdä
hyvän tahdon tai mielivaltaisen harkinnan varaista valintaa.
Tämä on mainittava selkeästi direktiivitekstissä.

3.2.14.4.
Tulevan direktiivin 25 artiklassa ei viitata lainkaan
todistustaakkaan. Komitea ehdottaa, että tältä osin viitattaisiin
UNHCR:n julkaiseman teoksen ”Pakolaisaseman määrittelemiseen sovellettavien menettelyjen ja perusteiden käsikirja” kohtaan 196.

3.2.17.3.
Liitteessä II mainittujen perusteiden osalta komitea korostaa, että katsottaessa maa turvalliseksi lähtömaaksi
on noudatettava kaikilta osin kyseisen liitteen 1 kohdan A
ja C alakohdissa lueteltuja edellytyksiä. Saman kohdan D
alakohdassa mainitut keinot on niin ikään pantava täytäntöön.

3.2.15. E h d o t e t u n d i r e k t i i v i n 2 8 a r t i k l a ( i l meisen perusteettomat tapaukset)
3.2.15.1.
Komitea ehdottaa, että tähän artiklaan lisätään
ilmaus ”ainoastaan 28 artiklan mukaisesti”, jolloin taataan,
etteivät jäsenvaltiot sovella mielivaltaisesti muita kuin tässä
artiklassa esitettyjä syitä.
3.2.15.2.
Komitea esittää niin ikään toivomuksen, että
direktiiviehdotukseen sisällytetään nimenomainen maininta
siitä, että 1 jaksossa esitettyjä oikeudenmukaisen turvapaikkamenettelyn perusperiaatteita sovelletaan kaikkiin turvapaikkahakemuksiin, myös ”ilmeisen perusteettomiin hakemuksiin”.
Itse asiassa kaikkien menettelyjen, myös nopeutettujen menettelyjen yhteydessä, olisi noudatettava tässä direktiivissä säädettäviä vähimmäistakeita.
3.2.16. Komitea korostaa 28 artiklan 2 kohdan a alakohtaa,
jonka mukaan sisäisen paon vaihtoehtoa ei voida ottaa huomioon kieltäydyttäessä ottamasta turvapaikkahakemusta käsiteltäväksi. Komitea suhtautuu tähän erittäin myönteisesti.

3.2.18. E h d o t e t u n
direktiivin
32
(muutoksenhakumenettely)

artikla

Komitea suhtautuu erittäin myönteisesti siihen, että direktiivin
mukaan turvapaikanhakijalla on oikeus ”valittaa kaikista päätöksistä, jotka koskevat hänen hakemuksensa ottamista käsiteltäväksi tai hakemuksen sisältöä”.

3.2.19. E h d o t e t u n
direktiivin
33
(muutoksenhakumenettely)

artikla

Yleisen säännön mukaan valituksella on lykkäävä vaikutus
sekä tavanomaisen että nopeutetun menettelyn yhteydessä.
Palauttaminen vältettäisiin ja menettelyllinen tae kasvaisi, jos
jäsenvaltiot sopisivat, että 2 kohdassa tarkoitettuun sääntöön
tehtäviä poikkeuksia rajoitetaan.
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3.2.20. E h d o t e t u n d i r e k t i i v i n 4 1 a r t i k l a ( s y r jimättömyyssäännös)

4.2.
Tässä lausunnossa direktiiviin ehdotetaan tehtäväksi
lisäyksiä, joihin komitean käsityksen mukaan tulisi kiinnittää
erityistä huomiota ja joilla pyritään

Komitea suhtautuu erittäin myönteisesti siihen, että ehdotettuun direktiiviin on sisällytetty tällainen säännös. Näin jäsenvaltioilla on suorastaan kansainvälinen velvollisuus suojella
pakolaisia syrjinnältä.

—

selkiyttämään ja vahvistamaan turvapaikan hakijoiden ja
pakolaisten oikeuksia

—

varmistamaan, että turvapaikan hakijoiden ja pakolaisten
asia käsitellään oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman
yhdenmukaisesti

3.2.21. E h d o t e t u n d i r e k t i i v i n 4 3 a r t i k l a ( k o mission toimittama kertomus)

—

saamaan turvapaikan hakijat entistä paremmin tietoisiksi
oikeuksistaan, mikä on myös ehdotetun direktiivin tarkoitus

—

edistämään sekä jäsenvaltioiden että turvapaikkaoikeutta
puolustavan kansalaisyhteiskunnan vastuunjakoa ja yhteistä toimintaa.

Komitea aktivoi dynaamisesti kansalaisyhteiskuntaa ottamaan
kantaa turvapaikkaoikeutta koskeviin seikkoihin jai säilyttämään ihmisoikeuksien suojeluun liittyvän eurooppalaisen perinteen, johon sisältyvät myös turvapaikkakysymykset. Niinpä
komitea katsoo, että komission tulee toimittaa laatimansa
kertomus tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston lisäksi myös talous- ja
sosiaalikomitealle.

4.

Päätelmät

4.1.
Komitea kannattaa ehdotettua direktiiviä pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskevissa menettelyissä
jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista. Komitean mielestä ehdotettu direktiivi on myönteinen ja välttämätön askel kohti yhteistä eurooppalaista pakolaispolitiikkaa.

Komitea uskoo, että sen esittämien suositusten ansiosta direktiivissä asetetaan turvapaikkapolitiikan lähtökohdaksi vähimmäisvaatimukset. Ne on kuitenkin miellettävä sääntöjen yhdenmukaistamisen kannalta välttämättömien yhteisten sääntöjen
ensimmäiseksi tasoksi, jonka turvin pakolaiset saavat tulevaisuudessa tarpeellisen suojan ja voivat liikkua vapaasti unioniin
kuuluvissa maissa.
4.3.
TSK suosittaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille,
että ne ottaisivat huomioon tässä lausunnossa esitetyt muutosehdotukset sekä pyrkisivät hyväksymään lausunnossa esitetyt
toimenpiteet ja sisällyttämään ne direktiiviehdotukseen mahdollisimman nopeasti.

Bryssel, 26. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun
neuvoston direktiivin 93/7/ETY muuttamisesta”
(2001/C 193/17)
Neuvosto päätti 22. tammikuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto antoi lausuntonsa 6. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Mario Sepi.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 62 ääntä puolesta 1:n
pidättyessä äänestämästä.
1.

Komission ehdotuksen pääsisältö

1.1.
Kulttuuriesineiden viennistä annettu neuvoston asetus
(ETY) N:o 3911/92 ja jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen
kulttuuriesineiden palauttamisesta annettu neuvoston direktiivi 93/7/ETY ovat sisämarkkinoiden liitännäistoimenpiteitä,
joilla kulttuuriesineiden vapaan liikkuvuuden perusperiaate
pyritään sovittamaan yhteen kansallisaarteiden suojelun periaatteen kanssa. Asetuksella perustetaan yhteisön ulkorajoille
yhtenäinen kulttuuriesineiden viennin ennakkovalvonta, jonka
ansiosta niiden jäsenvaltioiden (kulttuuri- ja tullialan) toimivaltaiset viranomaiset, joista kulttuuriesineitä viedään kolmansiin
maihin, voivat ottaa huomioon muiden jäsenvaltioiden intressit. Tätä ennalta ehkäisyyn perustuvaa välinettä täydentää
mainittu direktiivi, jossa säädetään kansallisaarteiden palauttamiseen sovellettavista käytänteistä ja menettelyistä silloin, kun
kulttuuriesineitä on laittomasti viety jäsenvaltion alueelta.

1.2.
Asetuksen (ETY) N:o 3911/92 ja direktiivin 93/7/ETY
soveltamisalan määrittelemiseksi niiden toisiaan vastaavissa
liitteissä luetellaan kulttuuriesineiden luokat. Luokituksen perusteina käytetään asianomaisten esineiden luonteen ja iän
mukaan määriteltyjä kriteereitä sekä ecuina ilmaistua arvoa.
Liitteissä ilmoitetaan, että näiden ecuina ilmaistujen arvojen
kansallisiksi valuutoiksi muuntamisen päivämäärä on 1. päivä
tammikuuta 1993.

1.3.
Tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä 17. päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1103/97 (1) nojalla oikeudellisissa asiakirjoissa esiintyvät viittaukset ecuun ovat muuttuneet viittauksiksi
euroon 1. päivästä tammikuuta 1999 siten, että yksi ecu
vastaa yhtä euroa. Jollei direktiiviä 93/7/ETY ja sen viittausta
1. päivänä tammikuuta 1993 voimassa ollutta kurssia vastaavaan kiinteään valuuttakurssiin muuteta, ne jäsenvaltiot, joiden
rahayksikkö on euro, soveltavat edelleen eri määriä, jotka
muunnetaan vuoden 1993 valuuttakurssien eikä 1. päivänä
tammikuuta 1999 peruuttamattomasti vahvistettujen kurssien

(1) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1.

mukaisesti, ja tämä tilanne jatkuu niin kauan kuin muuntosääntö on erottamaton osa direktiiviä.
1.4.
Sen vuoksi olisi muutettava direktiivin 93/7/ETY liitteessä olevan B kohdan viimeistä alakohtaa siten, että 1. päivästä tammikuuta 2002 ne jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on
euro, soveltavat yhteisön lainsäädännön mukaisia euromääräisiä arvoja sellaisenaan. Muille jäsenvaltioille, jotka edelleen
muuntavat nämä kynnysarvot kansallisiksi valuutoiksi, on
tarpeen vahvistaa valuuttakurssi sopivana päivänä ennen tammikuun 1. päivää 2002 sekä säätää, että nämä valtiot mukauttavat kyseisiä kursseja ilman eri toimenpidettä säännöllisin
väliajoin kansallisten valuuttojen ja euron välillä todettujen
valuuttakurssivaihteluiden huomioon ottamiseksi.
1.5.
On ilmennyt, että direktiivin 93/7/ETY liitteessä olevassa B kohdassa esiintyvää arvoa 0 (nolla), joka on tiettyihin
kulttuuriesineiden luokkiin sovellettava rahallinen kynnys,
voidaan tulkita direktiivin tehokasta soveltamista haittaavalla
tavalla. Arvolla 0 (nolla) tarkoitetaan sitä, että asianomaisiin
luokkiin kuuluvia minkä tahansa arvoisia, jopa arvoltaan
vähäisiä tai arvottomia esineitä pidetään direktiivissä tarkoitettuina kulttuuriesineinä. Tietyt viranomaiset ovat kuitenkin
tulkinneet tämän siten, että asianomaisilla kulttuuriesineillä ei
ole arvoa, joten ne eivät ole myöntäneet näille esineiden
luokille direktiivin mukaista suojaa.
1.6.
Komission ehdotuksen tarkoituksena on näin ollen
tehdä direktiivin 93/7/ETY liitteeseen seuraavat kaksi teknistä
muutosta:
—

Korvataan B kohdassa arvona ilmoitettu luku 0 ilmaisulla
”mikä tahansa arvo”.

—

Muutetaan B kohtaa siten, että niille jäsenvaltioille, jotka
eivät osallistu talous- ja rahaliittoon, vahvistetaan euromääräisten arvojen kansallisiksi valuutoiksi muuntamisen
päivämäärä ja että näiden jäsenvaltioiden kansallisina
valuuttoina ilmaistuja määriä mukautetaan säännöllisesti
kahden vuoden välein. Viitepäiväksi on valittu 31. päivä
joulukuuta 2001, joka on euron käyttöönoton siirtymäkauden viimeinen päivä. Säännöllisesti kahden vuoden
välein tehtävään mukautukseen sovelletaan järjestelmää,
joka perustuu julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä
vahvistettuun, säännöllisin väliajoin tehtävien mukautusten malliin.
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Yleistä

2.1.
Talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen.
2.2.
Komitea on yhtä mieltä siitä, että talous- ja rahaliiton
ulkopuolisten jäsenvaltioiden kohdalla euromääräisten arvojen
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kansallisiksi valuutoiksi muuntamisen päivämääräksi määritellään 31. joulukuuta 2001 ja että kansallisina valuuttoina
ilmaistut määrät tarkistetaan kahden vuoden välein.
2.3.
Komitean mielestä on lisäksi paikallaan, että luku 0
korvataan sekaannusten välttämiseksi selkeämmällä ilmaisulla.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden
viennistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3911/92 muuttamisesta”
(2001/C 193/18)
Neuvosto päätti 18. tammikuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 133 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto antoi lausuntonsa 6. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Mario Sepi.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 60 ääntä puolesta,
yksi vastaan kahden pidättyessä äänestämästä.

1.

Komission ehdotuksen pääsisältö

1.1.
Kulttuuriesineiden viennistä annettu neuvoston asetus
(ETY) N:o 3911/92 ja jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen
kulttuuriesineiden palauttamisesta annettu neuvoston direktiivi 93/7/ETY ovat sisämarkkinoiden liitännäistoimenpiteitä,
joilla kulttuuriesineiden vapaan liikkuvuuden perusperiaate
pyritään sovittamaan yhteen kansallisaarteiden suojelun periaatteen kanssa. Asetuksella perustetaan yhteisön ulkorajoille
yhtenäinen kulttuuriesineiden viennin ennakkovalvonta, jonka
ansiosta niiden jäsenvaltioiden (kulttuuri- ja tullialan) toimivaltaiset viranomaiset, joista kulttuuriesineitä viedään kolmansiin
maihin, voivat ottaa huomioon muiden jäsenvaltioiden intressit. Tätä ennalta ehkäisyyn perustuvaa välinettä täydentää
mainittu direktiivi, jossa säädetään kansallisaarteiden palauttamiseen sovellettavista käytänteistä ja menettelyistä silloin, kun
kulttuuriesineitä on laittomasti viety jäsenvaltion alueelta.
1.2.
Asetuksen (ETY) N:o 3911/92 ja direktiivin 93/7/ETY
soveltamisalan määrittelemiseksi niiden toisiaan vastaavissa

liitteissä luetellaan kulttuuriesineiden luokat. Luokituksen perusteina käytetään asianomaisten esineiden luonteen ja iän
mukaan määriteltyjä kriteereitä sekä ecuina ilmaistua arvoa.
Liitteissä ilmoitetaan, että näiden ecuina ilmaistujen arvojen
kansallisiksi valuutoiksi muuntamisen päivämäärä on 1 päivä
tammikuuta 1993.
1.3.
Tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä 17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1103/97 nojalla oikeudellisissa asiakirjoissa
esiintyvät viittaukset ecuun ovat muuttuneet viittauksiksi euroon 1 päivästä tammikuuta 1999 siten, että yksi ecu vastaa
yhtä euroa. Jollei asetusta (ETY) N:o 3911/92 ja sen viittausta
1 päivänä tammikuuta 1993 voimassa ollutta kurssia vastaavaan kiinteään valuuttakurssiin muuteta, ne jäsenvaltiot, joiden
rahayksikkö on euro, soveltavat edelleen eri määriä, jotka
muunnetaan vuoden 1993 valuuttakurssien eikä 1 päivänä
tammikuuta 1999 peruuttamattomasti vahvistettujen kurssien
mukaisesti, ja tämä tilanne jatkuu niin kauan kuin muuntosääntö on erottamaton osa asetusta.
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1.4.
Sen vuoksi olisi muutettava asetuksen (ETY)
N:o 3911/92 liitteessä olevan B kohdan viimeistä alakohtaa
siten, että 1 päivästä tammikuuta 2002 ne jäsenvaltiot, joiden
rahayksikkö on euro, soveltavat yhteisön lainsäädännön mukaisia euromääräisiä arvoja sellaisenaan. Muille jäsenvaltioille,
jotka edelleen muuntavat nämä kynnysarvot kansallisiksi valuutoiksi, on tarpeen vahvistaa valuuttakurssi sopivana päivänä
ennen tammikuun 1 päivää 2002 sekä säätää, että nämä
valtiot mukauttavat kyseisiä kursseja ilman eri toimenpidettä
säännöllisin väliajoin kansallisten valuuttojen ja euron välillä
todettujen valuuttakurssivaihteluiden huomioon ottamiseksi.
1.5.
On ilmennyt, että asetuksen (ETY) N:o 3911/92 liitteessä olevassa B kohdassa esiintyvää arvoa 0 (nolla), joka on
tiettyihin kulttuuriesineiden luokkiin sovellettava rahallinen
kynnys, voidaan tulkita asetuksen tehokasta soveltamista haittaavalla tavalla. Arvolla 0 (nolla) tarkoitetaan sitä, että asianomaisiin luokkiin kuuluvia minkä tahansa arvoisia, jopa arvoltaan vähäisiä tai arvottomia esineitä pidetään asetuksessa
tarkoitettuina kulttuuriesineinä. Tietyt viranomaiset ovat kuitenkin tulkinneet tämän siten, että asianomaisilla kulttuuriesineillä ei ole arvoa, joten ne eivät ole myöntäneet näille
esineiden luokille asetuksen mukaista suojaa.
1.6.
Komission ehdotuksen tarkoituksena on näin ollen
tehdä asetuksen (ETY) N:o 3911/92 liitteeseen seuraavat kaksi
teknistä muutosta:
—

Korvataan B kohdassa arvona ilmoitettu luku 0 ilmaisulla
”mikä tahansa arvo”.
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—

Muutetaan B kohtaa siten, että niille jäsenvaltioille, jotka
eivät osallistu talous- ja rahaliittoon, vahvistetaan euromääräisten arvojen kansallisiksi valuutoiksi muuntamisen
päivämäärä ja että näiden jäsenvaltioiden kansallisina
valuuttoina ilmaistuja määriä mukautetaan säännöllisesti
kahden vuoden välein. Viitepäiväksi on valittu 31 päivä
joulukuuta 2001, joka on euron käyttöönoton siirtymäkauden viimeinen päivä. Säännöllisesti kahden vuoden
välein tehtävään mukautukseen sovelletaan järjestelmää,
joka perustuu julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä
vahvistettuun, säännöllisin väliajoin tehtävien mukautusten malliin.

2.

Yleistä

2.1.
Talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen.
2.2.
Komitea on yhtä mieltä siitä, että talous- ja rahaliiton
ulkopuolisten jäsenvaltioiden kohdalla euromääräisten arvojen
kansallisiksi valuutoiksi muuntamisen päivämääräksi määritellään 31. joulukuuta 2001 ja että kansallisina valuuttoina
ilmaistut määrät tarkistetaan kahden vuoden välein.
2.3.
Komitean mielestä on lisäksi paikallaan, että luku 0
korvataan sekaannusten välttämiseksi selkeämmällä ilmaisulla.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaiden työllisyys
sekä sosiaali- ja työmarkkinapoliittinen tilanne”
(2001/C 193/19)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 2. maaliskuuta 2000 työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan nojalla
antaa lausunnon aiheesta ”Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaiden työllisyys sekä sosiaali- ja työmarkkinapoliittinen tilanne”.
Asian valmistelusta vastannut ”ulkosuhteet”-jaosto antoi lausuntonsa 11. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli
Eva Belabed.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1.

Johdanto

1.1.
Euroopalla on laajentumisprosessin myötä ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa visio yhteisestä Euroopasta sekä parantaa kaikkien Euroopan kansalaisten elinoloja. Ehdokasmaat
ovat jo mukauttaneet huomattavasti talous- ja yhteiskuntaelämäänsä tähänastisessa muutosprosessissa. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, jotta visio yhteisestä Euroopasta toteutuu ja
kaikkien Euroopan kansalaisten työ- ja elinolot paranevat.
1.2.
Talous- ja sosiaalikomitea pyrkii laajentumista koskevissa lausunnoissaan muistuttamaan siitä, että Kööpenhaminan
kriteerien lisäksi on otettava huomioon EU:n laajentumisen
sosiaaliset seuraukset, jotta voidaan varmistaa sosiaaliselta
kannalta kaikkia osapuolia tyydyttävä laajentuminen. Talousja sosiaalikomitea on päättänyt syventää antamaansa tiedonantoa aiheesta ”Jäsenyyttä hakeneiden maiden työllisyys sekä
sosiaali- ja työmarkkinapoliittinen tilanne – yhteisön sisämarkkinasäännöstön soveltaminen” (1) ja laatia sen pohjalta omaaloitteisen lausunnon.
1.3.
Unionin laajentuminen sai uutta vauhtia Helsingissä
pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Helsingin huippukokouksen päätelmien perusteella aloitettiin Portugalin puheenjohtajakauden aikana kahdenkeskiset neuvottelut myös
Bulgarian, Latvian, Liettuan, Romanian, Slovakian ja Maltan
kanssa. Ehdokasmaat ilmaisevat myös avoimesti halunsa liittyä
EU:hun mahdollisimman pian.
1.4.
Talous- ja sosiaalikomitean aiheesta ”Jäsenyyttä hakeneiden maiden työllisyys sekä sosiaali- ja työmarkkinapoliittinen tilanne – yhteisön sisämarkkinasäännöstön soveltaminen”
antamasta tiedonannosta (REX/015) ilmenee, että edistymisestä huolimatta KIE-mailla on edelleen työmarkkinoita ja yhteiskunnallista kehitystä koskevia huomattavia ongelmia. Tietyillä
aloilla (esim. terästeollisuus ja maatalous) ongelmat saattavat
jopa kärjistyä rakennemuutoksen myötä, sillä tavara- ja työmarkkinoihin kohdistuva paine kasvaa edelleen.
(1) ”Jäsenyyttä hakeneiden maiden työllisyys sekä sosiaali- ja työmarkkinapoliittinen tilanne – yhteisön sisämarkkinasäännöstön soveltaminen”. Käsitteellä ”KIE-maat” tarkoitetaan koko asiakirjassa
yksinomaan ehdokasmaita.

1.5.
Sosiaaliselta kannalta hyväksyttävissä olevaa laajentumisprosessia ajatellen on ryhdyttävä kaikkiin toimiin, jotta
helpotetaan laajentumiseen liittyviä sosiaalisia ehtoja ja nivotaan kansalaiset entistä vahvemmin päätöksiin liitännäistoimien avulla. Muutoin laajentuminen uhkaa aiheuttaa korkeita
taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia, jotka ylittävät pitkälti
ehdokasmaiden ja EU:n suorituskyvyn.

1.6.
Tiedonantoa syventämällä on tarkoitus kartoittaa laajentumisesta odotettavissa olevien taloudellisten kehityskulkujen sosiaalisia seurauksia ja työllisyysvaikutuksia hyödyntämällä jo mahdollisesti olemassa olevia tieteellisiä analyysejä sekä
talous- ja sosiaalikomitean aiemmin antamia lausuntoja. Omaaloitteisessa lausunnossa on määrä käsitellä myös rakenteellista
ja työllisyyskehitystä sekä joustomekanismeja taloudellisten ja
sosiaalisten ongelmien yhteydessä. Lausunnossa ei kuitenkaan
voida aiheen laajuuden vuoksi kuvata yksityiskohtaisesti ehdokasmaiden tilannetta. Komitea viittaakin tässä yhteydessä
yksittäisiä maita koskeviin lausuntoihinsa sekä neuvoa-antavien sekakomiteoiden puitteissa tehtyyn työhön.

1.7.
Talous- ja sosiaalikomitea järjesti Brysselissä 16. marraskuuta 2000 laajentumista käsitelleen konferenssin. Tilaisuuteen, jonka aiheena oli ”Kohti talouskasvuun ja sosiaalisiin
oikeuksiin johtavaa kumppanuutta”, oli kutsuttu erilaisten
etujärjestöjen edustajia ehdokasmaista keskustelemaan talousja sosiaalikomitean kanssa KIE-maiden nykytilanteesta sekä
unioniin liittymisen vaikutuksista. Tässä yhteydessä käsiteltiin
luonnollisesti myös useita aloja koskevia erilaisia näkökantoja.
Useat ehdokasmaiden edustajat olivat sitä mieltä, ettei EU
(eikä talous- ja sosiaalikomitea) arvosta riittävästi KIE-maiden
tähänastista edistymistä muutos- ja liittymisprosessissa. Konferenssiin osallistuneet talous- ja sosiaalikomitean edustajat
muistuttivat toisaalta siitä, että KIE-maissa tarvitaan vielä
huomattavia toimia yhteisön säännöstön voimaan saattamiseksi sekä talous- ja työllisyysstrategian kehittämiseksi valmistauduttaessa integroitumaan sisämarkkinoihin.
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KIE-maiden tähänastinen taloudellinen ja sosiaalinen
kehitys

2.1.
Itäblokin hajoaminen vuonna 1989 muutti ratkaisevasti koko Eurooppaa. Eniten muutokset vaikuttivat kuitenkin
entisen itäblokin maihin.
2.2.
KIE-maiden tärkein kauppakumppani – entinen Neuvostoliitto – hävisi käytännöllisesti katsoen yhdessä yössä. KIEmaiden oli solmittava uusia yhteyksiä, ja ne ovat hyvin
nopeasti suuntautuneet länteen.
2.3.
Lisäksi reaalisosialismi ja suunnitelmatalous on korvattu markkinataloudella ja demokraattisella oikeusvaltiolla, mikä
on aiheuttanut laajuudessaan ennennäkemättömän ja edelleen
jatkuvan muutosprosessin, joka koskee yhtä lailla kaikkia
elämänaloja: taloutta, yhteiskuntaa ja politiikkaa. Muutosprosessista ei kuitenkaan ole koitunut kaikille vain etua, mikä on
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jyrkentänyt laajojen väestöryhmien asennetta markkinataloutta kohtaan.
2.4. Työmarkkinat ja työllisyys
2.4.1. Kommunismin aikana työttömyysongelmia ei virallisesti tunnustettu, vaikka piilotyöttömyys olikin huomattavaa.
2.4.2. Mullistuksen jälkeen KIE-maat kärsivät nyt laajasta
avoimesta työttömyydestä. Kehitys oli dramaattista 1990luvun alussa, jolloin työttömyys lisääntyi lyhyessä ajassa
huomattavasti kaikissa KIE-maissa. Työttömyysasteen tunnusluku oli miltei kaikissa kyseisissä maissa kaksinumeroinen.
1990-luvun puolivälissä työttömyyden lisääntyminen kyettiin
lopulta pysäyttämään. Siitä lähtien työttömyys on kehittynyt
maittain hyvin eri tavoin. Tietyissä maissa onnistuttiin vähentämään työttömyyttä 1990-luvun puolivälin jälkeen, kun taas
toisissa työttömyys alkoi jälleen lisääntyä.

Taulukko 1: Työttömyysasteen kehitys KIE-maissa prosentteina
1990

1993

1995

1996

1997

1998

Bulgaria

1,7

16,4

11,1

12,5

13,7

12,2

Tšekki

0,8

3,5

2,9

3,5

5,2

7,5

Unkari

2,0

14,6

11,7

11,4

11,0

9,6

Puola

6,3

16,4

14,9

13,2

10,3

10,4

Romania

—

10,4

9,5

6,6

8,9

10,3

Slovakia

1,6

14,4

13,1

12,8

12,5

15,6

Slovenia

5,8

15,4

14,5

14,4

14,8

14,6

Lähde: Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), Countries in Transition, Wien 1999.

2.4.3. On kuitenkin muistettava, että työttömyyttä koskevat
luvut riippuvat myös yksittäisten tilastojen laadintatavasta.
Esimerkiksi Unkarin vuodesta 1993 laskussa oleva työttömyysaste johtuu muun muassa siitä, ettei pitkäaikaistyöttömiä oteta
huomioon tilastoissa (1).

lähes täystyöllisyys, kun taas tilanne on täysin päinvastainen
useimmilla maaseutualueilla. Erityisen ongelmallista on, että
alueelliset erot vain kasvavat. Prosessia nopeuttavat kaupunkien ja maaseudun väliset ilmeiset koulutuserot (2).

2.4.4. Työmarkkinatilanne vaihtelee huomattavasti myös
alueittain. Esimerkiksi Puolan tietyillä taajama-alueilla vallitsee
(1) Euroopan parlamentin työasiakirja ”The Social Dimension of Enlargement”, s. 85.

(2) ”Puolan liittymisvalmistelut”, EYVL C 51, 23.2.2000.
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Taulukko 2: Työttömyys alueittain KIE-maissa (vuoden 1999 toinen vuosineljännes, prosentteina)
Alhaisimmat arvot

Korkeimmat arvot

Praha (Tšekki)

3,2

Severen Tsentralen (Bulgaria)

17,7

Bukarest (Romania)

3,4

Severozapaden (Bulgaria)

21,2

Nyugat-Dunántúl (Unkari)

4,4

Warminsko-Mazurskie (Puola)

21,3

Közép-Magyarország (Unkari)

5,2

Vÿchodné Slovensko (Slovakia)

21,9

Etelä-Vest (Romania)

5,4

Severoiztochen (Bulgaria)

23,2

Pohjois-Vest (Romania)

5,6

Yugoiztochen (Bulgaria)

23,7

Dél-Alföld (Unkari)

5,7

KIE-maiden keskiarvo

10,4

Lähde: Eurostat.

2.4.5. Yksittäisiä talouden aloja tarkasteltaessa voidaan yleisesti ottaen todeta, että talousjärjestelmien rakenteelliset muutokset ovat aiheuttaneet työttömyyttä perinteisillä, kilpailukyvyltään heikoilla teollisuusaloilla, rakennusalalla sekä maataloudessa. Valtiollisilla ja yrityskohtaisilla toimilla on ollut
erityisen vakavat seuraukset kaivos-, metalli- ja terästeollisuudessa. Kyseisillä aloilla sekä kemianteollisuudessa on edelleen
suunnitelmatalouden ajalta juontuvaa huomattavaa ylikapasiteettia. Puolassa, jonka talous kasvoi kokonaisuudessaan hyvin
voimakkaasti välittömästi muutoksen jälkeen nopeiden ja
johdonmukaisten uudistusten ansiosta, onnistuttiin alentamaan työttömyyttä jonkin verran vuoteen 1998 asti. Vuonna
1999 työttömyys kuitenkin jälleen nousi hiilikaivos- sekä
teräs- ja telakkateollisuuden rakennemuutoksista johtuvien
joukkoirtisanomisten vuoksi.

2.4.6. Julkisen alan työttömyys on kasvanut selvästi kaikissa
KIE-maissa. Tämä johtuu yhtäältä valtion tavaratuotannon ja
palvelujen johdonmukaisesta eriyttämisestä ja yksityistämisestä, joiden avulla pyritään saavuttamaan markkinoilla vaadittavia taloudellisia tuloksia. Toisaalta syynä on yksinkertaisesti
julkissektorin vaikea taloudellinen tilanne.

2.4.7. Monien pienyritysten perustaminen sen enempää
kuin työvoiman kasvava kysyntä kauppa-, pankki- ja palvelualoilla ei ole vähentänyt työttömyyttä. Näin ollen työssäkäyvien
määrä laski 1990-luvun alkupuoliskolla. Tämä laskusuunta on
kuitenkin hieman heikentynyt.

Taulukko 3: Työssäkäyvien osuus aloittain prosentteina vuosina 1990 ja 1998
1990
Yht.

1998

Maat.

Teoll.

Rak.

Palv.

Yht.

Maat.

Teoll.

Rak.

Palv.

Bulgaria

100

18,5

36,6

8,2

36,7

100

25,7

26,4

4,4

43,5

Tšekki

100

11,8

37,8

7,5

42,9

100

5,4

32,8

8,2

53,6

Unkari*

100

11,3*

29,7*

5,3*

53,7*

100

7,5

28,0

6,2

58,3

Puola*

100

25,8*

25,8*

7,0*

41,4*

100

25,7

23,4

5,8

45,1

Romania

100

29,0

37,9

5,5

27,6

100

37,5

27,2

4,9

30,4

Slovakia

100

12,6

32,9

11,2

43,3

100

7,8

28,2

7,4

56,6

Slovenia

100

8,2

43,2

6,5

42,1

100

6,7

34,5

7,1

51,7

Lähde: Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), Countries in Transition, Wien 1999 (*1992).
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2.4.8. Tiettyjen maiden erityisongelmana on maatalous.
Puolassa, Bulgariassa ja Romaniassa maatalouden parissa työskentelevien osuus on pitkälti yli EU:n keskiarvon. Useissa
ehdokasvaltioissa maataloustyöntekijöiden osuus on muutaman vuoden ajan ollut laskussa, mutta edellä mainituissa
maissa muutenkin suhteettoman suuri maataloustyöntekijöiden osuus on edelleen noussut. Tämä johtuu siitä, että
monet palaavat perheidensä luokse maaseudulle taajamissa
lisääntyvän työttömyyden vuoksi. Onkin todennäköistä, että
kyseisissä maissa on runsaasti piilotyöttömyyttä maatalousalalla.
2.4.9. Tällainen kehitys on huolestuttavaa, koska siitä voidaan päätellä, että rakennemuutos – teollisuusmaiden kehitysprosessia mukaillen – johtaa myös KIE-maissa maataloustyöntekijöiden määrän jatkuvaan vähenemiseen. Tällainen kehityssuunta vahvistuu, kun maataloustyöntekijöiden osuus on
keskimääräistä korkeampi. Juuri niiden maiden, joissa maataloustyöntekijöiden osuus on korkea, on varauduttava työttömyyden lisääntymiseen, jollei ajoissa toteuteta soveltuvia vastatoimia. (Maatalouteen liittyvät poliittiset levottomuudet Puolassa ovat konkreettinen esimerkki siitä, että tällaiseen kehitykseen on suhtauduttava hyvin vakavasti.)
2.4.10. Usein vähälle huomiolle jäänyt ongelma on ulkomaalaisten työntekijöiden laiton työskentely KIE-maissa. Niin
EU:ssa – arvioiden mukaan KIE-maista tulee vuosittain laittomia työntekijöitä noin 700 000 (1) – kuin ehdokasmaissa on
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tämä sama ongelma. KIE-maiden laittomat työntekijät ovat
etupäässä kotoisin Euroopan itäisimmistä osista (esim. Ukraina, Valko-Venäjä).
2.4.11. Työmarkkinatilannetta kärjistää siirtymätalousmaiden huono budjettitilanne. Kysynnän mukaan suuntautunutta
työllisyyspolitiikkaa ei käytännössä voida rahoittaa. Myös
säästötoimet vaikeuttavat monissa maissa aktiivista työmarkkinapolitiikkaa. Esimerkiksi Tšekin tasavallassa on lisääntyvästä
työttömyydestä huolimatta edelleen supistettu työmarkkinapoliittisiin toimiin ja uudelleenkoulutukseen tarkoitettuja menoja. Kaikissa ehdokasmaissa on luotu aktiivisen työmarkkinapolitiikan edellytykset sekä alueellisten ja paikallisten työvoimatoimistojen verkko, mutta ajanmukaisten työmarkkinainstituutioiden perustamista on kokonaisuudessaan vielä jatkettava.
Myös perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta on tuettava liitännäistoimin.
2.5. Tulot ja ostovoima
2.5.1. Tulot mitattuna bruttokansantuotteella henkeä kohti
suhteessa ostovoimapariteettiin, ovat jatkuvasti nousseet
useimmissa Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaissa vuodesta
1993 lähtien. Tulokehitys on tosin pysähtynyt alhaiselle tasolle
Bulgariassa ja Romaniassa sekä myös Tšekin tasavallassa
vuodesta 1996 lähtien.
(1) Warsaw Voice, 28. toukokuuta 2000, s. 15.

Taulukko 4: Bruttokansantuote henkeä kohti ostovoimapariteetilla korjattuna (ecuina)
EU = 100
1993

1994

1995

1996

1997

1998

BG

4 400

4 700

4 900

4 600

4 400

CZ

9 500

10 300

11 100

12 000

EE

5 100

5 200

5 600

HU

7 400

7 800

LV

4 000

LT

1995

1996

1997

1998

4 600

28

25

23

23

12 300

12 200

63

65

64

60

6 100

6 900

7 300

32

33

36

36

8 100

8 600

9 200

9 800

46

47

47

49

4 200

4 300

4 700

5 200

5 500

24

25

27

27

4 600

4 800

5 300

5 800

6 200

27

29

30

31

PL

5 200

5 600

6 100

6 700

7 300

7 800

35

37

38

39

RO

4 800

5 200

5 600

6 100

5 800

5 500

32

33

30

27

SK

6 300

6 700

7 300

8 100

8 800

9 300

41

44

45

46

SI

9 900

10 700

11 300

12 200

13 000

13 700

64

66

67

68

∅

5 800

6 200

6 600

7 200

7 500

7 700

38

39

39

38

Lähde: Eurostat, Economic Accounts of the European Union, 1998.

10.7.2001

FI
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2.5.2. Bulgariaa, Romaniaa ja Tšekin tasavaltaa lukuun
ottamatta KIE-maiden kasvuaste on ylittänyt EU:n keskiarvon,
joten tulotasot ovat hitaasti lähentyneet.
2.5.3. Kun KIE-maiden BKT:tä henkeä kohti suhteessa ostovoimapariteettiin verrataan EU:n keskiarvoon, voidaan todeta,
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että tietyt KIE-maat ovat jo ylittäneen 50 prosentin rajan.
Kärjessä on Slovenia, joka on jo saavuttanut noin 70 prosenttia
EU:n keskiarvosta. Aivan toisenlainen kuva sitä vastoin saadaan
verrattaessa tuloja vaihtokursseihin. Erot KIE-maiden ja EU:n
jäsenvaltioiden välillä ovat tällöin huomattavasti suuremmat
kuin verrattaessa tuloja ostovoimapariteettiin (ks. taulukko 5).

Taulukko 5: BKT henkeä kohti suhteessa vaihtokursseihin (ecuina)
EU = 100
1993

1994

1995

BG

1 100

1 000

1 200

CZ

2 800

3 300

EE

900

HU

1996

1997

1998

1995

1996

1997

1998

900

1 100

1 300

7

5

6

7

3 800

4 400

4 500

4 900

22

24

23

24

1 300

1 800

2 400

2 800

3 200

10

13

15

16

3 200

3 100

3 300

3 500

4 000

4 200

19

19

21

21

LV

700

1 200

1 400

1 600

2 000

2 300

8

9

10

12

LT

700

1 000

1 200

1 700

2 300

2 600

7

9

12

12

PL

1 900

2 100

2 500

2 900

3 100

3 600

14

16

16

18

RO

1 000

1 100

1 100

1 200

1 400

1 500

6

7

7

7

SK

1 900

2 200

2 500

2 700

3 200

3 400

14

15

16

17

SI

5 400

6 000

7 200

7 500

8 100

8 800

41

41

42

44

∅

1 900

2 100

2 400

2 600

2 900

3 200

13

14

15

16

Lähde: Eurostat, Economic Accounts of the European Union, 1998.

2.5.4. Tulo- ja palkkatasojen suuri ero suhteessa vaihtokursseihin ja ostovoimapariteettiin – esimerkiksi Bulgariassa yli 1:4
ja Tšekin tasavallassa tai Unkarissa noin 1:2 (ks. taulukko 4) –
merkitsee huomattavaa mukauttamistarvetta EU:hun liityttäessä.

2.5.5. Yhtenäismarkkinoilla, joilla valuutat on sidottu suhteellisen vahvasti ennen rahaliittoon siirtymistä, ei näin suuria
eroja voida pitää yllä. Kauppatavaroiden hinnat on mukautettava. Kun reaalipalkoilla kompensoidaan hinnankorotukset, KIEmaiden palkkaetu ja siten niiden kilpailukyvyn keskeinen tekijä
häviää. Ratkaisuna reaalipalkkojen alentamisen tai viennin
romahduksen aiheuttamaan dilemmaan on vain työn tuottavuuden nostaminen siten, että yksikkötyökustannukset laskevat palkkojen noususta huolimatta (tuottavuuden mukaan
suuntautunut palkkapolitiikka) tai ainakin jarruttavat niiden
nousua. EU:n ohjelmissa on tuettava tarvittavia investointeja
koulutukseen, kiinteään pääomaan ja perusrakenteisiin.

2.6. Sosiaalinen suojelu ja terveydenhuolto
2.6.1. Korkean työttömyyden sekä budjetin keventämisen
vuoksi KIE-maat ovat joutuneet mukauttamaan sosiaalisen
suojelun järjestelmiään muuttuneeseen tilanteeseen. Etenkin
sosiaali- ja eläketurvajärjestelmät kärsivät tiukan budjettipolitiikan asettamista vaikeista ehdoista. Kaikissa maissa yritetäänkin
täydentää valtiollisia järjestelmiä yrityskohtaisilla ja yksityisillä
sosiaaliturvamalleilla.
2.6.2. Myös perushyödykkeiden hintakehitys on eläkeläisille epäedullinen. Valtion hintasäännöstelystä ongelman ratkaisemiseksi tulisi kuitenkin luopua.
2.6.3. Myös työttömyysturvaa on tietyissä maissa muutettu
ratkaisevasti viime vuosina. Työttömyyspäivärahan määrää on
pienennetty ja maksuajan pituutta on lyhennetty tai sen
saamisen edellytyksiä on tiukennettu.

C 193/92

FI
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2.6.4. Huolimatta tähänastisista toimista sosiaalisen suojelun järjestelmien uudistamiseksi tarvitaan vielä huomattavia
ponnistuksia, sillä tällä alalla hakijavaltioiden standardit ovat
komission mukaan ”yleisesti ottaen alhaisella tasolla” (1). Tässä
yhteydessä ilmenee myös KIE-maiden hallitusten kohtaama
kaksitahoinen ongelma: on luotava sosiaalisen suojelun järjestelmä, joka on a) rahoitettavissa ja b) korkeatasoinen.

2.6.5. Mittavat julkissektorin säästötoimet vaikuttavat sosiaalisen suojelun alan ohella myös terveydenhuoltoon. Kaikissa
KIE-maissa esimerkiksi sairaalojen hoitopaikkojen määrä on
laskenut tuntuvasti viime vuosina. Poikkeuksena on Slovenia,
jonka yleinen terveydenhuoltotilanne on verrattavissa EU:n
tasoon. Muiden ehdokasmaiden on vielä vahvistettava huomattavasti toimiaan terveydenhuoltojärjestelmien parantamiseksi.

2.7. Muu taloudellinen kehitys

2.7.1. Talouden vakauttamis- ja liberalisointiohjelmat sekä
yksityistäminen ovat kaiken kaikkiaan käynnistäneet ehdokasmaissa sellaisia talouspoliittisia puite-edellytyksiä koskevan
myönteisen suuntauksen, jotka mahdollistavat yritysten vapaan markkinataloudellisen toiminnan. Julkisviranomaiset ja
suunnittelutoimistot eivät enää, kuten vuosikymmen sitten,
päätä mitä, miten paljon ja kenelle tuotetaan, vaan siitä
päättävät nyt markkinat.
2.7.1.1. Yksityistämisprosessi on miltei kaikissa maissa
ollut nopea ja laaja-alainen. Maailmanpankin tutkimuksen (2)
mukaan tulokset ovat hyvin erilaisia ja riippuvat maasta, alasta,
yrityksen koosta, valitusta menetelmästä sekä lainsäädännöllisestä ja institutionaalisesta toimintakentästä.
2.7.1.2. Yksityistäminen on yleensä onnistunut silloin, kun
lainsäädännöllinen ja institutionaalinen toimintakenttä on
ollut riittävän kehittynyt ja kun yksityistettyjen yritysten
osakkaina on vain harvoja keskeisiä sijoittajia sekä ulkomaisia
investoijia. Myös pienten yritysten yksityistäminen (small scale
privatization) on onnistunut suhteellisen hyvin.
2.7.1.3. Tulokset ovat olleet huonompia, kun ensisijaisena
tavoitteena on ollut mahdollisimman nopea ja mahdollisimman monien yritysten yksityistäminen eikä samalla ole riittävästi otettu huomioon tarpeellista lainsäädännöllistä ja institutionaalista toimintakenttää eikä yksityistämisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia työllisyyteen ja tulokehitykseen. Lisäksi
parhaat tarjoajat eivät aina ole saaneet palveluja hoitaakseen,
vaan toimeksiantajaa lähellä olevia henkilöitä ja yrityksiä on
suosittu.

( 1)

Agenda 2000 – 1. Kohti vahvempaa ja laajempaa unionia; 2.
Laajentumisen haaste KOM(97) 2000 lopull., 15. heinäkuuta
1997, s. 52.
(2) Nellis, John, Time to Rethink Privatisation in Transition Economies?,
World Bank, 1999.
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2.7.1.4. Yksityistäminen on parantanut monin tavoin yksittäisten yritysten tuottavuuskehitystä, mutta tuottavuuden kohenemisen kääntöpuolena on usein ollut työttömyyden ja
tuloerojen lisääntyminen. Julkisia huoltopalveluja tuottavilla
aloilla (energia jne.) on usein laiminlyöty lainsäädännöllisten
ja institutionaalisten puite-edellytysten luominen, mikä voi
johtaa monopolien syntymiseen. Molemmissa tapauksissa liitännäistoimet ovat välttämättömiä kielteisen kehityksen torjumiseksi. Kaiken kaikkiaan on kuitenkin todettava, että yksityistäminen on ollut välttämättömän rakennemuutoksen keskeinen väline.

2.7.2. Talouden rakennemuutos on vaikuttanut myönteisesti myös hintakehitykseen. Siirtymäkauden alun voimakas
inflaatiopaine, joka johtui siitä, että perushyödykkeiden tuotannolta poistettiin tuet eivätkä yritykset kyenneet reagoimaan
riittävän nopeasti muuttuneeseen kysyntäkäyttäytymiseen eivätkä laajentamaan valikoimaansa ja uudistamaan tai laajentamaan tuotantolaitoksiaan, on nyt huomattavasti heikentynyt.

2.7.3. Keskuspankit ovat suosineet tällaista myönteistä kehitystä harjoittamalla vastuuntuntoista korko- ja rahapolitiikkaa. Kaikki KIE-maat ovat edistyneet inflaation torjunnassa.
Tšekin tasavallan tapaus osoittaa kuitenkin, että erittäin tiukat
toimet 1990-luvun jälkipuoliskolla keskeyttivät kasvun, minkä
vuoksi työttömyys lisääntyi nopeasti.

2.7.4. KIE-maiden taloudellisten ja poliittisten olojen vakautumisen ansiosta ulkomaiset suorat investoinnit jatkuvat. Pääomasijoittajilla ja yritysten perustajilla on KIE-maihin sijoittaessaan ennen kaikkea kaksi tavoitetta. Ensinnäkin uusia haaraliikkeitä perustetaan markkinoiden (uusien markkinoiden avaaminen) ja asiakasläheisyyden vuoksi, mikä on yrityksille erityisen
tärkeää. Toisaalta sijoituksiin vaikuttaa kustannustekijä (verrattain alhaisten tuotantokustannusten hyödyntäminen), joka on
hallitseva pääasiassa teollisuudessa. Näistä aiheutuvat vaikutukset ovat toivottuja myös KIE-maissa. Sekä markkinoille tulo tai
niiden laajentaminen että valmistuskustannusten alentuminen
(ennen kaikkea alkuperä- ja kohdemaan palkkaerojen vuoksi)
lisää merkittävästi työpaikkoja ja hyvinvointia KIE-maissa.

2.7.5. Helsingin Eurooppa-neuvoston kokouksessa päätettiin aloittaa kahdenkeskiset liittymisneuvottelut Slovakian,
Latvian ja Liettuan sekä Bulgarian ja Romanian kanssa, mikä
on vahvistanut ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta edelleen
paitsi kyseisissä maissa myös Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaissa yleensä.

10.7.2001

FI
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2.7.6. KIE-maiden talouskasvua tarkasteltaessa ilmenee, että
yksittäisten maiden kasvuaste on – harvoja poikkeuksia lukuunottamatta – EU:n keskiarvon yläpuolella. Talouskasvu on
kuitenkin alhaisempaa kuin Agenda 2000:ssa oletettiin. KIEja EU-maiden talouden suorituskyvyn ero kaventuu näin ollen
tulevaisuudessa paljon hitaammin kuin vielä muutamia vuosia
sitten ennustettiin.

2.8. Naisten ja miesten tasa-arvo

2.8.1. Yksittäisten ehdokasmaiden lainsäädäntö vastaa pitkälti EU:n lainsäädäntöä naisten ja miesten tasa-arvoisesta
kohtelusta, mutta käytäntö on valitettavasti usein toisenlainen.
Suurimpana ongelmana ovat, kuten EU:ssakin, naisiin ja
miehiin eri tavalla kohdistuvat talousvaikeudet (1). Lisäksi tietoisuus naisten ja miesten tasa-arvon merkityksestä on heikosti
kehittynyt.

2.8.2. Yhtäläisiä mahdollisuuksia ei kuitenkaan pidä ajatella
vain sukupuolten välisenä tasa-arvona, vaan on torjuttava
kaikenlainen ”rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen” perustuva syrjintä (perustamissopimuksen 13 artikla). Juuri vähemmistöjen (esim. romanit) aseman suhteen
KIE-maissa on vielä huomattavia ongelmia.

3.

EU-laajentumisen mahdollisuudet ja ongelmat

3.1.
Itä-Euroopan poliittiset muutokset 1980-luvun lopulla
ja niiden aiheuttama muutosprosessi ovat asettaneet KIEmaille suuria haasteita. Monien tähänastisten myönteisten
kehityskulkujen ja onnistuneiden uudistusten ohella KIE-maiden uudistusprosessia leimaavat myös lisääntyvä työttömyys
ja budjetista johtuvat supistukset sosiaaliturvassa ja terveydenhuollossa.

3.2.
EU on sitoutunut tukemaan KIE-maita uudistusprosessissa mm. rahallisten tukien (Phare-ohjelma) ja kauppasopimusten (Eurooppa-sopimukset) avulla. Kööpenhaminassa
vuonna 1993 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa EUmaiden valtion- ja hallitusten päämiehet pääsivät sopimukseen
siitä, että KIE-maat voivat liittyä unioniin, mikäli ne täyttävät
tietyt kriteerit. Maaliskuussa 1998 liittymisneuvottelut lopulta
avattiin virallisesti.

(1) Agenda 2000 – 2. Laajentumisen haaste KOM(97) 2000 lopull.,
VOL. II, s. 38.
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3.3. Laajentumisen mahdollisuudet
3.3.1. Unionin ja KIE-maiden yhteistyöstä on jo tähän
mennessä ollut monenlaista etua kummallekin osapuolelle.

3.3.2. EU on tähän mennessä hyötynyt erityisesti KIEmaiden kanssa käytävästä kaupasta, ja sen kauppatase on
kyseisiin maihin nähden ylijäämäinen. KIE-maiden kuitenkin
vielä suhteellisen pieni osuus EU:n koko ulkomaankaupasta
vastaa KIE-maiden suhteellisen matalaa bruttokansantuotetta.
Sen odotetaan kuitenkin nousevan KIE-maiden ja EU:n talouden kasvun myötä.

3.3.3. KIE-maat hyötyvät etenkin suhteellisen esteettömästä
pääsystä EU:n markkinoille, EU:n erilaisista tukitoimista (rahallinen tuki, poliittinen vuoropuhelu jne.) sekä monien yritysten
toiminnasta Itä-Euroopassa. Ulkomaiset suorat sijoitukset ovat
tähän mennessä vaikuttaneet etupäässä myönteisesti työllisyyteen ja talouteen. Lisäksi länsieurooppalaisten yritysten vastuulla on huomattava osa KIE-maiden ulkomaankaupasta.

3.3.4. Näiden kummallekin osapuolelle itäblokin avautumisen jälkeen koituneiden etujen ohella laajentuminen avaa
muitakin mahdollisuuksia. Ensinnäkin unionin laajentuminen
KIE-maihin edistää rauhaa ja turvallisuutta Euroopassa. Toiseksi laajentuminen on, kuten talous- ja sosiaalikomitea on useaan
otteeseen ilmaissut aiemmissa lausunnoissaan, ”historiallinen
tilaisuus”, joka tulisi hyödyntää, jotta kaikki Euroopan kansat
liitettäisiin ”yhteiseen kotiin”, valmistettaisiin kestävä vakaus ja
hyvinvointi Euroopassa sekä vahvistettaisiin maailmanlaajuisesti Euroopan poliittista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista vaikutusta (laajimmassa merkityksessä) (2).

3.4. Ongelmia
3.4.1. Pitkän aikavälin vaikutuksia tarkasteltaessa ei pidä
unohtaa, että keskipitkällä aikavälillä KIE-maiden kehitys on
vielä hyvin ongelmallista. Tämä johtuu ehdokasmaiden valtavasta ”kaksitahoisesta tehtävästä”. Ensinnäkin kyseisten maiden
on onnistuttava muutosprosessissa, ja toiseksi ne ovat sitoutuneet saattamaan voimaan EU:n koko lainsäädännön.

3.4.2. Kyseisen ”kaksitahoisen tehtävän” suorittamista vaikeuttavat lisäksi KIE-maiden kiristynyt budjettitilanne, julkishallinnon ja oikeuslaitoksen puutteet(3) sekä kasvava paine
työmarkkinoilla. Lisäksi KIE-maiden nivominen EU:n sisämarkkinoihin lisää kilpailua kyseisissä maissa.

(2) EYVL C 19, 25.1.1993 ja EYVL C 129, 10.5.1993 ”EC relations
with the Countries of Central and Eastern Europe” (Bulgaria ja
Romania, Baltian maat) sekä EYVL C 75, 10.3.1997 ”Keski- ja
Itä-Euroopan (KIE-) maiden liittymisen vaikutukset yhteiseen
maatalouspolitiikkaan (YMP)”.
(3) Vrt. Euroopan komission seurantakertomukset.
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3.4.3. On huolestuttavaa, että talous on jakautunut yhtäältä
kilpailukykyisiin, selvästi ulkomaankauppaan suuntautuneisiin
aloihin, joita tuetaan ulkomaisin investoinnein ja joiden tuottavuus on suhteellisen korkea, sekä toisaalta kotimarkkinoihin
suuntautuneisiin aloihin, joille on tunnusomaista heikko kilpailukyky ja matala tuottavuus sekä ennen kaikkea riittämätön
tekninen valmius. Juuri viimeksi mainittujen alojen kannalta
äkillinen liittyminen avoimeen kilpailujärjestelmään on ongelmallista (1).

3.4.4. Erityisen ongelman monissa yrityksissä muodostavat
pääoman puute ja tästä aiheutuva heikko innovaatioaste. Tämä
koskee ennen kaikkea keskikokoisia yrityksiä, jotka ovat
muutosprosessin kantava voima ja jotka vaikuttavat suuresti
bruttokansantuotteeseen ja työllisyyteen (2).

3.4.5. Kyseiset puutteet voivat esimerkiksi kärjistää kaupan
ja muun elinkeinoelämän asemaa havaittavissa olevaa keskittymiskehitystä ajatellen. Vähittäiskaupan keskittymisaste on tällä
hetkellä hyvin alhainen, mutta Itä-Euroopan markkinoille
yhä enemmän pyrkivien ulkomaisten vähittäiskauppaketjujen
aiheuttama paine kasvaa. Tämän vuoksi vähittäiskaupassa,
mutta myös muilla aloilla kuten kuluttaja- ja yrityspalvelujen
alalla monien yritysten olemassaolo on uhattuna, yrityksiä
lopetetaan ja rakennemuutos voimistuu (3).

3.4.6. Kilpailukykynsä menettäneiden, harvoihin tuotteisiin
keskittyneiden teollisuusalojen laskukausi jatkuu ja uhkaa
kokonaisten alueiden elintasoa. Jollei pieniä, helposti markkinoitavia tuotteita valmistavia talousyksiköitä onnistuta vakiinnuttamaan, jo olemassa olevat suuret paikalliset erot syvenevät
entisestään.

3.4.7. Keski- ja Itä-Euroopan 50:stä alueesta 48:lla bruttokansantuote henkeä kohti on alle 75 prosenttia koko EU:n
keskiarvosta. Tilanteelle ovat tyypillisiä valtavat alueelliset
tuloerot. Tuloasteikon alapäässä on Puolan alue Swietokryskie,
jonka bruttokansantuote on vain 24 prosenttia EU:n keskiarvosta. Myös Baltian maissa, Bulgariassa ja Romaniassa tulotaso
on melko alhainen (25–34 prosenttia EU:n keskiarvosta).
Ehdokasmaiden raja-alueet tuleviin unionin ulkopuolisiin maihin nähden ovat sijaintinsa vuoksi alttiita erityisongelmille.
Asteikon yläpäässä ovat ensi sijassa KIE-maiden taajamat.
Kärjessä on Prahan alue, jonka tulokehitys on jopa EU:n
keskiarvon yläpuolella (4).

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

”Unkarin liittymisvalmistelut”, EYVL C 117, 26.4.2000, s. 38.
EU-Magazin5/2000.
EU-Magazin 5/2000.
Eurostat News Release Nr. 48, 18.4.2000.
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3.4.8. Talous- ja sosiaalikomitea on jo maininnut tiedonannossaan, että KIE-maiden tilanne aiheuttaa erilaisia ongelmia,
joita ei tule vähätellä. KIE-maiden työmarkkinoihin kohdistuu
kahdenlaisia vaikutuksia. Yhtäältä ”on se vaara, että EUmaiden ja hakijamaiden välisten suurten palkkaerojen vuoksi
inhimillistä pääomaa karkaa näistä maista (brain drain, aivovienti), mikä voi vaikuttaa kielteisesti näiden maiden taloudelliseen elpymiseen. Toisaalta on odotettavissa, että markkinatalouteen siirtymisen lisäksi myös Euroopan unioniin liittyminen
aiheuttaa huomattavia sosiaalisia vaikeuksia yksittäisille ryhmille tavara- ja työmarkkinoihin kohdistuvien paineiden kasvaessa”.

3.4.9. Myös komissio on todennut Agenda 2000:ssa, etteivät ehdokasmaat voi heti päästä nauttimaan liittymisen eduista
tai että edut eivät jakaudu tasaisesti. Mukauttamispaine on
kyseisissä maissa vielä pitkään liittymisen jälkeenkin huomattava, mistä voi aiheutua taloudellisia, yhteiskunnallisia ja poliittisia jännitteitä.

3.4.10. Jännitteitä voi esiintyä myös unionin yksittäisissä
jäsenvaltioissa, etenkin KIE-maiden naapurivaltioissa, sillä valtavien tuloerojen vuoksi on odotettavissa, että työvoiman
muuttoliike voimistuu ja yritykset siirtävät toimipaikkojansa.
Näin ollen työmarkkinoihin kohdistuva paine voi kasvaa.
Työntekijöiden ja palvelujen vapaata liikkumista koskevien
siirtymäsäännösten sekä ongelman ratkaisuun tarvittavien erityistoimien puuttuessa tämä lisää työttömyyttä KIE-maihin
rajoittuvissa jäsenvaltioissa.

3.4.11. Tämän vuoksi KIE-maiden liittymisprosessin tulisi
olla sosiaaliselta kannalta hyväksyttävä, jottei vaaranneta yhteiskuntarauhaa Euroopassa eikä etenkään ehdokasmaissa.
Nopea liittymisprosessi ilman sosiaalisten ongelmien hallitsemiseen tarvittavia rakenteita voisi vaarantaa koko integraatioprosessin. Jollei KIE-maiden kestävää työllisyyskehitystä varmisteta soveltuvin toimin, työmarkkinoihin kohdistuva paine
jäsenvaltioissa voimistuu edelleen.

4.

Sosiaaliselta kannalta kestävä laajentumisprosessi

4.1.
Unioniin liittymisen perusedellytyksenä on niin sanottujen Kööpenhaminan kriteerien täyttäminen. Niihin kuuluvat
1) demokraattisten periaatteiden ja rakenteiden varmistaminen, 2) toimintakykyisen markkinatalouden luominen sekä
3) EU:n koko säännöstön voimaan saattaminen ja soveltaminen (esim. sosiaalialaa ja työlainsäädäntöä koskevat standardit
sekä ympäristö- ja kuluttajansuoja-asioita koskevat toimet).
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4.2.
Kööpenhaminan kriteerien täyttäminen ei kuitenkaan
yksistään riitä, sillä unioniin liittyminen on ennemminkin
huomattava yhteiskuntapoliittinen kuin hallintotekninen prosessi (1). Tämän vuoksi ei entistä tiiviimmissä suhteissa itäisiin
naapurimaihin eikä unionin tukitoimissa tule rajoittua vain
oikeudelliseen tai taloudelliseen, tekniseen ja rahoitusapuun.
Laajentumisen taloudellisten tai oikeudellisten näkökohtien
lisäksi kyse on siis ensi sijassa siitä, mitä laajentuminen voi
tarjota Euroopan kansalaisille.

4.3.
Yksimielisyys vallitsee siitä, että laajentumisprosessi
tarjoaa mahdollisuuden yhteisen Euroopan toteuttamiseen ja
sen kansalaisten elinolojen parantamiseen. Tämä ei kuitenkaan
tapahdu itsestään. Muutosprosessi ei ole ehdokasmaissa tähän
mennessä pelkästään hyödyttänyt moniakaan. Tämän vuoksi
laajat väestöryhmät suhtautuvat epäillen paitsi markkinatalouteen myös EU:n laajentumiseen. Kansalaisten kasvava epäily
ehdokasmaissa merkitsee sitä, etteivät ehdokasmaiden kansalaiset ole saaneet asiasta vielä riittävästi tietoa tai että he
uskovat EU:hun liittymisestä koituvan haittaa. Myös EU:n
jäsenvaltioissa vallitsee tuoreimpien mielipidetiedustelujen
mukaan (2) samanlainen mieliala.

4.4.
Sosiaalisella ulottuvuudella onkin oltava keskeinen
rooli Euroopan yhdentymisprosessissa (3). Vain jos EU ja
hallitukset suhtautuvat vakavasti ihmisten huoliin ja käyvät
heidän kanssaan niitä koskevaa poliittista keskustelua, voi
laajentumisprosessi jatkua ilman suuria poliittisia konflikteja.
Prosessiin kuuluu myös kansalaisten kanssa käytävä vuoropuhelu eli kansalaisten tarpeiden mukaan suunnattu molemminpuolinen tiedotus- ja viestintäpolitiikka. Komitea on tässä
yhteydessä tyytyväinen komission esittämään aloitteeseen viestintästrategian kehittämiseksi.

4.5.
KIE-maissa on vuoden 1989 mullistuksen jälkeen
edistytty lyhyessä ajassa huomattavasti vakaan demokratian ja
toimivan markkinatalouden rakentamisessa. Talous- ja sosiaalikomitea on kuitenkin sitä mieltä, että sosiaaliselta kannalta
hyväksyttävän laajentumisprosessin toteuttamiseksi on vielä
pyrittävä vähentämään alueiden välisiä taloudellisia eroja (niin
ehdokasmaissa ja ehdokasmaiden välillä kuin unionin ja

(1) EYVL C 51, 23.2.2000.
(2) Euroopan komissio: Eurobarometri, kertomus Nr. 53, lokakuu
2000.
(3) Vrt. TSK: EYVL C 339, 31.12.1991, ja EYVL C 129, 10.5.1993,
sekä A3–0189/92 ”European Parliament Resolution on the strategy of the European Union to prepare for the accession of the
countries of Central and Eastern Europe, with a view to the
European Council in Essen (9-10 December 1994)”; ”European
Parliament Resolution of 17 April 1996 on the White Paper:
’Preparing the associated countries of Central and Eastern Europe
for integration into the internal market of the Union’”,
EYVL C 141, 13.5.1996.
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ehdokasmaiden välillä), välttämään sosiaalisia ongelmia, ottamaan nykyistä enemmän huomioon sosiaalinen ulottuvuus
sekä luomaan työmarkkinaosapuolten välisiä toimivia rakenteita sekä vahvistetaan sosiaalista vuoropuhelua.

4.6. Taloudellisen ja sosiaalisen koheesion edistäminen

4.6.1. Koska muutosprosessi voi jatkua menestyksellisesti
vain, jos siitä aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat
kyetään ratkaisemaan, on talouspoliittisia muutosstrategioita
laadittaessa ja sovellettaessa järjestettävä markkinatalouteen
siirtyminen sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Markkinat ja
sosiaalinen ulottuvuus on nivottava yhteen kaikessa toiminnassa (4). Kielteinen sosiaalinen ja työllisyyskehitys voi aiheuttaa sisäisiä poliittisia ongelmia KIE-maissa ja vaarantaa integraation edistymisen.

4.6.2. Myös Euroopan parlamentti korostaa KIE-maiden
yhteiskunnallisten rakenteiden kehittämiseen tehtävien sijoitusten merkitystä (5). Euroopan parlamentti on sitä mieltä,
että isämarkkinoihin liittymisestä mahdollisesti aiheutuvien
epätoivottujen seurausten välttämiseksi (6) on päättäväisesti
luotava sosiaalinen ulottuvuus (5).

4.6.3. Näin ollen tulisi myös työllisyyskysymyksiä, joilla on
Amsterdamin sopimuksen mukaan aiempaa selkeästi suurempi
painoarvo yhteisön politiikassa, käsitellä entistä enemmän
ehdokasmaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. Sekä maataloudessa että teollisuudessa on odotettavissa huomattava rakennemuutos, joka voi vaarantaa lukuisia työpaikkoja. Tämän
vuoksi on – ottaen huomioon ehdokasmaiden muutosasteen
ja rakenteiden erilainen kehittyminen – toteutettava soveltuvia
makrotaloudellisia sekä alue- ja rakennepoliittisia toimia, joilla
pyritään luomaan uusia työllisyysmahdollisuuksia ja torjumaan työttömyyden uhkaavaa lisääntymistä kaikkine seurauksineen. Ehdokasmaiden budjettitilanteen vuoksi on kuitenkin
mietittävä kyseisten toimien rahoitusta.

4.6.4. Odotettavissa olevat muutokset koskevat erityisesti
raja-alueita. Ne voivat selviytyä muutoksista parhaiten rajanylittävällä yhteistyöllä (esim. nykyisiä EU-ohjelmia hyödyntämällä). Komitea on tyytyväinen siihen, että komissio valmistelee jo tiedonantoa raja-alueiden kehittämisestä.

(4) EYVL C 129, 10.5.1993.
(5) ”European Parliament Resolution of 17 April 1996 on the White
Paper: ’Preparing the associated countries of Central and Eastern
Europe for integration into the internal market of the Union’”,
EYVL C 141, 13.5.1996.
(6) Unkarin kauppakamarin varapääsihteeri György Farkas arvioi,
että kolmannes Unkarin 600 000 pk-yrityksestä ei selviytyisi
nopeasta liittymisestä EU:hun, Wirtschaftswoche Nr. 13, 25.3.1999,
s. 30.
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4.6.5. Erityinen ongelma-alue on KIE-maiden maatalous.
Monissa ehdokasmaissa maatalouden rakenteellisia ongelmia
ei ratkaista suurinkaan ponnistuksin muutamassa vuodessa.
On lähdettävä siitä, että ennen kaikkea (esim. Puolan) pienet
maatalousyritykset, joiden tuottavuus on äärimmäisen alhainen, eivät vielä lähiaikoina kykene toimimaan sisämarkkinoiden valtavassa kilpailupaineessa. KIE-maiden maatalouden
välttämättömään rakennemuutokseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tarvitaan vielä pitkä aika (1).

4.6.6. Samalla ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että maatalousyrityksiä ei tule arvioida pelkästään yritystaloudellisesta
näkökulmasta, vaan on tunnustettava – ympäristön- ja maisemansuojelullisen merkityksen ohella – myös niiden sosiaalisektoria keventävä merkitys niin kauan kuin maatalouden piirissä
työskenteleville ei onnistuta luomaan riittävästi työpaikkoja
muilla aloilla (1).

4.6.7. Komitea onkin tyytyväinen liittymistä valmistelevan
strategian uusiin välineisiin (Sapard, Ispa) sekä 9. maaliskuuta
1999 pidetyssä työ- ja sosiaaliasiain ministerien kokouksessa
tehtyyn päätökseen vahvistaa työllisyys- ja sosiaalipoliittisia
painopisteitä Phare-ohjelmassa. Samoin on korostettava Euroopan komission toimia, joilla tuetaan ehdokasmaita laadittaessa Luxemburgin prosessin mukaista työllisyysstrategiaa.
Komissio valmistelee tässä yhteydessä yksittäisten ehdokasmaiden kanssa ns. yhteisen arviointipaperin (Joint Assessment Paper,
JAP), joka on liittymiskumppanuuksiin sisältyvän työllisyyspoliittisen tarkistusprosessin perusta. Tämä mahdollistaa sen, että
työllisyyspoliittisia tavoitteita määriteltäessä voidaan parhaiten
ottaa huomioon yksilölliset tavoitteet ja kunkin ehdokasmaan
erityistilanne.

4.6.8. On kuitenkin muistettava, että laajentumista käsitelleessä TSK:n konferenssissa monet ehdokasmaiden edustajat
kritisoivat EU:n ohjelmia yleisesti sovellettavuuden ja osallistumismahdollisuuksien suhteen sekä – vaikka komissio on tehnyt
tuntuvia parannuksia – avoimuuden puutteen ja byrokratian
(esim. kumppanuushankkeissa) vuoksi. Komitea kehottaakin
komissiota tutkimaan moitteet.

10.7.2001

4.6.10. Ilman tällaisia toimia vaarannetaan paitsi uusien
työpaikkojen syntyminen myös olemassa olevat työpaikat,
jollei KIE-maiden yrityksiä onnistuta valmistamaan etenevään
rakennemuutokseen, joka vahvistuu KIE-maiden integroituessa
täydellisesti sisämarkkinoihin ja kilpailupaineen näin ollen
voimistuessa.

4.6.11. Myös hyväntekeväisyysjärjestöihin on kiinnitettävä
huomiota. Talous- ja sosiaalikomitea on jo aiemmin todennut,
että tämänkaltaiset järjestelmät, joissa toimitaan sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi ja yhteiskunnan heikoimpien hädän lievittämiseksi on otettava liittymistä edeltävässä
prosessissa Amsterdamin sopimuksen 16 artiklan perusteella
entistä enemmän huomioon. Kyseiset laitokset eivät saa lamaantua yksityistämispaineiden alla, vaan ne on ajan vaatimusten mukaisesti tunnustettava tärkeiksi elimiksi (2).

4.6.12. KIE-maiden talouden kiinnikuromisprosessia mahdollisesti haittaavaan, entisestään vahvistuvaan aivovuotoon
liittyvistä ongelmista on erilaisia näkökantoja, mikä ilmeni
edellä mainitussa laajentumista käsitelleessä konferenssissa
16. marraskuuta 2000. Useat tahot varoittavat inhimillisen
pääoman karkaamisesta KIE-maista, mutta jäsenvaltioissa pyritään osittain korvaamaan tiettyjen alojen (esim. tietotekniikka)
työvoimapula ehdokasmaista tulevalla ammattitaitoisella työvoimalla. Eräät KIE-maiden edustajat esittivät myös, että aivovuoto on suureksi osaksi jo tapahtunut. He ehdottivatkin, että
TSK:n kanssa järjestettäisiin aihetta koskeva kokous. Komitea
on tässä yhteydessä tyytyväinen komission ja neuvoston
ehdokasmaille esittämään kehotukseen arvioida odotettavissa
olevia muuttoliikkeitä ja niiden vaikutuksia työmarkkinoihin
ja talouteen.

4.6.13. Lopuksi on mainittava myös korruptiota ja petosten
torjuntaa koskevat ongelmat. Kuten komission säännöllisesti
antamista, ehdokasmaiden edistymistä liittymisvalmisteluissa
koskevista seurantakertomuksista selkeästi ilmenee, tarvitaan
KIE-maissa vielä huomattavia korruption vastaisia toimia.

4.7. Sosiaalisen vuoropuhelun vahvistaminen
4.6.9. KIE-maita koskevan työllisyysstrategian keskeisenä
tekijänä on oltava yrittäjyyden edistäminen. Komitea on jo
todennut KIE-maiden sosiaali- ja työmarkkinapoliittista tilannetta koskevassa tiedonannossaan, että ”yrittäjyys on olennaisen tärkeä tekijä uusien työpaikkojen luomiselle ja tulojen
tuottamiselle, jotka ovat edellytyksiä talouden ja yhteiskunnan
tulevalle kehitykselle. Tehokkaiden yritysten kehittämiseksi
tarvitaan siksi sopivia toimenpiteitä esimerkiksi koulutuksen
ja teknisen avun aloilla”.

(1) EYVL C 51, 23.2.2000.

4.7.1. Talous- ja sosiaalikomitea on jo useaan otteeseen
todennut, että samalla kun on säilytettävä julkisen tahon rooli
ja vastuualueet, itsenäisinä työmarkkinaosapuolina toimivien
työnantajien ja työntekijöiden suhteiden rakentamisella on
perustavanlaatuinen merkitys liittymisprosessissa (3).

(2) Vrt. myös ”European Parliament Resolution of 17 April 1996 on
the White Paper: ’Preparing the associated countries of Central
and Eastern Europe for integration into the internal market of the
Union’”, EYVL C 141, 13.5.1996 sekä CEEP.99/Peco.3: ”Written
Position on the EU’s Enlargement”.
(3) EYVL C 129, 10.5.1993.
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4.7.2. Laajentuminen voi onnistua vain, jos siitä vallitsee
laaja yhteiskunnallinen yhteisymmärrys. Se vaatii sosiaaliselta
kannalta hyväksyttävää prosessia, johon työmarkkinaosapuolet ja muut yhteiskunnalliset ryhmät (esim. kuluttaja- ja
hyväntekeväisyysjärjestöt) osallistuvat (1).

4.7.3. Kuten komission seurantakertomuksissa todetaan,
sosiaalinen vuoropuhelu kehittyy ehdokasmaissa hyvin eri
tavoin. Komission mukaan Viron ja Slovenian kolmikantavuoropuhelu (hallitus, työntekijät ja työnantajat) on tyydyttävä,
mutta muiden maiden sosiaalisessa vuoropuhelussa on vielä
parantamisen varaa.

4.7.4. Talous- ja sosiaalikomitea on voinut KIE-maiden
työmarkkinajärjestöjen kanssa käymissään keskusteluissa (mm.
neuvoa-antavien sekakomiteoiden yhteydessä) todeta, että sosiaalisen vuoropuhelun suhteen on vielä suuria ongelmia. Ongelmat koskevat niin hallitusten ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua kuin työmarkkinaosapuolten rakenteellisia heikkouksia ja erityisongelmia.

4.7.5. Kyseisten keskustelujen perusteella voidaan lisäksi
todeta, että tietyissä ehdokasmaissa työntekijöiden oikeuksia ei
valvota, sosiaalista vuoropuhelua ei oteta riittävästi huomioon
eikä työmarkkinaosapuolia kutsuta riittävässä määrin osallistumaan komissiolle toimitettavien raporttien valmisteluun ja
laadintaan. Yksittäiset hallitukset ovat myös haluttomia tunnustamaan työmarkkinaosapuolten itsenäisen roolin. Lisäksi
yksittäisissä KIE-maissa työntekijä- ja työnantajajärjestöjen
organisointi- ja kehitysasteissa on suuria eroja. Monissa maissa
esimerkiksi työnantajat ovat organisoituneet työntekijöitä huomattavasti heikommin. Alakohtaisten työehtosopimusten tekeminen on organisoituneiden ammattiliittojen kannalta vaikeaa
”vastapuolen” puuttuessa. Useimmat työehtosopimukset tehdäänkin edelleen yritystasolla (2).

4.7.7. Tätä taustaa vasten ehdokasmaille on tärkeää käydä
vuoropuhelua EU:ssa toimivien kumppanien kanssa, sillä niillä
on monivuotinen kokemus markkinataloudesta ja EU:n politiikoista. Komitea pitääkin myönteisenä sitä, että Euroopan
komission tiedonannossa yhteisön tasolla käytävän työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun mukauttamisesta ja edistämisestä
otetaan muun muassa ehdokasmaat painokkaasti huomioon,
korostetaan sosiaalisen vuoropuhelun merkitystä ja kaavaillaan
tukitoimia (4). Komitea muistuttaa myös siitä, että Nizzan
huippukokouksen päätelmissä mainitaan ”sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen laajentumisen yhteydessä”. EU:n jäsenvaltioiden ja niiden hallitusten päämiehet korostavat näin
sosiaalisen vuoropuhelun merkitystä laajentumisen yhteydessä.
4.7.8. Myös ehdokasmaissa toimivien EU-maiden yritysten
tulisi näyttää hyvää esimerkkiä ja edistämää sosiaalista vuoropuhelua ja työsuhteita sallimalla esimerkiksi työpaikkaneuvostot tai tukemalla toimivien työantajajärjestöjen perustamista
KIE-maissa sekä toimimalla mukana kyseisissä järjestöissä.
4.7.9. Talous- ja sosiaalikomitea on jo usean vuoden ajan
pyrkinyt tiivistämään ehdokasmaiden edustajien kanssa käytävää sosiaalista vuoropuhelua. Esimerkkeinä toiminnasta ovat
erilaiset kuulemistilaisuudet (esim. Brysselissä, Varsovassa ja
Tallinnassa), joihin on kutsuttu KIE-maiden talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien edustajia, sekä yksittäisten maiden
kanssa luodut kahdenväliset suhteet esimerkiksi TSK:n jäsenistä
ja ehdokasmaiden vastaavien organisaatioiden jäsenistä koostuvien neuvoa-antavien sekakomiteoiden puitteissa (5).
4.7.10. Laajentumista käsitelleessä konferenssissa KIE-maiden edustajat viittasivat muun muassa siihen, että ehdokasmaissa toimivien kansainvälisten organisaatioiden toiminta
tulisi koordinoida nykyistä paremmin. He ehdottivat, että
komitealla olisi tässä yhteydessä koordinoiva rooli.

5.
4.7.6. Kyseiset ongelmat on ratkaistava, ennen kuin voidaan
puhua työmarkkinaosapuolten toimivista rakenteista, joilla
kyetään vastaamaan muutos- ja laajentumisprosessin haasteisiin. Tähän yhteyteen kuuluvat myös työmarkkinaosapuolten
riittävät tiedot markkinatalouden ominaispiirteistä ja ongelmista, yritysten yksityistämisestä ja rakennemuutoksesta, työehtosopimusten tekoa koskevista perusperiaatteista ja tekniikoista, työmarkkinoiden rakenteesta, ammatillisesta perus-,
jatko- ja täydennyskoulutuksesta jne (3).

(1) Vrt. esim. ”Liittymistä edeltävän strategian lujittaminen”,
EYVL C 157, 25.5.1998, s. 58, ”Sosiaalipolitiikka – sosiaalidialogi”, EYVL C 95, 30.3.1998.
(2) Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Puolan liittymisvalmistelut”, EYVL C 51, 23.2.2000.
(3) ”Talous- ja yhteiskuntaelämän järjestöt Keski- ja Itä-Euroopan
maissa – neuvoa-antavat mekamismit”, EYVL C 19, 23.1.1993.
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Yhteenveto ja suositukset

5.1.
Kuten talous- ja sosiaalikomitea on jo todennut, EU:n
laajentuminen Keski- ja Itä-Euroopan maihin on historiallinen
tilaisuus liittää kaikki Euroopan kansat ”yhteiseen kotiin”
tavoitteena turvata kestävästi vakaus ja hyvinvointi Euroopassa.
5.2.
EU:n laajentuminen ei kuitenkaan hyödytä tasapuolisesti kaikkia asianosaisia. Laajentumisen myötä KIE-maissa on
varauduttava kilpailun lisääntymiseen ja entistä voimakkaampaan rakennemuutokseen, jotka lisäävät painetta tavara- ja
työmarkkinoilla. Tästä saattaa aiheutua yksittäisille ryhmille
sosiaalisia vaikeuksia, joita ei pidä aliarvioida. Näin ollen
ehdokasmaiden väestön kasvavia epäilyjä voidaan pitää merkkinä monien tuntemista peloista.
(4) KOM(1998) 322 lopull., vrt. myös komission jäsenen Padraig
Flynnin puhe Varsovassa 18. maaliskuuta 1999 (Speech/99/48).
(5) EYVL C 157, 25.5.1998, s. 58.
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5.3.
Talous- ja sosiaalikomitea korostaa sosiaalisen ulottuvuuden merkitystä laajentumis- ja integraatioprosessissa. Vain
jos sosiaalinen ulottuvuus otetaan asianmukaisesti huomioon,
voi laajentuminen tapahtua ilman voimakkaita poliittisia ja
sosiaalisia konflikteja. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että muita
heikompien väestöryhmien, oletettujen häviäjien huolenaiheisiin on suhtauduttava erittäin vakavasti, ehkä paljon vakavammin kuin tähän mennessä (1).
5.4.
Talous- ja sosiaalikomitea on tyytyväinen sosiaalipoliittista ohjelmaa käsittelevään komission tiedonantoon, jossa
komission tavoitteena on ”edistää valmistautumista unionin
laajentumiseen tasapainoisen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edellytysten mukaisesti” (2).
5.5.
Lisäksi komitea on sitä mieltä, että liittymisen onnistuminen edellyttää EU:n koheesio- ja rakenneohjelmien sekä
yhteisen maatalouspolitiikan mukauttamista, jotta ehdokasmaat voivat liittyä unioniin tasavertaisina jäseninä.
5.6.
Talous- ja sosiaalikomitea kehottaa komissiota kiinnittämään liittymisneuvotteluissa huomiota sosiaalipoliittisessa
ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimien lisäksi seuraaviin
aiheisiin sekä tutkimaan niitä koskevien ehdotusten toteutusmahdollisuuksia:
—

—

Keskeisillä ongelma-aloilla (esim. raskas teollisuus ja
maatalous) on kokonaissuunnitelman pohjalta pikaisesti
laadittava mukautettuja, sosiaaliset- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavia kehitysstrategioita.
Kaikilla tasoilla, mutta etenkin taloudellisesti epäsuotuisilla alueilla on vahvistettava koulutusta, kaupunkien ja
maaseudun välisten taloudellisten erojen tasoittamiseksi

(1) EYVL C 51, 23.2.2000.
(2) KOM(2000) 379 lopullinen.
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pysyvästi. Vastaavia toimia tarvitaan myös maataloudessa
ja raskaassa teollisuudessa rakennemuutoksen tukemiseksi ja työttömyyden torjumiseksi. Komitean mielestä koulutustoimien merkitystä KIE-maissa ei voi korostaa riittävästi, ja se viittaakin tässä yhteydessä tiedonantoonsa
aiheesta ”Koulutuksen eurooppalainen ulottuvuus: luonne, sisältö ja tulevaisuuden näkymät” (3) sekä koulutuspolitiikkaa koskeviin Lissabonin Eurooppa-neuvoston päätelmiin.
—

Pk-yritysten puite-edellytyksiä tulee parantaa edistämällä
yrittäjyyttä (ja myös luotonsaantimahdollisuuksia), luomalla jalostus- ja markkinointirakenteita, antamalla teknistä apua, vahvistamalla koulutusta sekä vakiinnuttamalla soveltuva mikrotaloudellinen toimintaympäristö tavoitteena talouskasvun edistäminen sekä pysyvien työpaikkojen luominen.

—

On edistettävä eri tasoilla käytävää sosiaalista vuoropuhelua sekä lisättävä työmarkkinaosapuolten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan tietoisuutta siitä, että niiden
on itse kehitettävä entistä tehokkaammin rakenteitaan.

—

Hyväntekeväisyysjärjestöjen asema tulee vakiinnuttaa,
sillä ne toimivat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi ja yhteiskunnan heikoimpien hädän lievittämiseksi.

—

Kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vuoropuhelua
liittymisvalmisteluista ja liittymisen seurauksista on tiivistettävä.

—

Kaikkien, etenkin naisten ja miesten sekä vähemmistöjen
tasa-arvoista asemaa on edistettävä.

—

EU-ohjelmien soveltamisen ja muiden tukimahdollisuuksien käytön on oltava entistä avoimempaa.

(3) ”Koulutuksen eurooppalainen ulottuvuus: luonne, sisältö ja tulevaisuuden näkymät”.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Inhimillisten voimavarojen kehittäminen LänsiBalkanin alueella”
(2001/C 193/20)
Komitea päätti 12.–13. heinäkuuta 2000 pitämässään täysistunnossa työjärjestyksensä 23 artiklan
3 kohdan nojalla laatia lausunnon aiheesta ”Inhimillisten voimavarojen kehittäminen Länsi-Balkanin
alueella”.
Lausunnon valmistelusta vastannut ”ulkosuhteet”-jaosto hyväksyi lausuntonsa 11. huhtikuuta 2001.
Esittelijä oli Georgios Sklavounos.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 59 ääntä puolesta ja
1 vastaan 4:n pidättyessä äänestämästä.
1.
1.1.

Lausunnon perusteet ja tavoite
Lausunnon perusteet ja tavoite ovat seuraavat:

1.1.1. Balkanin alue on hyvin tärkeä Euroopan yhdentymisen kannalta.
1.1.2. Inhimillinen ja sosiaalinen pääoma on tärkeää Balkanin alueen taloudellisen kehityksen ja etelää kohti tapahtuvan
kestävän laajentumisen kannalta.
1.1.3. Balkanin alue on tärkeä, jotta Välimeren alue voi
integroitua eurooppalaisiin rakenteisiin.
1.2.
Lausunnon tavoitteena on korostaa näiden pääomamuotojen merkitystä ja antaa joukko ehdotuksia kokonaisvaltaista lähestymistavasta Länsi-Balkanin alueen inhimillisen ja
sosiaalisen pääoman kehittämiseksi.

Assosiaatiosopimukset ovat erittäin hyödyllinen väline LänsiBalkanin maiden integroimiseksi eurooppalaisiin rakenteisiin,
mutta tarvitaan kipeästi entistä johdonmukaisempaa ja kattavampaa lähestymistapaa, jossa aluetta tarkastellaan kokonaisuutena.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että alueellinen
lähestymistapa ja kaikki Länsi-Balkanin aluetta koskevat alakohtaiset politiikat on yhdistettävä yhdeksi alueelliseksi kehitysohjelmaksi.

2.

Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman merkitys alueen
kasvulle

2.1.
Maailmanpankin raportissa ”The road to stability and
prosperity in the Southeastern Europe: A regional strategy paper”
(Tie Kaakkois-Euroopan vakauteen ja vaurauteen: alueellinen
strategia; 15. maaliskuuta 2000) korostetaan inhimillisen ja
sosiaalisen pääoman kehittämisen olevan hyvin tärkeä tekijä
ja/tai edellytys alueen kestävälle kehitykselle. Raportin kaksi
lukua (luvut 5 ja 6) käsittelevät suoraan tai epäsuorasti
inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittämistä.

1.3.
Kiistämättä tarvitaan selkeää, tehokasta ja päättäväistä
EU:n ulkopolitiikkaa yleensä. Erityisesti sitä tarvitaan Balkanin
alueen osalta.

2.2.
Tarvitaan korkeakoulutusta, jotta voidaan kouluttaa
johtajia, kehittää inhimillistä pääomaa ja muuttaa yhteiskuntaa.

Sodan ja epävakaisuuden ”hinta” on liikaa Euroopan yhdentymisprosessille. Siten rauha ja vakaus Länsi-Balkanilla eivät ole
alueellinen vaan eurooppalainen kysymys.

2.2.1. Monikulttuurisen koulutuksen ja näkemyksen omaavien eliittien kehittymistä sekä tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien tarjoamista nuorille pidetään investoimisena sosiaaliseen pääomaan ja elintärkeänä kestävästi rauhanomaiselle
tulevaisuudelle.

Vakautussopimus on elvytettävä vahvasti ja päättäväisesti,
jotta se voi täyttää yhtäältä eurooppalaisen yhteiskunnan ja
työmarkkinaosapuolten odotukset sekä toisaalta vakautussopimusta koskevat kansainvälisen yhteisön asettamat tavoitteet ja
paikallisyhteisöjen tarpeet.

2.2.2. Hyvin koulutettua inhimillistä pääomaa pidetään
keskeisenä tekijänä alueen taloudellisessa kehityksessä, köyhyyden lievittämisessä ja ympäristön pilaantumisen estämisessä.

Eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan on järjestelmällisesti,
suunnitelmallisesti ja ohjelmoidusti osallistuttava inhimillisen
ja sosiaalisen pääoman, osallistumiskulttuurin ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun rakenteiden kehittämiseen Länsi-Balkanin
alueella.

2.2.3. Tällä hetkellä koulutusjärjestelmä on kuitenkin huonontumassa, koulutettujen ja ammattitaitoisten ihmisten mahdollisuudet heikentyvät ja korkeasti koulutettu työvoima karkaa alueelta (aivovienti, brain drain). Samaan aikaan kaikki
osapuolet tunnustavat, että koulutusjärjestelmä on välttämättä
uudenaikaistettava.

C 193/100

3.

FI
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Ongelma

3.1.
Henkilöresurssien, inhimillisen ja sosiaalisen pääoman
jatkuva ja laajamittainen tuhoutuminen sekä aivovienti ja
maastamuutto ovat syitä, joiden vuoksi on viipymättä kehitettävä tehokas kokonaisvaltainen lähestymistapa, jonka avulla
tämä pääoma voidaan jälleenrakentaa ja sitä voidaan kehittää
kriittisenä, ratkaisevana tekijänä alueen taloudellisessa jälleenrakentamisessa.
3.2.
Huolimatta alueen maiden ongelmien ja niiden syiden
eroavaisuuksista siirtyminen pois kommunismista sekä viimeisin Balkanilla käyty sota ovat vaikuttaneet Länsi-Balkanin
alueeseen seuraavalla tavalla:
3.2.1. Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman säilyttämisen
kannalta välttämättömien rakenteiden huomattava heikentyminen tai tuhoutuminen; institutionaalisten puitteiden, julkishallinnon sekä lakijärjestelmän legitimiteetin kriisi.
3.2.2. Yhteiskunnallinen pirstoutuminen: yhteiskunnallisten suhteiden hajoaminen; ryhmittymien, uskonnon, poliittisen puoluekoneiston sekä poliittisesti ja suvuittain määräytyneiden ryhmäidentiteettien murtuminen.
3.2.3. Antisosiaalinen, syrjivä ja defensiivinen ryhmäsolidaarisuus; taantuminen perheen sisäiseen lojaalisuuteen ainoana pysyvänä lojaalisuuden muotona, kun muut kuin perhesiteet muuttuvat ja hämärtyvät kaiken aikaa.
3.2.4. Epäluulo muukalaisia kohtaan yleensä sekä kaikkia
perheen ulkopuolisia kohtaan.
3.2.5. Vaikeus tehdä yhteistyötä sekä epäluottamus kollektiivisia elimiä ja instituutioita kohtaan, mukaan luettuina
ammattiliitot ja poliittiset puolueet.
3.3.
Tiivistäen sanottuna koko yhteiskunnan sosiaaliset
suhteet, arvojärjestelmä ja arvorakenteet ovat tuhoutuneet tai
heikentyneet ratkaisevasti.
3.4.
Konfliktit ja sodat eri kansallisuuksien välillä ja niihin
liittyvä salailu tuottivat defensiivisen ja sulkeutuneen kansallisen solidaarisuuden ja peittivät alleen etnisten ryhmien sisäisen
tyytymättömyyden ja pirstoutuneisuuden, poliittisen hajanaisuuden ja alikehittyneisyyden.
3.5.
Jotta voitaisiin tarkoin kuvailla ja ymmärtää oikein
inhimillisen ja sosiaalisen pääoman nykytilanne, on otettava
huomioon varsin erilaiset, mutta samansuuntaiset historiallisesti traagiset kokemukset Albaniassa ja entisessä Jugoslaviassa
toisen maailmansodan jälkeen.
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3.8.
Samaan aikaan Jugoslaviassa Josip Broz Titon tavoitteena oli hajautetun liittovaltion avulla luoda jugoslavialainen
identiteetti ja sosialistinen tietoisuus eri eteläslaavilaisten kansojen, ei-slaavilaisten vähemmistöjen ja muiden vähemmistöjen keskuuteen.

3.9.
Kommunismin ja kaksinapaisen maailmanjärjestelmän
romahdus sekä Jaltan kokouksen päätökset muiden tekijöiden
ohella johtivat osaltaan Albanian järjestelmän nopeaan kaatumiseen ja Jugoslavian liittovaltion hitaaseen, mutta traagiseen
hajoamiseen.

3.10. Ilman todellisia avoimia demokraattisen osallistumisen perinteitä ja kokemuksia, avointa rahoitusta sekä todellista,
demokraattisesti paikallisilla vaaleilla alhaalta ylös -periaatteen
mukaisesti valittua jäsenistöä nykyiset puoluejärjestelmät –
joiden kaaderien juuret ovat pitkälti samoissa entisissä hallintojärjestelmissä – ovat enemminkin sosiaalisen kontrollin järjestelmiä ja sosiaalisesti hyväksyttävän ja legitiimin järjestelmän
uudelleenluomiseen pyrkiviä koneistoja kuin poliittisia puolueita siinä merkityksessä, kuin ne läntisissä demokraattisissa
ja parlamentaarisissa perinteissä ymmärretään.

3.11. Yksi ”ongelman” peruskysymyksistä on se, että tuenantajamaiden, kansainvälisten elinten ja kansalaisjärjestöjen
on vaikea ymmärtää sitä, minkä Maailmanpankki hiljattain
myönsi:

”Tärkeämpää on, että meidän on painotettava entistä
vähemmän politiikkoja ja entistä enemmän instituutioita.
Instituutioita siinä mielessä, kuin Douglas North ne tulkitsee: niillä tarkoitetaan ideoita, ideologioita, ennakkoluuloja, käyttäytymissääntöjä, ei organisaatioita tai muita fyysisiä entiteettejä. Tämän kaltaisten instituutioiden muuttamiseksi on muutettava kulttuuria.

Tämä merkitsee paljon enemmän kuin pelkästään valtion
omistamien yritysten yksityistäminen tai lakien säätäminen. Se merkitsee julkishallinnon virkamiesten asenteiden
ja jopa yksityissektorin asenteiden muuttamista.

3.6.
Albaniassa pyrittiin Enver Hoxhan kaudella luomaan
Albanian eri klaaneille, etnisille ryhmille ja uskonnollisille
ryhmittymille albanialainen identiteetti ja kommunistinen tietoisuus. Tässä tavoitteessa ei kuitenkaan onnistuttu.

Ymmärrämme sen, ettei hallitus voi vain luoda ja legitimoida uusia instituutioita ja käyttäytymisnormeja ja siirtää
niitä kansalaisiin lakien ja poliittisten toimien avulla.
Kansalaisyhteiskunnan tulee tuntea tarvetta muutokseen.
Tästä syystä meidän tulee olla valmiita auttamaan sekä
kansalaisia että hallitusta – tämän muutosprosessin molempia osapuolia (1).”

3.7.
Raudanluja hallinto, ylikeskitetty elitistinen byrokraattinen yksipuoluejärjestelmä sekä massiivinen pyrkimys hävittää Albanian historia olivat tuomittuja epäonnistumaan, ja
niillä oli pitkäaikaiset tuhoisat vaikutukset.

(1) TRANSITION: The Transition Newsletter about reforming economies – Nov. Dec. 2000/Jan. 2001.
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Kuntajärjestelmä

Kuntajärjestelmä on heikko ja tehoton (erityisesti Albaniassa),
koska se toimi alempana tasona, jonka virkamiehet oli nimitetty ja/tai jotka olivat puolueen nimittämiä virkailijoita sen
sijaan, että elimet olisivat olleet vaaleilla valittuja paikallisia
johtajia, jotka vastaavat paikallisesta hyvinvoinnista ja jotka
ovat vastuussa paikallisille ihmisille. Konfliktiaikoina etniset ja
uskonnolliset rajat halvauttivat kunnallisjärjestelmän ja etniset
kylät tai kylien etniset ”erillisalueet” vaikeuttivat kuntajärjestelmän kehitystä.

5.

liitetä minkäänlaista koulutusta tai toiveita tulevasta työpaikasta.

7.

Elintaso

7.1.
Elintason lasku on ollut tosiasia alueen kaikissa maissa
ainakin viimeisen vuosikymmenen ajan. Reaalipalkat ovat
laskeneet ja rekisteröity työttömyys vuonna 1998 oli esimerkiksi EJT Makedoniassa 36, Jugoslaviassa 30 ja Bosnia ja
Hertsegovinassa 55 prosenttia.

Julkishallinto ja julkisen sektorin hallinto

5.1.
Yksipuoluejärjestelmään ja puolueen kontrolloimaan
hallintoon ja julkiseen sektoriin liittyvä kulttuuri Albaniassa ja
samanlainen mutta liittovaltiopohjalta ja etniseltä pohjalta
toimiva kulttuuri Jugoslaviassa aiheuttivat aiemman tehottomuuden ja näkyvät heikkoutena nykyisessä järjestelmässä.

5.2.
Konfliktien, sotien, kauppasaartojen sekä valtion ja
kansalaisten tarpeet tyydyttäneiden puolivirallisten pimeiden
markkinoiden vuodet lisäsivät ja syvensivät julkishallinnon ja
julkisen sektorin kriisejä.

6.
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7.2.
Bulgariassa köyhyysrajan alapuolella elävien määrä
seitsenkertaistui vuosien 1995 ja 1997 välillä, ja Romaniassa
se viisinkertaistui vuosina 1989–1998.

7.3.
Noin 3 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään
kotinsa pelkästään Serbian, Hertsegovinan ja Kroatian sodan
seurauksena. Kosovon kriisiä ei tähän vielä ole laskettu mukaan.
7.3.1. Serbialaisten lähteiden mukaan Serbiassa on tällä
hetkellä miljoona pakolaista. Jos vähimmäiskustannuksiksi
henkeä kohden lasketaan dollari päivässä, he muodostavat
pelkästään taloudellisesti ajatellen kestämättömän taakan maan
taloudelle.

Yleinen yhteiskunnallinen hajanaisuus
7.3.2.

6.1.
Poliittisen järjestelmän ja arvojärjestelmän hajoaminen
Albaniassa, oman identiteetin etsintä EJT Makedoniassa, Kroatiassa, Serbiassa, Montenegrossa ja Bosnia ja Hertsegovinassa,
Jugoslavian liittovaltion hidas ja traaginen hajoaminen, sosialismi, kansalaissota ja kauppasaarto sekä vakava taloudellinen
kriisi ovat vaikuttaneet oikeusjärjestelmään ja sen toimintaan.

6.2.
Siirtymävaiheen kokemukset, Albanian pyramidi-sijoitusyritykset, ei-avoimet yksityistämisprosessit EJT Makedoniassa ja Kroatiassa sekä pimeät markkinat Serbiassa ja Montenegrossa ovat luoneet yleisen yhteiskunnallisen epäluottamuksen ilmapiirin sekä kansalaisten keskuudessa että heidän
suhteissaan viranomaisiin.

6.3.
Kaikilla tasoilla ja kaikissa hallintoportaissa on syntynyt
legitimiteetin kriisi, joka syvenee korruption jatkumisen myötä.

6.4.
Sosiaaliturvajärjestelmien romahtaminen ja valtion kyvyttömyys maksaa edes eläkkeitä ja peruspalkkoja ovat vahvistaneet normittomuuden noidankehää ja pimeitä markkinoita,
harmaata taloutta ja järjestäytyneen rikollisuuden ujuttautumista yhteiskuntaan. Esimerkiksi EJT Makedoniassa työttömiä
on enemmän kuin työssäkäyviä, eikä massiivisiin lomautuksiin

Montenegron väestöstä 13 prosenttia on pakolaisia.

7.3.3. Sosiaaliturva- ja terveydenhoitojärjestelmien sortuminen lisäsivät yhteiskunnallista tyytymättömyyttä, kapinahenkeä ja hajanaisuutta. Ympäristön tilan huonontuminen
sekä hallituksen ja yhteiskunnan kykenemättömyys tehokkaisiin ympäristönsuojelutoimiin pahentavat kaikki ongelmaa ja
vaarantavat yhteiskuntarauhaa. Vähemmistöjen ja erityisesti
romanien tilanne on huonontunut viime sodan vuoksi.

8.

Koulutus ja nuoriso

8.1.
Koulutukseen käytetyt julkiset varat ovat alhaiset kaikissa maissa. Verotulojen osuus BKT:stä on vähentynyt viime
vuosien aikana. Kun kaikkien maiden bruttokansantuote on
laskenut merkittävästi koko siirtymävaiheen ajan, myös opiskelijaa kohden käytössä olevat koulutusmäärärahat ovat vähentyneet huomattavasti. Useissa maissa koulutusalan institutionaalinen kapasiteetti on heikentynyt ja infrastruktuuri rapistunut, opettajat ovat heikosti palkattuja, koulutettuja ja motivoituneita ja koulutusmateriaali, oppikurssit ja opetustyyli
vanhentuneita. Kaikki edellä mainittu on vielä kärjistynyt
etnisesti sekalaisissa yhteisöissä, joissa on hyvin vaikeaa laatia
ja soveltaa monikulttuurisia koulutusohjelmia.
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8.2.
Käytännöllisesti katsoen kaikissa Kaakkois-Euroopan
maissa on valtava pula kalustosta, tarvikkeista ja opetusmateriaalista. Vielä tätäkin kipeämmin tarvitaan kykyä johtaa ja
toteuttaa koulutusjärjestelmiä.

9.

Rikollisuus ja korruptio

Korruptiota pidetään hyvin tärkeänä tekijänä normittomuudessa ja yhteiskunnallisen, taloudellisen ja poliittisen alikehittyneisyyden osasyynä Balkanin alueella yleensä ja Länsi-Balkanin
alueella erityisesti. Kaikkiaan 99 maasta tehdyssä korruptiovertailussa Transparency International Corruption Perceptions Index
sijoitti EJT Makedonian sijalle 63 (yhdessä Romanian kanssa);
Kroatia oli sijalla 74, Albania sijalla 84.

9.1.
Konfliktin ja turvattomuuden sekä äärimmäisen köyhyyden jatkuminen ruokkii korruptiota ja järjestäytynyttä
rikollisuutta ja nämä puolestaan ensin mainittuja. Kuten
Kaakkois-Euroopan parlamenttien verkoston (MP Network for
South Eastern Europe) viime kokouksessa (EJT Makedonian
Skopjessa 26.–27. helmikuuta 2001) todettiin, kaupankäynti
naisilla ja lapsilla ruokkii suurine voittoineen korruptiota.

9.2.
Korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus ovat tekijöitä,
jotka aiheuttavat lisää sosiaalista, taloudellista, poliittista ja
moraalista rappiota alueella. Vieraiden joukkojen läsnäolon
katsotaan osaltaan lisäävän naiskauppaa, prostituutiota ja siten
korruptiota.

9.3.
Korruptio ruokkii rikollisuutta ja rikollisuus sitä. Naisja lapsikauppa, köyhien lasten elinten myyminen, lapsityö ja
lapsiprostituutio kukoistavat alueella korruption tuloksena ja
sitä ylläpitävinä osatekijöinä.

10. Kolikon toinen puoli

10.1. Balkanin alueen historia yleensä ja Länsi-Balkanin
historia erityisesti ei ole jatkuvien konfliktien, vihan ja verenvuodatuksen historiaa. Kuten monet historiantutkijat ja sosiologit ovat todistaneet, alueella on ollut myös rinnakkaiselon,
symbioosin ja erilaisten läheisten kontaktien ajanjaksoja.

10.2. Esimerkkinä aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta voidaan mainita Milan Sufflayn artikkeli ”The classic study of SerbAlbanian osmosis” kirjassa ”Srbic Arbnasi” (1925).
10.3. Myös Montenegrossa ja Pohjois-Albaniassa albanialaisten ja montenegrolaisten heimojen välillä on ollut vahvoja
yhteyksiä, heimojen välisiä avioliittoja ja sotaliittoutumia.
Montenegrolaisia heimoja voidaan pitää albanialaisten sukujen
haaroina ja päinvastoin.
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10.4. Myöskään Kosovon historiassa konfliktit eivät ole
syntyneet ainoastaan etnisistä eroista vaan myös maanomistukseen liittyvistä syistä, kun köyhät muslimit ja kristityt
albanialaiset ja serbit ovat olleet vastakkain albanialaisten
maanomistajien kanssa. Myös Hoxhan kaudella edistysmieliset
kosovolaiset olivat enemmän vaikeuksissa Albaniassa kuin
Serbiassa, mikä osoittaa poliittisten jakolinjojen olleen ajoittain
yhtä vahvat.

11. On olemassa tieteellisiä historiallisia todisteita ja
sosiaalista muistia, jota voidaan hyödyntää aloitettaessa uusi rauhan ja yhteistyön aikakausi
Alueella on riittävästi luonnonvaroja, suuri kulttuurinen ja
historiallinen perintö, geopoliittista merkitystä sekä kulttuurisesti ja taloudellisesti kukoistava diaspora Pohjois-Euroopassa,
Australiassa, Kanadassa ja USA:ssa, joten yleisesti ottaen alueen
integroituminen EU-rakenteisiin ja itse EU:hun tulee olemaan
suuri etu Euroopalle.

12. Nykyiset toimet, suunnitelmat ja strategiat
Balkanin aluetta koskevia strategioita, toimia ja suunnitelmia
on pohdittu paljon.
12.1. Vakautussopimus säilyy kaiken kattavana ”järjestelmänä” ja suunnitelmana alueella, ja siihen sisältyy kiinnostus
sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan. Epäilemättä kansainvälinen yhteisö sekä Euroopan ja Länsi-Balkanin kansalaiset
odottavat vakautussopimukselta paljon. Vakautussopimuksen
aikaansaaminen sinänsä on jo saavutus. Mutta mikäli vakautussopimuksella ei saavuteta asetettuja tavoitteita, epäonnistumisella on pitkäaikaiset katastrofaaliset vaikutukset. Toivomme,
että entisessä Jugoslavian tasavallassa tapahtuneiden muutosten ansiosta ei ole enää syytä lykätä vakautussopimuksen
muuttamista johdonmukaiseksi kehittämisohjelmaksi.
12.2. On olemassa paljon – jopa liikaakin – kansalaisjärjestöjä, instituutioita, maailmanlaajuisia ja YK:n organisaatioita,
eurooppalaisia ja amerikkalaisia organisaatioita ja järjestöjä,
jotka toimivat Balkanilla ja erityisesti Länsi-Balkanin alueella
Bosniassa, Kosovossa ja Albaniassa.
12.3. TSK:n tiedonantojen ja lausuntojen lisäksi voidaan
mainita seuraavia korkealaatuisia asiakirjoja:
12.4. CEPS:n Balkania koskeva suunnitelma (Centre for
European Policy studies 2000A.804, Editors: Michael Emerson,
Daniel Gros).
12.5. Työryhmän raportti Balkanin alueen talouksien kestävästä kehittämisestä (USA:n Council on Foreign Relationin rahoittaman kansainvälisen työryhmän raportti ”Promoting sustainable
Economies in the Balkans”).
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12.6. ”The Road to Stability and Prosperity in South-Eastern
Europe: A regional strategy paper”, 1. maaliskuuta 2000, Maailmanpankki, Europe and Central Asia Region.
12.7. Kreikka on laatinut aluetta varten erittäin konkreettisen jälleenrakennussuunitelman, joka on valmis toteutettavaksi.

13. Eri instituutioiden ehdottamien suunnitelmien tärkeät yhteiset nimittäjät ovat merkki yhteisestä pohjasta toiminnalle
13.1. Kaikki alueen osapuolet ovat ilmaisseet poliittisen
tahtonsa rauhaan ja vakauteen.
13.2. Sadat organisaatiot ja asiantuntijat työskentelevät jo
nyt alueen hyväksi ja ovat saaneet sitä varten rahoituksen.
13.3. EU ja kansainväliset rahoituslaitokset ovat sitoutuneet
toimintaan, ja alueen valtiot ja kansainvälinen yhteisö odottavat tuloksia.
13.4. Jugoslaviassa tapahtuneiden muutosten myötä esteet
uudelle alulle alueellisessa lähestymistavassa, Länsi-Balkanin
aluetta koskevat uudet elinvoimaiset ja tehokkaat strategiat ja
uudet lähestymistavat etelää kohti tapahtuvaan laajentumiseen
ovat luonnollisestikin EU:n asialistalla.

14. Edellytykset menestyksekkäille strategioille inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittämiseksi
Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittäminen edellyttää
suotuisaa ilmapiiriä, joka tukee toivon ja turvallisuudentunteen
kehittymistä, kannustaa osallistumaan ja tarjoaa jonkinlaiset
takeet rehellisestä toiminnasta yritysmaailmassa, paikallisessa
ja valtakunnallisessa politiikassa sekä oikeusjärjestelmässä.
Kansainväliseltä yhteisöltä, EU:lta, vakautussopimuksen allekirjoittajilta ja alueen hallituksilta tarvitaan esimerkiksi seuraavanlaisia toimia.
Vakautussopimuksen allekirjoittajien on sopimuksen kussakin
osiossa sitouduttava konkreettisiin aikatauluihin suhteessa
tiettyihin prioriteetteihin, esimerkiksi rajojen varmistamiseen:
—

puolustusmenojen vähentäminen

—

sitoutuminen konkreettiseen alueelliseen suunnitelmaan
ja sen toteuttamisohjelmaan, mukaan luettuina suunnittelu, koordinointi, rahoitus sekä toiminta.

On määriteltävä rajatylittävät prioriteettihankkeet ja nimettävä
kullekin prioriteettihankkeelle siitä vastaava viranomainen.
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On pyrittävä perustamaan Balkanin vapaakauppa-alue.
Balkanin valuutat on saatava mukaan euroalueeseen.
EU:n tasolla on perustettava aluepoliittisia välineitä, esimerkiksi:
—

Kaakkois-Euroopan TEN-toimisto

—

Kaakkois-Euroopan ISPA-toimisto

—

Kaakkois-Euroopan Phare-toimisto

—

Kaakkois-Euroopan kunta- ja taajamakehityksen toimisto.

Kaikkien Kaakkois-Euroopan maiden hallitusten on luotava
aluepoliittisten välineitä sekä Balkanin erityisoloihin soveltuvia
alueellisia ja sektorikohtaisia toimia.

14.1. Kohti myönteistä kierrettä ja valtion uusia vastuualueita
Balkanilla
14.1.1. Valtioiden vastuuta inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehityksen tavoitteenasettelussa on toistettu herkeämättä kaikissa Balkanista laadituissa asiakirjoissa. Hallitus toisensa
jälkeen on menettämässä uskottavuutensa, koska ei kykene
luomaan yhteiskunnallisia siteitä tai kaikkia koskevaa solidaarisuutta, koska näistä yhteiskunnallisista ”elementeistä” ei ole
hallitusten päätöksiä tai ministerien määräyksiä.
14.1.1.1.
Yhteisön, valtion ja alueen asiaan sitoutuminen
ei toteudu, jos emme pysty irtautumaan noidankehästä ja
tuottamaan ehdottomasti myönteistä kierrettä sekä kestävän
rauhan, turvallisuuden, alueellisen yhteistyön ja voimakkaan
kehityksen mekanismeja.

14.1.2. Vakautussopimuksen kehityksen seurannan on oltava kunkin puheenjohtajakauden ohjelman yhtenä painopistealueena.
14.1.2.1.
Kansainvälisen yhteisön tulee sitoutua rauhan ja
vakauden ylläpitoon alueella.
14.1.2.2.
Vakautussopimuksen pääasiallisten allekirjoittajien on sitouduttava rajuun koordinoinnin maksimoimisen
hätäohjelmaan ja alueella toteutettavien toimien tehostamiseen
sekä erilaisten toimielinten, laitosten ja järjestöjen vähentämiseen mahdollisimman harvoihin, jotta vähentämisestä saadut
säästöt voidaan osoittaa edunsaajille.
14.1.2.3.
Ilmoitetaan alueellisen lähestymistavan muuttamisesta alueelliseksi ohjelmaksi ja sitoutetaan EU mahdollisimman laajasti tehostamaan ja koordinoimaan omaa osallistumistaan.
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14.1.2.4.
Yhdistetään laajentumiskehitys alueen vakauteen
ja jäsenyyskehitykseen.

14.1.3. Kuvatun kaltainen sitoutuminen toimii katalysaattorina alueen yhteiskunnille ja hallituksille.
14.1.3.1.
Tältä pohjalta alueen hallituksia voidaan pyytää
ja rohkaista toteuttamaan alueellisia ja valtiontasoisia aloitteita.
14.1.3.2.
Tällä perusteella alueen ja maailman elinkeinoelämä vastaa myönteisesti osallistumiskutsuun. Aivovienti pysähtyy, ulkomaille muuttanut Balkanin väestö rohkaistuu palaamaan ja osallistumaan alueen jälleenrakennukseen ja Balkanin
diaspora päättyy.

14.2. Alueellisten rahoitusvälineiden luominen
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Kaakkois-Euroopalle kansalaisjärjestöjen hyödyllisyyden optimoinnin kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kehittämisessä.

14.3. Paikallistason osallistumisen ja valtuuksien kehittäminen kansainvälisten ja EU:n ohjelmien kautta
14.3.1. Yksi sosiaalisen ja inhimillisen pääoman kehittämisen edellytyksistä Länsi-Balkanin alueella on, että parannetaan
paikallisyhteisöjen osallistumista kansainvälisiin ja EU:n ohjelmiin, joiden tavoitteena on yhteiskunnallinen ja taloudellinen
jälleenrakentaminen sekä pienimuotoisten luotto- ja rahoitusjärjestelmien luominen paikallisten talouksien sekä pienten ja
keskisuurten perheyritysten tukemiseksi ja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Balkanin alueen tähänastisten pienimuotoisten rahoitusohjelmien kustannukset ja kansainväliset kokemukset tällaisista ohjelmista ovat myönteisiä ja toiveita herättäviä.

14.2.1. Politiikan, aluepolitiikan ja hankkeiden toimeenpano edellyttää taloudellisia resursseja, taloudellista suunnittelua
ja hallintoa.

14.3.2. On syytä tutkia kiireellisesti, onko jo nyt lukuisten
organisaatioiden, instituutioiden, ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen toiminta riittävän koordinoitua, jotta
voidaan välttää kielteiset vaikutukset. Tästä on jo olemassa
vakavasti otettavia viitteitä.

14.2.2. Perustamalla alueellisista hankkeista vastaavia viranomaisia, alueellisia rahoitusvälineitä ja alueellisia suunnitelmia tukevien aluepoliittisia välineitä optimoidaan synergiavaikutukset. Täydentävät toimet moninkertaistavat suunnittelun
ja rahoituksen tehon ja tarjoavat pohjan julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuuksille sekä kansainvälisten rahoituslaitosten tehokkaalle osallistumiselle.

14.3.3. Korkeimmalta mahdolliselta tasolta alhaisimpaan
olisi syytä tehdä ihmisille selväksi, ettei kyseessä ole pelastajien
välinen kilpailu, josta on mahdoton selvitä hengissä. Tiedotusvälineiden on kerrottava selkeä poliittinen visio tulevaisuudesta
ja osoitettava, että se on myös mahdollista saavuttaa.

14.2.3. Tällainen toimenpide luo positiivisen dominovaikutuksen. Näin edistetään myönteisen psykologisen ilmapiirin
syntymistä paikallisyhteisöissä ja talouselämässä. Näin minimoidaan myös korruption vaara, sillä hankkeet ovat Balkanin
laajuisia ja niitä valvotaan sekä Balkanin että EU:n tasolla.

14.2.4. Tällainen toimenpide (alueellisista hankkeista vastaavat viranomaiset, alueelliset rahoitusvälineet, aluekohtainen
suunnittelu ja toimeenpano) edellyttää ja edistää alueellisten
instituutioiden rakentamista esimerkiksi seuraavilla aloilla:
ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tutkimus ja kehittäminen, vesihuolto, metsien ja jokien suojelu, yliopistojen
yhteistyö alueellisen sosiaalidialogin alalla, pankkitoiminta,
julkishallinnon uudistaminen, tietoyhteiskunnan edistäminen,
kaupunkien ongelmien käsittely sekä alakohtaisia taloudellisia
strategioita, matkailua, maataloutta jne. koskeva yhteistyö.

14.2.5. Tällaiselta konkreettiselta pohjalta on mahdollista
herättää jälleen kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin. Kansalaiset voivat uudessa hengessä osallistua yhteisiin toimiin, uuteen
osallistuvaan kulttuuriin ja kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen. Kansalaisjärjestöt voivat auttaa saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet. Myönteiset kokemukset ja parhaiden käytäntöjen soveltaminen sekä virheiden välttäminen mahdollistavat

14.3.4. Kaikilta YK:n tai kansainvälisten rahoituslaitosten
varoja käyttäviltä organisaatioilta on vaadittava kustannustehokkuuden arviointi sekä vuosiraportti.
14.3.5. YK:n tai YK:n yhdessä paikallisten hallitusten kanssa
on pyrittävä yhteistyöhön ja koordinointiin toimintakustannusten pienentämiseksi tuensaajavaltioiden hyväksi.
14.3.6. On palkattava paikallisia työntekijöitä toteuttamaan
ohjelmia ja toimenpiteitä, korvattava ulkomaalaiset paikallisella työvoimalla Bosniassa, Kosovossa ja Albaniassa sekä pyrittävä välttämään menneisyydessä tehtyjen virheiden vaikutukset
Serbian jälleenrakennukseen.
14.3.7. Kansainvälisten rahoituslaitosten on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä paikallisten työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.
14.3.8. Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan, organisaatioiden ja työmarkkinaosapuolten on tehtävä yhteistyötä. On
luotava riippumattomat paikalliset tiedotusvälineet, jotka tukevat ihmisoikeuksia, osallistuvaa kulttuuria ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.
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14.3.9. Asianomaisten eurooppalaisten organisaatioiden
on autettava ja tuettava liikettä kuntien uudistamiseksi ja
niiden itsehallinnon edistämiseksi.

14.4.4.3.
Ulkoministeriö käyttää monia koordinaattoreita:
vakautussopimuksen toimeenpanon koordinaattori, KaakkoisEuroopan tuen koordinaattori, Kaakkois-Euroopan yhteistyöaloitteiden koordinaattori, Kosovon erityisneuvonantaja.

14.4. Tarve tehostaa jälleenrakennuksen ja sen toimijoiden ja
toiminnan koordinointia

14.4.4.4.

Yhdysvaltojen kansainvälisen kehityksen virasto.

14.4.4.5.

Ulkomaankauppaministeriö.

14.4.1. On osoitettu selkeästi, että alueella tarvitaan tiivistä
yhteistyötä ja koordinointia. EU:n ja Maailmanpankin yhteinen
Brysselin-toimisto ei riitä ratkaisemaan koordinointiongelmaa.
14.4.1.1.
Balkanilla on havaittavissa päällekkäisyyttä kaikilla sektoreilla ja toiminnan tasoilla.

14.4.5. EU:n ja Yhdysvaltojen lisäksi Balkanilla ovat läsnä
myös Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto, Euroopan tutkimus- ja kehityspankki sekä sadat valtioista riippumattomat järjestöt. Monista niillä (myös valtion tukea saavilla)
on omat päämääränsä ja syynsä toiminnalleen.

14.4.2. Yksityisellä sektorilla toiminnassa on mukana ainakin kolme ryhmää:
15. Suosituksia alueellisiksi aloitteiksi
14.4.2.1.
Yksi ryhmä opastaa hallituksia toimeenpanemaan
vakautussopimuksen investointipakettia.
14.4.2.2.
Yksi ryhmä toimii transatlanttisen business-vuoropuhelun puitteissa.
14.4.2.3.
Yksi ryhmä toimii Kaakkois-Euroopan yhteistyöaloitteen rajoissa.
14.4.3. On havaittu, että EU:ssa ongelma on monimutkaisen monitasoisen ja moninapaisen Balkanin-politiikan muotoilu ja toteuttaminen.
14.4.3.1.
Euroopan komissio ulkomaankaupan, ulkomaanpolitiikan, laajentumisen, kehitysavun sekä talous- ja varainhoitoasioiden aloilla.
14.4.3.2.

Ministerineuvosto.

14.4.3.3.

Hallitustenvälinen taso EU:ssa.

14.4.3.4.
Edellä mainittujen lisäksi Balkanilla toimii jälleenrakennusjoukkoja Kosovossa ja Bosniassa. Jälkimmäiset ovat
toimineet jo pitkään.
14.4.4.

Yhdysvallat.

14.4.4.1.
Yhdysvalloissakin on monia politiikkaa suunnittelevia ja toteuttavia keskuksia ja toimijoita.
14.4.4.2.
Kansallisella turvallisuusneuvostolla on oma
Kaakkois-Euroopan asioiden toimistonsa. Kansallinen talousneuvosto, taloudellisten asiain osasto, Eurooppa-asiain osasto.

15.1. Yhteiskunnallista syrjäytymistä ehkäisevät ja kattavaa
yhteiskunnallista ja alueellista solidaarisuutta sekä identiteettiä
palauttavat aloitteet.

15.2. Ahdasmielisen valikoivan solidaarisuuden voittaminen on vaikeaa, mutta se voi onnistua hyvin järjestetyillä
ponnistuksilla, kun yhteiskunnallis-taloudelliset eturyhmät liitetään yhteen (etnisten, kulttuuristen, uskonnollisten, aluehallinnollisten) raja-aitojen ylitse niille ratkaisevan tärkeissä kysymyksissä. Tällaisia ponnistuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

15.3.

Adrian- ja Joonianmeren aloitteet.

15.3.1. Meriympäristöä suojelevien järjestöjen yhteistyö.
Yhteistyön tukeminen EU:n, alueiden ja valtioiden ohjelmista.
15.3.2. Alakohtainen yhteistyö. Matkailuteollisuuden esimerkki: hotellien omistajat.
15.3.3.

Adrianmeren kaupunkien ja satamien yhteistyö.

15.4. Yhteistyö yhteiskunnallisen vuoropuhelun perusrakenteiden luomiseksi. Uskottavat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt.
15.4.1.
seksi.

Yhteistyö alueiden yhteisen komitean perustami-

15.4.2. Ammatinharjoittajien, tutkijoiden ja yliopistojen
alueellisten yhdistysten rohkaiseminen.
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15.4.3. Alueellinen tutkimusyhteistyö erityisesti kestävän
kehityksen kysymyksissä.
15.4.4. Alueellinen joukkoviestinyhteistyö. Sanomalehdet,
radio, tv, tieteelliset aikakauslehdet.
15.5. Samoin suuntautuneiden poliittisten puolueiden alueellinen yhteistyö.
15.6. Järjestäytyneen ja säännöllisen hallinnollisen yhteistyökehyksen luominen aluetta koskevien kysymysten varalle.
Ensimmäisenä aiheena ympäristönsuojelu.
15.7.

Yhteistyön luominen kirkkojen ja seurakuntien välille.

15.8. Lasten, naisten ja vanhusten vakavat ja lisääntyvät
tarpeet on täytettävä. Ratkaisu löytyy paikallisen, alueellisen ja
valtiollisen tason toiminnan koordinoinnista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja tuesta.
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17.1.3. Laaditaan selkeä strategia toimivalle, demokraattiselle, vastuulliselle ja lakeja noudattavalle ja valvovalle valtiolle
sekä tehokkaalle, selkeästi määritellylle ja kilpailukykyiselle
julkiselle sektorille.

17.1.4. Laaditaan kansallinen suunnitelma keskushallinnon
hajauttamiseksi ja kuntien ja kaupunkien uudelleenorganisoimiseksi siten, että ne kasvavat valtionhallinnon alhaisimmasta
tasosta vallan ja sosio-ekonomisen kehityksen demokraattisiksi
keskuksiksi.

17.2. Tässä turvallisuuden, vakauden ja toivon ilmapiirissä
yhteiskunnallisia siteitä uudelleen solmivien valtiosta riippumattomien järjestöjen ”viesti” ja ”toiminta” pääsevät kuuluville
ja niitä voidaan noudattaa.

17.2.1. Myönteisessä kierteessä yhteiskuntaan voidaan
juurruttaa aito kansalaiskeskustelu eikä vain sen irvikuva.
Tällöin myös aito yhteiskunnallinen sitoutuminen ja osallistuminen palaavat.

16. Suositukset valtiota alemman tason yhteistyön edistämiseksi
16.1. Valtiota alemman tason yhteistyön edistäminen: valtiota alemman tason järjestäytyneiden elinten (kunnat, kaupungit, alueet, osuuskunnat jne.) välisenä vastavuoroisena strategiana, jolloin yhteistyötä tehdään yhtäältä länsibalkanilaisten –
ja yleensäkin balkanilaisten – viranomaisten sekä toisaalta
EU:n jäsenvaltioiden valtiotason alempien viranomaisten ja
balkanilaisten vastaavien viranomaisten kesken.
16.1.1. Luodaan järjestäytynyttä vuoropuhelua valtiota
alemmalla tasolla kaupunkien, kestävien kaupunkien, lapsiystävällisten kaupunkien, terveellisten kaupunkien, turvallisten
kaupunkien ja Balkanin kaupunkien välillä. Edistetään ”Balkanin ulottuvuuden” periaatetta kaikilla valtiollisen politiikan
tasoilla.

17. Suositukset kansalliseksi vastuuksi: tulevaisuuteen
suunnattu kansallisen sovinnon toimintasuunnitelma, jossa asetetaan selkeät säännöt ja sitoudutaan
kansalais- ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun kehittämiseen
17.1. Annetaan selkeät säännöt yhteiskunnallisesta osallisuudesta, vähemmistöjen osallistumisesta, riippumattomattomasta ja ansioihin perustuvasta hallinnosta sekä oikeuslaitoksesta.
17.1.1. Annetaan poliittisille puolueille yhteiskunnan taloudellista tukea ja edellytetään niiden osoittavan avoimesti
rahoituslähteensä.
17.1.2. Asetetaan valtiollisille joukkoviestimille riippumattomat yleisesti tunnustetut hallintoelimet.

17.3. Kun korostetaan pienten ja keskisuurten yritysten
tukea, mikrotalouden vakautta ja kuntien itsenäistä roolia
paikallisessa kehitysstrategiassa, mahdollistetaan hidas mutta
vakaa alhaalta ylöspäin suuntautuva kehitys kaikilla sosioekonomisilla sekä vallan tasoilla. Pk-yritysten roolin tärkeys
on ehdottomasti tunnustettava paitsi taloudellisen myös yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden, yhteiskunnallisen kehityksen, työllisyyden, jälleenrakennuksen, yhteiskunnallisten siteiden uudelleen solmimisen sekä itse paikallisyhteisöistä nousevan paikallisjohtajuuden kannalta. Pienille perheyrityksille annettava tuki on tunnustettava merkittäväksi tekijäksi
yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden jälleenrakennustyössä.

17.4. Laaditaan kansallisia strategioita koulujen ja koulutusjärjestelmien uudelleenluomiseksi.

17.4.1. Edistetään yliopistojen välistä yhteistyötä koulutuksen eurooppalaisen ulottuvuuden luomiseksi.

17.4.2. Yhdenmukaistetaan opinto-ohjelmia, jotta edistetään vastavuoroista tunnustamista ja opiskelijoiden liikkuvuutta Euroopan yliopistojen ja oppilaitosten välillä.

17.4.3. Otetaan käyttöön moduulijärjestelmiä ja suoritusten siirtojärjestelmiä.

17.5. Laaditaan kansallisia strategioita maasta lähteneen
henkisen pääoman palauttamiseksi, hajaannuksessa elävän
balkanilaisväestön kotiuttamiseksi ja sen liittämiseksi mukaan
jälleenrakennusohjelmiin.
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17.6. Käynnistetään ponnistukset paikallisen yliopisto-,
kulttuuri- ja akateemisen eliitin aseman palauttamiseksi maiden arvojärjestelmien ja arvorakenteiden jälleenrakentamistyössä.

18.3.2. Edistetään yhteistyössä alueiden komitean ja parlamentin kanssa valtioiden sisäisiä ja kansallisuusrajat ylittäviä
luottamusketjuja yleensä Balkanin niemimaalla ja erityisesti
Länsi-Balkanilla. Hiljattain luotu kaakkoiseurooppalaisten kansanedustajien verkko on loistava esimerkki kansallisuusrajat
ylittävästä verkosta.

18. TSK:n tehtävää koskevat suositukset

18.3.3. TSK voi tehdä aloitteita mm. alueellisen yhteistyön
järjestämiseksi ja suunnitelmallisen vuoropuhelun käymiseksi
komitean ryhmien I, II ja III toiminnan pohjalta.

18.1. Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on mm. toimintasuunnitelman ansiosta ratkaiseva osa yhteiskunnallisen ja
kansalaiskeskustelun edistämisessä kussakin maassa ja alueella,
sillä komitea on yhteiskunnallisen jälleenrakentamisen myönteisen kierteen muodostamisessa yksi merkittävimmistä tekijöistä. Koordinaation ja vuoropuhelun luominen alueella toimivien tärkeimpien valtiosta riippumattomien järjestöjen kesken olisi hyödyllistä.
18.2. Vaikka yhteiskunnallinen keskustelu ja kansalaiskeskustelu edellyttävät tietyn tasoista henkisen ja sosiaalisen
pääoman kehitystä, ne myös edistävät tämän pääoman kestävää kehitystä.
18.3. Aluekohtaista yhteiskunnallista vuoropuhelua voidaan hyödyntää kehitettäessä:
—

alueellisia eturyhmiä, yhteistä toimintaa ja yhteistyötä

—

alueellista eliittiä, joka pitää yhteyttä, työskentelee yhdessä
ja luottaa toisiinsa.

18.3.1. Alueellisen eliitin yhteistyötä alueellisten kehityssuunnitelmien laatimiseksi ja tukemiseksi sekä nuorten rohkaisemiseksi osallistumaan kaikkiin päätöksenteon tasoihin.

18.3.4. Kehotetaan ja rohkaistaan jäsenvaltioiden talous- ja
sosiaalineuvostoja tarjoamaan koulutusta sekä tieteellistä ja
tiedollista tukea Balkanin maiden talous- ja sosiaalineuvostoille.
18.3.5.

Järjestetään tiedonsaanti ja pääsy tietokantoihin.

18.3.6. Tarjotaan käyttöön TSK:n lausuntoja joistain tärkeistä aiheista, esimerkiksi kestävästä kehityksestä ja taajamaasioista.
18.3.7. Järjestetään kussakin maassa konferensseja, joissa
käsitellään henkisen ja sosiaalisen pääoman kehittämistä hyvän
hallintotavan ja kansalaisyhteiskunnan kehittämisen tärkeimpänä tekijänä.
18.3.8. Kehitellään ajatusta perustaa Kaakkois-Euroopan
sosiaali- ja talousneuvostojen foorumi alueiden komiteaan
sekä kaupunkien tai ainakin pääkaupunkien liitto.
18.3.9. Rohkaistaan Balkanin niemimaan yliopistoja yhteistyöhön, koska ne ovat paitsi tärkeimpiä osaamisen lähteitä
myös tulevien johtajien kasvupaikkoja.
18.3.10.
Tuetaan hajaannuksessa elävän balkanilaisväestön
keskustelufoorumin perustamista ja toimintaa.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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LIITE I

talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

1.

Henkisen ja yhteisön pääoman merkitys kasvulle.

1.1. Parhaista käytänteistä kerätty ja arvioitu kokemus sekä vertailut johtamisen ja halllintotapojen välillä
osoittavat inhimillisen ja sosiaalisen pääoman olevan ratkaisevia taloudellisen kasvun toteutumiselle.

1.1.1.
YK:n ja Maailmanpankin raporteissa sen merkitys kielletään yhä useammin. Raporteissa se halutaan
tunnustettavan painopistealueeksi ja siihen liittyviä politiikkoja halutaan toteuttaa.

1.1.2.
Sosiaalisen pääoman kehittämisen ja hallinnan politiikat etenevät ja niitä tuetaan YK:n ohjelmista.
Politiikkoihin kuuluvat:
—

sosiaalisen pääoman kehittäminen

—

sosiaalisen pääoman yhdistäminen maiden välillä

—

sosiaalisen pääoman liittäminen maiden välillä.

1.1.3.
Teollisuusmaissa tehdyt tutkimukset ja vertaileva tutkimus osoittavat, että henkisen ja sosiaalisen pääoman
ensisijainen merkitys ei rajoitu kehitysmaihin (köyhyyden voittamiseen tai kasvun nopeuttamiseen), vaan se on
tärkeää myös kehittyneille maille niiden kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta.

1.1.4.
On yleisesti myönnetty, että ”maantieteellinen sijainti, luonnonvarat ja jopa sotilaallinen mahti eivät enää
ole ratkaisevia.” Niiden sijasta kansakunnan vauraus riippuu sen ja sen kansalaisten – yksityisestä ja kollektiivisesta –
tavasta järjestää ja hoitaa talouttaan, perustetuista instituutioista ja tehdyistä investoinneista.

1.1.5.
Hallintomallien ja -käytänteiden muuttuminen kohti henkistä ja sosiaalista pääomaa korostavia kilpailukykystrategioita osoittaa siirtymistä suhteellisista eduista (edullinen työvoima tai luonnonvarat) kilpailukyvyn tuomiin
etuihin. Näitä tuottavat selkeät ja tehokkaat tuotteiden ja palveluiden tuotannon, toiminnan sekä markkinoinnin
kilpailustrategiat.

1.2. Oikein ymmärrettynä tuottavuuteen kuuluvat sekä kansakunnan tuotteiden markkina-arvo (hinta) että niiden
tuotannon tehokkuus.

1.2.1.
On ilmeistä, ettei lukumääräisesti useampien tuotteiden tuottaminen työyksikköä tai pääomayksikköä kohti
takaa välttämättä suurinta voittoa (tai palkkaa). Voiton lisääntyminen edellyttää vakaata tai nousevaa tuotteiden
hintatasoa.
”Talouskehityksen keskeinen kysymys on, miten luodaan nopean ja kestävän tuotannonkasvun edellytykset.”

1.2.2.
Kansakunnan tuottavuus on sen kaikkien yritysten tuottavuuden yhteissumma. Näin ollen se on
kehitysjohtamisella henkisen ja yhteisön pääoman kasaamisesta saatu tulos.

1.2.3.
Tuottavuus paikallisena, yhteiskunnallisena, yhteisöllisenä ja kulttuurisena kehitysprosessina etenee käsi
kädessä henkisen ja sosiaalisen pääoman kehityksen ja hallinnan kanssa. Kansainvälisissä vertailevissa johtamistutkimuksissa on todettu seuraavaa:

2. Jotta yritykset pystyvät selviytymään taloudellisesti kansainvälisessä kilpailussa tai jopa nousemaan kilpailukyvyltään maailmanluokkaan, niiden on rakennettava tuottavuuden varaan ja hyödynnettävä paikallisen teollisuuden ja
toisiinsa kytkeytyvien yritysten ryppäiden tuottavuutta.
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Niiden on kyettävä käyttämään kerääntynyttä tietoa, kokemusta ja osaamista sekä tutkimuskeskuksia, koulutetun
henkilökunnan saatavuutta, tehokasta paikallishallintoa, laadukasta peruspalveluinfrastruktuuria, esim. viestintäyhteyksiä jne.
2.1. On ymmärrettävä, että tuotantokyky ei ole eikä se voi olla ”sooloilua”. Se on monien kehityskulkujen summa,
jonka osatekijöitä ovat paikallisen elinkeinotoiminnan kollektiivinen kehitys, ympäristö ja alue.
2.1.1.
Alueellisesti kasaantunut henkinen ja sosiaalinen pääoma, institutionaalinen kehys, virallinen yhteistyö ja
epäviralliset yhteydet sekä kerääntynyt kokemus edellä mainittujen pääomien johtamisessa ja jakamisessa muodostavat aineellisen ja aineettoman perustan, josta tuottavuus kehittyy ja johon kilpailukyky juurtuu.
2.1.2.
Yrityksen kilpailukyky edellyttää ”hedelmällistä” ja myönteistä toimintaympäristöä, lainsäädäntöä, hallintoa,
tutkimusta, yliopistoja ja pankkiympäristöä, vakiintuneita liike-elämän käytänteitä sekä business-kulttuuria.
2.2. Yritysten toimintaympäristö ei voi olla liiketoiminnan tulos. Sen on oltava elinkeinoelämän, akateemisen ja
tieteellisen yhteisön, valtion sekä yritysten ja niiden työntekijöiden tehokkaan yhteistyön yhteisvaikutuksen tulos –
paikallisen eliitin ja johdon toiminnan ja yhteistyön kulttuuri.

LIITE II

talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Keskeiset käsitteet

–

Henkilöresurssit

Yleensä henkilöresursseilla tarkoitetaan väestömäärää, ikäryhmiä ja työvoimaa.

–

Henkinen pääoma

Henkinen pääoma määritellään muodostuvat yksilön
—

koulutuksesta ja osaamisesta

—

kokemuksesta, asiantuntemuksesta ja erikoistumisesta

—

ammattitaidosta ja luovuudesta

—

aloitekyvystä ja -halusta

—

kyvystä ja halusta sovittaa henkilökohtaiset tarpeet ryhmän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Toisinaan kehityskirjallisuudessa henkilöresursseja ja henkistä pääomaa käytetään toistensa synonyymeinä.

–

Sosiaalinen pääoma

Tietyn yhteisön sosiaalinen pääoma määritellään vallitsevaksi arvohierarkiaksi ja tarpeiksi sekä yhteisössä vallitsevaksi
työetiikaksi.
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Yhteiskunnan solidaarisuus ja sosiaaliset siteet, yhteiskunnallinen herkkyys, kyky ratkaista ja selvittää ristiriidat.
Yhteistyön institutionalisointi, eliitin ja johtavien ryhmien välinen vuoropuhelu.
Yhteisen hyvän, yhteisen edun ja yhteiskunnan edun (kaikkine ilmentymineen) tärkeänä pitäminen, kunnioitus ja
jopa vapaaehtoinen palveleminen. Näkymätöntä ja henkistä pääomaa käytetään usein edellä mainitussa rahana
mitattavassa tarkoituksessa. Liikeyritysten kohdalla tehdään ero näkymättömän ja henkisen pääoman välillä, ja
”pääomaa” muodostuu yrityksen sisällä sekä sen ulkopuolella.
–

Sosiaalinen side

Sosiaalinen side on sosiologian termi, jolla tarkoitetaan sitä, mikä liittää yksilön yhteiskuntaan ja mikä muodostaa
yhteisön. Se ei ole lakisääteinen eikä esivallan asettama. Toisinaan sosiaalista sidettä pidetään tunteena johonkin
yhteisöön kuulumisesta.
–

Kansalaisyhteiskunta(1)

Kansalaisyhteiskunta on määritelty militaarisesta ja autoritaarisesta yhteiskunnasta poikkeavaksi yhteiskuntamuodoksi. Yhteiskunnan tyyppi määräytyy ennen kaikkea päätöksentekoprosessin mukaan, yhteiskunnallisen osallisuuden ja
päätöksentekoon osallistumisen sekä yhteiskunnallisen osallistumisen tehokkuuden perusteella.
Kansalaisyhteiskunnassa
—

yhteiskunnalliset etujärjestöt (järjestäytynyt yhteiskunta) arvioivat valtion toimintaa ja politiikkaa ja vaikuttavat
niihin vapaasti ja ratkaisevasti

—

yhteiskunnalliset etujärjestöt osallistuvat valtiosta riippumattomina vapaasti ja demokraattisesti yleisen, julkisen
tai ryhmien edun määrittelyyn, uudelleenmäärittelyyn ja palveluun. Etujärjestöt edistävät ihmisoikeuksia tai
tiettyjen ryhmien oikeuksia sekä demokraattisen osallistuvan kulttuurin ja yhteiskunnan rakenteiden kehitystä.

–

Kansalaisyhteiskunnan kehitys

Kansalaisyhteiskunnan kehitystä ei mitata kannatuksensa lisäämiseksi (julkisin varoin) kilpailevien valtiosta riippumattomien järjestöjen lukumäärän kasvulla ja niistä riippuvaisilla syrjäytyneillä yhteiskuntaryhmillä, joita järjestöt
palvelevat.
Kehitystä mitataan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen luonteella, asemalla ja toiminnalla.
Kansalaisyhteiskunta kehittyy sitä mukaa, kun kansalaisyhteiskunnan järjestöt lisäävät yhteiskunnan ja keskivertokansalaisen vaikutusmahdollisuuksia järjestöissä ja instituutioissa siten, että ne voivat osallistua yhteiskunnallisten
ongelmien ratkaisuun kriittisesti ja tehokkaasti, vaikuttaa hallituksen päätöksentekoon, kehittää yhteiskunnallista
osallisuutta ja demokraattisen osallistumisen, kulttuuria ja rakenteita. Kansalaisyhteiskunta ei kehity valtiosta
riippumattomien järjestöjen muodostaman nykyisen vahvan liikkeen kanssa, sillä tämä pyrkii korvaamaan valtion
tarjoamalla sosiaalihuoltoa tai korvaamaan yhteiskunnan tarjoamalla hyväntekeväisyyttä.

(1) Syyskuussa 1999 TSK antoi lausunnon, jossa käsitellään kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden roolia ja panosta
Euroopan rakentamisessa (EYVL C 329, 17.11.1999).
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LIITE III

talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Statistic and information material

Table 1: EU Assistance to Balkan Countries 1991-1999 (1) (millions of dollars) (2)

Country

EU

Albania

European
Investment Bank

EU Members

Total

842

47

733

1 622

Bosnia

2 124

0

523

2 647

Bulgaria

1 525

778

774

3 077

Croatia

365

0

1 201

1 566

Macedonia

416

62

183

661

Romania

1 867

1 169

3 161

6 197

Total

7 139

2 056

6 575 (3)

15 770

(1) Includes assistance for economic programs, democracy, institution-building, humanitarian aid, balance-of-payments support,
and infrastructure.
(2) Converted from euro figures at euro 1 000 = $ 1,03.
(3) Total aid for period 1991-1997.
Source: EU press release dated November 19, 1999.

Table 2: US Assistance Funding for Balkan Countries: Economic Restructuring, Institution-Building, and
Social Development Programs, Fiscal Year 1991-1999 (1) (millions of dollars)
Country

Amount

Albania

217

Bosnia

958

Bulgaria

296

Croatia

99

Macedonia

109

Romania

278

Total

1 957

(1) US assistance provided through SEED Act funding. Does not include
substantial humanitarian assistance provided under other programs.
Source: US State Department.
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Table 3: Breakdown of US Aid Commitments to Kosovo, November 1999-December 2000 (1)
(millions of dollars)
Programme

Amount

Economic Reforms

6

Agriculture

4

Human Services Infrastructure

10

Criminal Courts

2

Administration of Justice

5

International Police

48

Police Training

20

KPC

15

Demining

4

UNMIK Budget

5

Media

4

OSCE/Elections

25

Civic Education

9

Total

157

(1) Commitments made at the aid coordination conference in Brussels on
November 17, 1999.
Source: US State Department and World Bank/European Commission webpage on Economic Reconstruction and Development in Southeast
Europe (www.seerecon.org).

Table 4: Transparency International Corruption Indicators (1)

Country

1999 CPI Score
(Index ranges
from 1-10)

Country Rank
(among 99 countries
rated)

Hungary

5,2

31

Bulgaria

3,3

63

FYROM

3,3

63

Romania

3,3

63

Croatia

2,7

74

Albania

2,3

84

(1) The Transparency International Corruption Index for 1999 has been published on October 26,
1999. CPI scores relate to perceptions of the depth of corruption as seen by business people, risk
analysts, and the general public and ranges between 10 (highly clean) and 0 (highly corrupt).
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Table 5: Currently Displaced Persons (Refugees and IDPs) in SEE Region
Total Population
(millions)

Country

Displaced Persons
(thousands)

Percentage of Total
Population

Croatia

4,6

69,5

1,5

BiH

4,2

878,7

21

FRY

10,6

747,3

7

FYR Macedonia

2,0

21,9

1

Albania

3,4

3,6

Negligible

23,8

1 720,9

7

Total
Source: UNHCR, November 15, 1999.

Table 6: Selected Indicators On Political Process/Accountability/Paticipatory Institutions
Albania

BiH

Bulgaria

Croatia

FYROM

Romania

FRY

Hungary

FH

Political processes

4,50

5,00

2,75

4,25

3,50

3,25

5,00

1,25

FH

Civil society

4,25

5,00

3,75

3,50

3,75

3,75

5,00

1,25

FH

Independant media

4,75

4,75

3,50

4,75

4,00

4,00

4,50

1,25

– 0,01

– 0,97

0,6

– 0,32

0,09

0,41

NA

1,20

FYROM

Romania

KKZ Voice and Accountability
index

Note: Bigger numbers indicate better governance for KKZ, and worse governance for FH.

Table 7: Selected Corruption Indicators
Albania

BiH

Bulgaria

Croatia

FRY

Hungary

EBRD bribes as percent of firm
revenues

NA

NA

3,50

2,10

NA

4,00

NA

3,50

EBRD percent firms paying bribes frequenty

NA

NA

23,90

17,70

NA

50,90

NA

31,3

2,30

NA

3,30

2,70

3,30

3,30

NA

5,20

– 0,99

– 0,35

– 0,56

– 0,46

– 0,52

– 0,46

NA

0,61

ICRG Corruption (0-6)

2

NA

4

2

NA

3

NA

5

FH

4

3

3

3

3

3

4

1

TI

TI index (0-10)

KKZ Graft index

Corruption/3

Note: Bigger numbers indicate worse governance for FH, EBRD bribery questions — bigger numbers indicate bettergfovernance TI,
KKZ, and ICRG.
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Table 8: Selected Legal/Judicial Indicators
Albania

FH

Rule of law

BiH

Bulgaria

Croatia

FYROM

Romania

Kosovo

Hungary

5,25

6,00

3,75

4,75

4,50

4,25

5,00

1,75

WDR Predictable judiciary

4,66

NA

4,61

NA

4,28

NA

NA

3,65

EBRD Law and order index

NA

NA

1,38

1,43

NA

1,07

NA

2,34

– 0,92

– 1,11

– 0,15

0,15

– 0,26

– 0,09

NA

0,71

2

NA

4

5

NA

4

NA

6

KKZ Rule of law index
ICRG Law and order (0-6)

Note: Bigger numbers indicate worse governance for FH abd WDR97. Bigger numbers indicate better governance for EBRD law
and order index, TI, KKZ, and ICRG.

Table 9: Summary of Social Indicators for SEE, 1997

Country

Albania (2)

HDI score and ranking
1997 (1)

IMR (1997 unless stated)

Life expectancy at birth
1997

0,699/ 100th

25,8

72,8

NA

12,7

72,3

Bulgaria

0,758/ 63rd

17,5

71,1

Croatia

0,773/ 55th

8,2

72,6

FYROM

00,749/ 73rd

15,7

73,1

NA

14,3

72,3

0,752/ 68th

22,0

69,6

Bosnia and Herzegovina (3)

FY Yugoslavia (4)
Romania

(1) HDI is composite index of three components: life expectancy at birth; educational attainment (as measured by adult literacy and
enrollment rates); and real per capita GDP (in $PPP).
(2) IMR for Albania is 1996.
(3) FRY life expectancy 1996, and BIH 1995.
(4) FRY life expectancy 1996, and BIH 1995.
Source: WB ECA Social Protection Strategy (1999 draft); UNICEF Transmonee report (1999); UNDP Human Security in SEE (1999).

We have to indicate that the situation is severely deteriorating from 1995-1996 up to 2000.

Tietolaatikko 1 Köyhyyden tunnusmerkit Kaakkois-Euroopassa
—

Köyhyyden määrä vaihtelee rajusti alueittain kaikissa maissa. Suuria eroja on havaittavissa Albanian ylänkö- ja
vuoristoalueiden ja rannikon välillä, Serbian tasavallan (RS) ja Bosnia ja Hertsegovinan liittovaltion välillä
(lisäksi molemmissa sisäisiä eroja) sekä Etelä- ja Pohjois-Romanian välillä. Kulutuseroja vahvistavat toisistaan
poikkeavat mahdollisuudet käyttää laadukkaita sosiaalipalveluita. Tämä lisää todennäköisyyttä, että köyhyys
juurtuu lujaan joillekin maantieteellisille alueille.

—

Köyhyys on kaikissa maissa pahempaa maaseudulla kuin kaupungeissa. Maaseudun köyhyysluvut olivat
Romaniassa (1994) 80 % korkeammat, Bulgariassa (1997) 23 % korkeammat ja Albanian maaseudulla noin
viisi kertaa korkeammat kuin kaupunkialueilla (Tiranaa lukuunottamatta) ja Kroatiassakin merkittävästi
korkeammat (1998). Tämän lisäksi köyhyyden syvyysaste (eli kuinka paljon köyhyysrajan alapuolella köyhät
henkilöt keskimäärin elävät) ja vakavuus (jossa otetaan huomioon epätasa-arvo köyhien kesken) ovat
maaseudulla huomattavasti suurempia kuin kaupunkialueilla.
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—

Perheenpään koulutustaso korreloi voimakkaasti köyhyyden kanssa. Yliopistokoulutuksen saaneiden perheet
elävät muita epätodennäköisemmin köyhyydessä, kun taas kotitaloudet, joiden pääasiallinen elättäjä ei ole
käynyt peruskoulua loppuun, ovat keskimääräistä useammin köyhiä. Heidän osuutensa kaikista köyhistä on
EJT Makedoniassa ja Albaniassa noin 80 % ja Bosnia ja Hertsegovinassa yli 40 %.

—

Kotitaloudet, joissa perheenpää on työttömänä, ovat kaikkein köyhimpiä.

—

Työttömien korkeasta köyhyysasteesta huolimatta kotitaloudet, joiden perheenpää käy työssä, muodostavat
merkittävän osan köyhästä väestönosasta, koska niiden osuus kokonaisväestöstä on varsin suuri. Esimerkiksi
Albaniassa 70 % köyhistä käy työssä. Romaniassa (1994) noin 70 % köyhistä oli joko työssäkäyviä tai
eläkeläisiä.

—

Suurperheet ovat muita köyhempiä. Albaniassa köyhillä on suurimmat perheet ja keskimäärin 3,4 lasta. Perheen
lapsiluvun keskiarvo on 1,5. EJT Makedoniassa lasten lukumäärä korreloi positiivisesti köyhyyden kanssa,
kolme- tai useampilapsisten perheiden köyhyysaste on kaksinkertainen kansalliseen keskiarvoon verrattuna, ja
ne edustavat lähes puolta kaikista köyhistä. Myös Bulgariassa suurperheet ovat muita köyhempiä, ja lapsilla on
vanhuksia suurempi riski joutua elämään köyhyydessä. Kroatia näyttää olevan ainoa poikkeus. Siellä vanhukset
asuvat keskimääräistä pienemmissä kotitalouksissa, mutta ovat suurin yksittäinen köyhien ryhmä. Bosnia ja
Hertsegovinasta saadut ennakkotulokset näyttävät olevan samansuuntaisia.

—

Romaniväestö erottuu erityisen köyhänä ja pysyvästi köyhänä väestönosana siitä huolimatta, että tätä on ollut
vaikea osoittaa määrällisesti, sillä etnisyyteen liittyviä kysymyksiä on rajoitettu joissain kyselytutkimuksissa.
Romaniperheissä on useita merkittävään köyhyyteen liitettyjä ominaispiirteitä. Niitä ovat korkea syntyvyys,
alhainen koulutus (mm. suuret lukutaidottomuusluvut) ja korkea työttömyys. Bulgariassa romanien köyhyysaste
oli n. 85 %, lähes kaksi ja puoli kertaa niin suuri kuin valtakunnallinen keskiarvo. KIE-maista, esim. Unkarista,
saadut tulokset osoittavat samaa.
Lähde: Päätelmät perustuvat seuraaviin Maailmanpankin tutkimuksiin: Albania: Growing Out of Poverty (1996),
and Albania: Poverty and Social Welfare (Rashid et al., 1999); Poverty in Bosnia and Herzegovina: the Legacy of
War (Bisogno, draft mimeo, WB, 1999); Bulgaria: Poverty During the Transition (WB, 1999); Croatia:
Economic Vulnerability and Social Welfare Study, Issues Paper (mimeo, WB, 1999); FUR of Macedonia: Focusing
on the Poor (two vols., WB, 1999); ja Romania: Poverty and Social Policy (two vols., WB, 1997).

Tietolaatikko 2 Korruption vastainen toiminta Albaniassa
Albaniaan perustettiin 30. tammikuuta 1998 korruption vastainen toimikunta hallituksen asetuksella nro 72.
Virallisina tavoitteina on a) luoda strategia korruption vastaisen toiminnan organisoimiseksi ja ohjaamiseksi,
b) koordinoida korruption vastaista toimintaa valtion laitoksissa ja yksityisellä sektorilla sekä c) taata tarvittava
yhteistyö kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, jotka tukevat hallituksen tekemiä korruption vastaisia aloitteita.
Maailmanpankin ja USAIDin kanssa on tehty yhteistyössä riippumattomia yritys- ja kotitaloustutkimuksia. Niiden
lisäksi Albanian taloudellinen tutkimuskeskus, joka on ei-valtiollinen elin, haastatteli julkisen sektorin virkamiehiä.
Tutkimuksissa kävi ilmi seuraavaa:
—

Yli puolet yrityksistä myönsi maksavansa lahjuksia virkamiehille. Korruptioon näytettiin käytetyn noin 7 %:a
yrityksen liikevaihdosta.

—

Yritysten virkamiehille maksamat lahjukset ovat yleisempiä kaupan alalla ja rakennusalan yrityksissä kuin
tuotanto- ja palvelualoilla. Kaupan ja rakennusalan yrityksistä noin kolme neljännestä myönsi maksavansa
lahjuksia.

—

Noin puolet yksityisistä kansalaisista myönsi maksaneensa lahjuksia vuoden 1991 jälkeen.

—

Virkamiehet vahvistivat korruption olevan hyvin yleistä. Yli kaksi kolmannesta haastatelluista virkamiehistä
katsoi lahjonnan levinneen laajalle Albaniassa.

—

Virkamiesten käsityksen mukaan yli 50 % tullitarkastajista ”ostaa” virkansa.

—

Neljännes niistä yksityisistä kansalaisista, joiden perheenjäsen on vakavasti sairas, myönsi maksavansa lahjuksia
valtiollisten terveyspalvelujen henkilökunnalle.
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Tiranassa 30. kesäkuuta 1998 järjestetyssä seminaarissa kehitettiin avoimen keskustelun jälkeen mittava instituutioiden ja politiikan uudistusohjelma, jonka tarkoituksena oli vähentää korruptiota. Seminaari tarjosi pääministerille
tilaisuuden osoittaa sitoutumistaan ohjelmaan. Hallituksen laatimasta korruption vastaisesta toimintasuunnitelmasta
keskusteltiin pitkään seminaarissa. Sen tulokset ja päätelmät pääsivät sanomalehtien ja tv-asemien otsikoihin ja
avasivat vilkkaan julkisen keskustelun.
Seminaarin menestys juonsi juurensa sitä edeltäneestä mittavasta suunnittelusta ja analyyttisesta työstä sekä
tutkimuksista saaduista, korruptiota koskevista vakuuttavista tiedoista.
Seminaarissa ehdotetuista uudistuksista tärkeimmät ovat:
1)

tuki perinpohjin uudistettavalle oikeuslaitokselle

2)

verojen ja tullin perinpohjainen uudistus

3)

kouluille, sairaaloille ja muille julkisille palveluille julkinen talousarvio, jolloin asiakkaiden valitustiet helpottuvat

4)

parannuksia julkisissa hankinnoissa, kirjanpidossa ja virkamiesten ammattitaidossa.

Näiden uudistusten lisäksi hallitus on sitoutunut julkaisemaan uusimmat tutkimustulokset, jatkamaan tutkimusten
tekoa säännöllisesti ja toimimaan yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa sovitun toimintaohjelman etenemisen
seurannassa.
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta ja eurooppalainen hallintotapa – talous- ja sosiaalikomitean panos valkoisen kirjan valmisteluun”
(2001/C 193/21)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 19. lokakuuta 2000 pitämässään täysistunnossa työjärjestyksensä
23 artiklan 3 kohdan nojalla antaa lausunnon aiheesta ”Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta ja eurooppalainen hallintotapa – talous- ja sosiaalikomitean panos valkoisen kirjan valmisteluun”. Asian valmistelua
varten perustettiin alakomitea työjärjestyksen 11 artiklan 4 kohdan sekä 19 artiklan 1 kohdan nojalla.
Asian valmistelusta vastannut alakomitea antoi lausuntonsa 4. huhtikuuta 2001. Esittelijä oli Anne-Marie
Sigmund, apulaisesittelijä José Isaı́as Rodrı́guez Garcı́a-Caro.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. ja 26. huhtikuuta 2001 pitämässään 381. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 84 ääntä puolesta ja
2 vastaan 5:n pidättyessä äänestämästä.
1.

Johdanto

1.1.
Robert Schuman käynnisti Euroopan yhdentymisprosessin yli 50 vuotta sitten rauhanaloitteena. Prosessissa painotettiin aluksi taloudellisia toimia, mutta sitä täydennettiin
myöhemmin sosiaalisilla näkökohdilla. Euroopan integraatioon on kuitenkin aina kuulunut myös poliittinen ulottuvuus.
Se edellyttää unionin päätöksentekorakenteiden kehittämistä
ja mahdollisesti uusien päätöksentekorakenteiden käyttöön
ottamista, sillä mukauttaminen on välttämätöntä etenkin unionin laajentumisen vuoksi. Komissio reagoi tilanteeseen valmistelemalla eurooppalaista hallintotapaa käsittelevää valkoista
kirjaa, jossa se asettaa neljä strategista päämäärää ajanjaksoksi
2000–2005. Komissio on laatinut valkoista kirjaa koskevan
valmisteluasiakirjan (1), jossa ”pyritään jäsentämään dynaamista ja avointa vuorovaikutusprosessia”.
1.1.1. Komission jäsenet keskustelivat 28. maaliskuuta
2001 pitämässään kokouksessa asiakirjasta ”Eurooppalaisen
hallintotavan mahdolliset suuntaviivat”, joka on demokraattista hallintotapaa käsittelevän valkoisen kirjan valmisteluasiakirja.
Komitea katsoo, että kyseisessä asiakirjassa selvennetään ja
rationalisoidaan työasiakirjassa käsiteltyjä aihepiirejä, jotka on
nyt kiteytetty neljään pääperiaatteeseen:
—

Euroopan merkityksen ymmärtäminen

—

osallistumisen ja tehokkuuden haaste

—

hajauttamisen ja Euroopan yhtenäisyyden välinen jännite

—

valikoivuus, läheisyys ja suhteellisuus.

1.2.
Käsillä oleva lausunto on talous- ja sosiaalikomitean
panos komission tulevan valkoisen kirjan valmisteluun. Komitea on jo useaan otteeseen korostanut, että yksi eurooppalaisen

(1) SEK(2000) 1547/7 lopullinen, 11.10.2000.

hallintotavan suurimmista haasteista on taata järjestäytyneen
kansalaisyhteiskunnan todellinen osallistuminen. Tämän vuoksi komitea keskittyy lausunnossaan tähän aiheeseen, joka on
niin komission valmisteluasiakirjan kuin nykyisen keskustelun
johtoajatus. Komitea on sitä mieltä, että valmistelutyön tässä
vaiheessa, kun etualalla ovat periaatteelliset ja menetelmälliset
kysymykset, komission aloitteeseen voidaan parhaiten vaikuttaa esittämällä käsiteltäviä asioita koskevia analyysejä ja ehdotuksia. Valkoisen kirjan lopullinen versio on määrä hyväksyä
heinäkuussa 2001. Komitea aikoo antaa myös sitä koskevan
lausunnon.

1.2.1. Komitea on vakuuttunut siitä, että se voi järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajana (2) unionin poliittisinstitutionaalisessa järjestelmässä tuoda kokemustensa ja työskentelytapansa vuoksi lisäarvoa komission työhön.

1.2.2. Komitea on vakuuttunut myös siitä, että suunnitteilla
oleva uusi eurooppalainen hallintotapa voidaan toteuttaa
tehokkaasti vain uudistamalla toimielimiä. Komitea pyrkiikin
omalta osaltaan käynnistämään uudistuksia mukauttaakseen
ja joustavoittaakseen toimintatapojaan nykyisten vaatimusten
mukaisiksi. Komitean puheenjohtaja on toimikautensa alussa
eritellyt kahdeksan päätavoitetta toimikaudelleen, työjärjestysvaliokunta tarkistaa parhaillaan työjärjestystä, tiedotusryhmä
on laatinut tiedotusstrategian ja toinen työryhmä valmistelee
konkreettisia ehdotuksia siitä, miten komitea voi parhaiten
toteuttaa tehtävänsä järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan
edustajana Euroopan tasolla.

(2) Ks. Nizzan sopimuksella muutetun Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 257 artikla: ”Perustetaan neuvoa-antava talous- ja
sosiaalikomitea. Komitea muodostuu järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluvista talous- ja yhteiskuntaelämän eri alojen
edustajista, erityisesti tuottajien, maanviljelijöiden, liikenteenharjoittajien, työntekijöiden, kauppiaiden, käsityöläisten, vapaiden
ammattien harjoittajien, kuluttajien ja yleisen edun edustajista.”
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1.3.
Komitea on kahtena viime vuonna jo ennen unionin
tulevasta hallintotavasta käytävää keskustelua käsitellyt lausunnoissaan aiheita ”Kansalaisyhteiskunnan tehtävä ja panos Euroopan rakentamisessa” (1), ”Hallitustenvälinen konferenssi
vuonna 2000 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitean rooli” (2),
”Komissio ja valtiosta riippumattomat järjestöt – Kumppanuuden lujittaminen” (3) sekä ”Strategiset tavoitteet vuosina
2000–2005” (4).

1.4.
Käytännön esimerkkejä komitean toiminnasta järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan institutionaalisena edustajana
eurooppalaisen hallintotavan uudistamiseksi ovat komitean
ehdotukset yhtenäismarkkinasääntelyn yksinkertaistamiseksi (4) ja yksinkertaistamista koskeva käytännesäännöstö.

2.

Yleistä hallintotapa-käsitteestä

2.1.
Käsite ”governance” (”hallintotapa”) on saamassa – alkuperäisessä muodossaan – huomattavan aseman modernissa
poliittisessa kielenkäytössä, ja sitä on aiheellista tarkastella
lähemmin. Pierre Calame ja André Talmant määrittelevät
käsitteen seuraavasti: ”Hallintotapa on ihmisyhteisöjen, edustusjärjestelmien, instituutioiden, prosessien ja yhteiskunnallisten ryhmien kyky järjestäytyä hallitsemaan itseään vapaaehtoiselta pohjalta. Tällainen kyky tiedostaa (vapaaehtoinen toiminta), organisoida (instituutiot, yhteiskunnalliset ryhmät), luoda
käsitteitä (edustusjärjestelmät) ja mukautua uusiin tilanteisiin
ovat ihmisyhteisöjen tuntomerkkejä” (5).

2.1.1. Komission valmisteluasiakirjassa käsitteellä ”hallintotapa” tarkoitetaan ”kaikkien niiden sääntöjen, menettelyjen ja
käytäntöjen muodostamaa kokonaisuutta, jotka liittyvät vallan
käyttöön Euroopan tasolla ja erityisesti vallankäytön vastuullisuuteen, selkeyteen, avoimuuteen, johdonmukaisuuteen, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen”.

2.1.2. Komission jäsen Philippe Busquin muotoili 18. syyskuuta 2000 Santanderissa pitämässään puheessa asian ytimekkäästi: ”Hallintotapa tarkoittaa julkishallintoa, johon vaikuttavat tavanomaiset poliittiset elimet sekä kansalaisyhteiskunta:
yksityiset eturyhmät, julkiset laitokset ja kansalaiset” (6).

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EYVL C 329, 17.11.1999.
EYVL C 117, 26.4.2000.
EYVL C 268, 19.9.2000.
EYVL C 14, 16.1.2001.
Calame, Pierre & Talmant, André, 1997, L’Etat au coeur, le Meccano
de la gouvernance, Desclée de Brouwer, Paris, s. 19, lainaus
komission tulevaisuudentutkimuksen yksikön laatimasta asiakirjasta ”Développer de nouveaux modes de gouvernance” (työasiakirja 2000).
(6) Lainaus puheesta SPEECH/00/313 ”Science, Technology and Society in the 21st century”.
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2.2.
Valmisteluasiakirjan otsikko ”Demokratian syventäminen Euroopan unionissa” kuvaa sekä aloitteen suuntaa että
tavoitetta ja käsittelee vain epäsuorasti sitä, että Euroopan
unionin julkista toimintaa syytetään usein demokratiavajeesta.

2.2.1. Komitea ei halua käsillä olevassa lausunnossaan
puuttua demokratiavajeeseen, joka saattaa johtua lainsäädäntöja toimeenpanovallan epätasapainosta yhteisön tasolla tai
vaikeudesta nivoa järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta osallistumaan päätöksentekoon ja politiikan muotoilemiseen, mitä
käsitellään tuonnempana lausunnossa. Komitea korostaa sen
sijaan sitä, että demokratia liittyy aina kollektiiviseen subjektiin, joka on tietoinen kollektiivisuudestaan (7). Voiko tällainen
kollektiivinen identiteetti kuitenkaan olla lähtökohtana unionin tasolla? Valtiollisessa yhteydessä sillä tarkoitetaan kulloistakin kansaa, unionin tasolla pikemminkin sellaisten monien
identiteettitekijöiden yhteistulosta (tai synteesiä), jotka kokonaisuutena perustuvat yhteisiin arvoihin (8). Eurooppalainen
kollektiivinen identiteetti voitaisiin luoda myös vuorovaikutukseen, yhteisiin kokemuksiin ja yhteiseen historiaan perustuvien yhteisöjen avulla. Mutta Euroopan unioni ei perustu
vuorovaikutukseen, sillä on vähän yhteisiä kokemuksia ja
vain lyhyt yhteinen historia (7). Tässä yhteydessä tulisi puhua
pikemminkin yhteisen eurooppalaisen tietoisuuden vajeesta (9).

2.2.2. Eurooppalainen tietoisuus varmastikin vahvistuu,
kun nykyisen 12 jäsenvaltiosta koostuvan euroalueen kansalaiset alkavat jokapäiväisessä elämässä käyttää yhtenäisvaluuttaa.
Keskeinen väline eurooppalaisen identiteetin luomisessa olisi
sitova Euroopan perusoikeuskirja, kuten komitea mainitsee
lausunnossaan (10).

2.2.3. Komitea painottaa, että Euroopan kansalaisten etäisyys Brysselistä ei ole vain välimatkaongelma, vaan kyseessä
on ennen kaikkea laadullisen kokemuksen ongelma, joka on
selvitettävä antamalla konkreettisia sitoumuksia ja luomalla
konkreettisia osallistumismahdollisuuksia. Tieto ei saa enää
kulkea vain yksisuuntaisesti, vaan yhteydet on laajennettava
vuorovaikutukseksi, jossa kansalaiset eivät enää ota passiivisesti vastaan tietoa, jota he eivät ymmärrä. Niin kauan kuin
yksittäinen henkilö ajattelee, että häntä koskevat päätökset
tehdään kaukana ja että päätöksenteko on läpinäkymätöntä,
on ymmärrettävää, että hänen kiinnostuksensa vähenee jatkuvasti ja muuttuu osittain torjunnaksi. Kansalaisilla on oltava

(7) Kielmannsegg, 1996, teoksessa Jachtenfuchs & Kohler-Koch,
Europäische Integration, Leske & Budrich, s. 54.
(8) ”Kansalaisyhteiskunnan panos Euroopan rakentamisessa”, EYVL
C 329, 17.11.1999.
(9) Komission tulevaisuudentutkimuksen yksikön asiakirja ”Accroître
l’efficacité et la légitimité de la gouvernance de l’Union européenne”, CdP(99) 750.
(10) ”Euroopan unionin perusoikeuskirja”, EYVL C 367, 20.12.2000,
s. 26.
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mahdollisuus vuorovaikutukseen ja osallistumiseen sopivassa
muodossa. Tämä koskee niin unionin kuin jäsenvaltioiden
tasoa. Lyhyesti sanottuna kansalaisläheisyydestä on tultava
unionin toiminnan keskeinen tunnusmerkki. Tämä tarkoittaa
myös, että yhteisön politiikkojen yhtenäisyyttä on jatkuvasti
tutkittava ja selvennettävä.
2.2.4. Lissabonin huippukokouksen jälkeen tiettyjen yhteisön politiikkojen toteutuksessa jo sovellettu avoin koordinointi
tarjoaa tässä yhteydessä mielenkiintoisia mahdollisuuksia, joiden avulla järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta voi osallistua
asioiden hoitoon nykyistä enemmän. Kyseisen menettelytavan
soveltaminen edellyttää esimerkiksi sosiaalisen syrjäytymisen
torjuntaohjelman yhteydessä niin jäsenvaltioiden hallintotahojen kuin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja muiden asianomaisten toimijoiden aktiivista osallistumista paikallis- ja unionitasolla. Komitea aikoo tutkia huolella,
missä määrin kansalaisyhteiskunnan organisaatiot todella nivotaan asioiden hoitoon sovellettaessa uutta koordinointimenettelyä kyseisillä politiikan aloilla.

3.

Eurooppalaisen hallintotavan uudistuksen päälinjoja

3.1.
Hallintotapaa koskevan komission hankkeen suuri
haaste on vahvistaa ja kehittää eurooppalaista tietoisuutta ja
huolehtia siitä, että unionin toimielimet ottavat kansalaisläheisyyden huomioon toimissaan ja päätöksissään. Suunnitelma
sisältää mahdollisuuden, että Euroopan kansalaiset voivat
tiedotuksen, yhteistyön ja osallistumisen kautta vaikuttaa
mielekkäällä tavalla nykyistä enemmän yhteensovitetuin tai
toisiaan täydentävin toimin Euroopan rakentamiseen sekä
eurooppalaisen tietoisuuden kehittymiseen ruohonjuuritasolta
eli kansalaisista itsestään. Komitea on ”kansalaisten ja unionin
välisenä siltana” valmis omaksumaan keskeisen roolin kyseistä
suunnitelmaa toteutettaessa.
3.2.
Hallintotapaa kuvataan oikeutetusti myös ”hallitsemisen ja hallinnon kulttuuriksi”, joka edellyttää yhteisymmärrystä
tietyistä käsitteistä, periaatteista, säännöistä ja menettelytavoista. Komitean mielestä lausunnossa on aiheellista käsitellä
lyhyesti neljää avainkäsitettä, joihin jatkuvasti viitataan uusien
hallintotapojen yhteydessä.
3.3.
Oikeutus. Oikeutetulla tai tietyn tehtävän puitteissa
saadun valtuutuksen nojalla tapahtuvalla toiminnalla on aina
monipuolinen viitetausta, johon kuuluvat tehtävän antaja,
tehtävä ja tehtävän tavoite. Jos tehtävään kuuluu lainsäädännöstä päättäminen, vaalit lienevät edustavan demokratian
merkityksessä soveltuva väline antamaan oikeutuksen (1). Mikäli kyseessä on kuitenkin vaikuttaminen mielipiteenmuodostukseen poliittisessa prosessissa toimimalla asiantuntijana ja
erilaisten intressien edustajana, on nimittäminen asianmukainen oikeutuksen perusta. Komitean jäsenet ovat nimitysproses(1) Tämän kuitenkaan vaikuttamatta EY:n perustamissopimuksen
137 ja 138 artiklassa työmarkkinaosapuolille myönnettyyn toimivaltaan.
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sinsa ja asiantuntemuksensa vuoksi sekä jäsenvaltioiden järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajina oikeutettuja osallistumaan eurooppalaiseen järjestelmään monella tasolla.

3.3.1. Eurooppalaisella demokratiamallilla on useita – ei
kuitenkaan pelkkiä – osallistuvan demokratian tunnusmerkkejä. Malli perustuu yhteistyöhön ja on joustava uusien osallistumismuotojen suhteen, mutta sillä on myös edustavan demokratian tunnusmerkkejä. Tällainen eurooppalainen poliittinen
järjestelmä perustuu suhteellisen nuoriin rakenteisiin ja on
siten kokonaisuudessaan avoimempi kuin useimmat jäsenvaltioiden järjestelmät. Eurooppalaisella hallintotavalla on ensi
sijassa taattava kansalaisten intressien tehokas edustaminen
antamalla heidän valtuutetuille edustajilleen osallistumisoikeus
sekä parannettava ja tarvittaessa muutettava olemassa olevien
toimielinten yhteistyötä avoimuuden, tehokkuuden sekä vastuuvelvollisuuden suhteen.

3.4.
Osallistuminen tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa rakentavasti demokraattisten periaatteiden mukaan toimivaan
mielipiteenmuodostus- ja päätöksentekoprosessiin. Tällainen
mahdollisuus on oltava, kun ongelma tai sen sääntelyn tarve
tunnistetaan. Osallistumisoikeuden perusedellytys ja oikeutuksen perusta on järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien riittävä edustavuus. Komitea on jo aiemmin käsitellyt tätä
kysymystä (2) ja toistaa, että määrällisen edustavuuden ohella
on oltava myös laadullista edustavuutta. Tällä tarkoitetaan
asianmukaiseen organisaatiorakenteeseen ja asiantuntemukseen perustuvaa kykyä vaikuttaa asiantuntevasti ja rakentavasti
mielipiteenmuodostus- ja päätöksentekoprosessissa.

3.4.1. Komitean mielestä unionin toimielinten tulisi kansalaisyhteiskunnan organisaatioita kuullessaan tutkia niiden
edustavuus. Komissio on jo käsitellyt edustavuuskriteereitä
koskevia kysymyksiä (3). Saatujen kokemusten perusteella voidaan päätellä, että kriteerejä sovellettaessa on otettava huomioon myös jäsenvaltioiden väliset erot. Jotta organisaatiolle
voitaisiin Euroopan tasolla myöntää osallistumisoikeus, tulisi
ottaa huomioon tietyt kriteerit. Komitea ehdottaa seuraavia
edustavuuskriteereitä:

(2) ”Komissio ja valtiosta riippumattomat järjestöt – Kumppanuuden
lujittaminen”, EYVL C 268, 19.9.2000.
(3) Komission tiedonanto ”An open and structured dialogue between
the Commission and special interest groups”, SEC/92/2272 final.
”Communication concerning the application of the Agreement
on social policy presented by the Commission to the Council and
to the European Parliament”, COM(1993) 600 final. ”Tutkimus
eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen edustavuudesta – Avoin
menettely”, EYVL C 228, 7.8.1996, s. 24–25. ”Komission tiedonanto yhdistysten ja säätiöiden tukemisesta Euroopassa”, KOM(97)
241 lopullinen.
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Organisaation on
—

oltava järjestäytynyt pysyvästi yhteisön tasolla

—

voitava hyödyntää välittömästi jäsentensä asiantuntemusta sekä taattava nopea ja rakentava konsultointi

—

edustettava eurooppalaisen yhteiskunnan intressien mukaisia yleisiä asioita

—

muodostuttava jäsenorganisaatioista, jotka tunnustetaan
kulloisessakin jäsenvaltiossa edustamiensa intressien kannalta edustaviksi

—

oltava läsnä suuressa osassa EU:n jäsenvaltioita jäsenorganisaatioiden kautta

—

oltava vastuuvelvollinen toimistaan organisaation jäsenille

—

omattava mandaatti edustaa ja toimia Euroopan tasolla

—

oltava riippumaton, eikä se saa ottaa vastaan määräyksiä
ulkopuolisilta tahoilta.

3.5.
Kuuleminen. Komitea tukee kaikkia aloitteita, joiden
ansiosta henkilöt, joihin tietty toimenpide vaikuttaa, voivat
ilmaista siitä mielipiteensä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Valmisteluasiakirjassa ei sitä vastoin käsitellä komission
laajasti soveltamaa käytäntöä perustaa neuvoa-antavia komiteoita ja asiantuntijaryhmiä, joiden määrä kasvaa jatkuvasti (1).
3.5.1. Neuvoa-antavien komiteoiden ja asiantuntijaryhmien
perustamista arvioitaessa on otettava huomioon komission
asettama tehokkuustavoite. Institutionaalinen tehokkuus on
kyky hoitaa tehtäviä soveltuvin välinein, asianmukaisen määräajan kuluessa ja hyvässä kustannus–tuotos-suhteessa (2). Tavoite on tärkeä siinäkin mielessä, että kyseisiä komiteoita ja
ryhmiä arvioidaan olevan 600 (3), vaikka asiaa koskevat tiedot
ovatkin epätäydellisiä.
3.5.2. Komitea toteaa, että vaikka asiantuntijoiden hyödyntäminen saattaakin olla oikeutettua, päätösten ja valintojen
oikeutus ei ole lisääntynyt samassa määrin siitä huolimatta,
että asiantuntemuksen ansiosta päätökset ja valinnat ovat
teknisesti entistä paremmin perusteltuja. Komitea katsoo, että
tietyissä komission toimissa tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta, mutta huomauttaa, että tällöin merkittävä osa ”politiikan hahmottelusta” on kaiken valvonnan ulkopuolella eikä
kyseisillä toimijoilla ole oikeutusta osallistua päätöksentekoon.
Komitea ehdottaa, että tästä lähtien komiteoiden perustamista
(1) Delbrück kuvasi jo vuonna 1987 tilannetta ”komiteoiden liikakasvuksi” – Wessels, 1996, ”Verwaltung im Mehrebenensystem”
teoksessa Jachtenfuchs & Kohler-Koch, Europäische Integration,
Leske & Budrich, s. 176.
(2) Bieber, Roland, ”Die Demokratie und Entscheidungsfähigkeit in
der EU” julkaisussa Direkte Demokratie und EU.
(3) Wessels, 1996, ”Verwaltung im Mehrebenensystem” teoksessa
Jachtenfuchs & Kohler-Koch, Europäische Integration, Leske &
Budrich, s. 176.
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harkittaisiin uudelleen siten, että otetaan huomioon avoimuuden, tehokkuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteet, joita
komissiokin suosittelee. Komiteat ovat nykymuodossaan ongelmallisia hallinnon tehokkuuden, avoimuuden ja oikeutuksen kannalta.

3.5.3. Lisäksi komissio vaatii valmisteluasiakirjassaan, ettei
ajoissa tapahtuva ja laaja kuuleminen saa johtaa raskaaseen ja
monimutkaiseen päätöksentekoprosessiin. Toisaalla asiakirjassa komissio kuitenkin vaatii, että kaikkia tasoja alimpaan
paikallistasoon asti ja jopa kansalaisyhteiskunnan organisaatiotason alapuolella olevia yksittäisiä kansalaisia on kuultava.
Jääkin nähtäväksi, ratkeaako ongelma uuden tietotekniikan
avulla, kuten komissio uskoo, ja onko ”sähköinen demokratia”
todella toimiva ratkaisu.

3.6.
Läheisyysperiaate tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä,
että päätökset tulisi tehdä kunkin ongelman kannalta parhaalla
mahdollisella tasolla. Läheisyysperiaate rinnastetaan usein kansalaisläheisyyteen. Käsitteet ”päätöksentekotaso” ja ”kansalaisläheisyys” antavat kuitenkin sellaisen virheellisen vaikutelman,
että läheisyysperiaatetta sovellettaisiin vain vertikaalisten eli
hierarkisten ja alueellisten kriteerien perusteella. Tällaisen
luokittelun perusideana on ongelman läheisyyteen perustuva
tehokkuus. Ongelman läheisyyden kannalta pelkkien alueellisten kriteerien ohella myös tehtävään perustuvat kriteerit ovat
ratkaisevia. Tämä tarkoittaa, että valittaessa päätöksentekoon
osallistuvia toimijoita on otettava huomioon kohdassa 3.4
tarkoitetussa mielessä myös tehtävänmukainen läheisyysperiaate, jolle on ominaista erityisasiantuntemus. Tehtävänmukaisen ja alueellisen läheisyysperiaatteen käsitteet täydentävät
toisiaan ja takaavat – kumpikin omalla tavallaan – kansalaisläheisyyden ja toimien tehokkuuden. Läheisyysperiaate tarkoittaa paitsi päätösvallan jakoa myös – ja ehkä ennen kaikkea –
vastuun jakoa toimielinten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken kaikilla tasoilla. Hallintotapakäsitteeseen kuuluva vuorovaikutteisen verkoston ajatus vastaa
täysin läheisyysperiaatteen kahta ulottuvuutta.

4.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja eurooppalainen hallintotapa

4.1.
Talous- ja sosiaalikomitea on sekä keskustelufoorumi
että institutionaalinen elin, jonka ansiosta jäsenvaltioiden
kansalais- ja muiden järjestöjen edustajat ovat kiinteä osa
yhteisön päätöksentekoprosessia. Komitea on sille perussopimuksissa annetun roolin sekä kokoonpanonsa ja jäsentensä
asiantuntemuksen vuoksi järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan mielipiteenvaihdon ja mielipiteen esittämisen ensisijainen
näyttämö yhteisön institutionaalisessa järjestelmässä. Komitea
täydentää kansalaisten poliittisen edustuksen takaavaa Euroopan parlamenttia sekä alue- ja paikallisyhteisöjä edustavaa
alueiden komiteaa, ja on välttämätön silta unionin ja sen
kansalaisten välillä.
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4.1.1. Komitean pääasiallinen tehtävä on lausuntojen antaminen, mutta se on jatkuvasti eriyttänyt tehtäväkenttäänsä
varmistaakseen järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan tehokkaan osallistumisen mielipiteenmuodostus- ja päätöksentekoprosessiin sekä edistääkseen kansalaisläheistä unionia.
4.1.2. Nizzan sopimuksen voimaantulon myötä talous- ja
sosiaalikomitean asema järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan
elävien voimien institutionaalisena edustajana unionin tasolla
vahvistuu. Sopimus antaa komitealle mahdollisuuden toteuttaa
täysin rooliaan unionin ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan yhdyssiteenä sekä pysyvänä ja rakenteellisena keskusteluja neuvottelufoorumina. Komitea on näin ollen eurooppalaisen
hallintotavan ”välttämätön osa” (1).

4.2.
Tämän perusteella komitea vakuuttaa, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta on kutsuttava entistä tähdätymmin ja
laajemmin osallistumaan politiikan muotoiluun. Tämä koskee
– sekä alueellisen että tehtävänmukaisen läheisyysperiaatteen
kannalta – erilaisten aluetasojen, kuten valtion sekä alueja paikallisyhteisöjen ohella myös kansalaisyhteiskunnassa
toimivia erilaisia ryhmiä, jotka ovat edustettuina komiteassa.
Komitea aikoo tutkia tässä yhteydessä, miten sen jäsenet voivat
toiminnallaan ja organisaatioidensa tuella vahvistaa unionin
hyväksyntää jäsenvaltioissa.

4.3.
Komitean lausunnot valmistellaan yhteisymmärrykseen pyrkivällä menettelyllä, jonka yhteydessä käytävään keskusteluun kansalaisyhteiskunnan edustajat osallistuvat. Komitean työskentelytapojen lähtökohtana on ”alhaalta ylös” periaate, jonka mukaisesti päätökset tehdään jatkuvasti laajenevassa osanottajien piirissä. Lausunnon hyväksyminen täysistunnossa kuvastaa sellaisten aluksi ehkä ristiriitaisten mielipiteiden synteesiä, jotka johtuvat komitean edustamien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen erilaisista intresseistä. Tällaisessa päätöksentekoprosessissa komitean jäsenet voivat kerätä
optimaalisen määrän tietoja ja usein kehittää näkemyksiään
mielipiteenvaihdon ansiosta. Lausuntojen valmistelutyön lisäarvo piilee siinä, että komitean jäsenet voivat yrittää päästä
mielipiteissään yhteisymmärrykseen ja arvioida, miten näin
syntyneitä näkökantoja voidaan kehittää edelleen. Komitean
lausunnot antavat siten hyvän kuvan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan mielipiteestä.
4.3.1. Komitea aikoo itse vaatimansa avoimuuden vuoksi
tutkia, onko mahdollista dokumentoida komitean jäsenten
erilaiset näkemykset ja miten tämä tulisi toteuttaa.
4.3.2. Komitea katsoo, ettei sen neuvonantotehtävä rajoitu
lausuntoihin, vaan sen osallistuminen ulottuu ongelmien tunnistamisesta lopullista päätöksentekoa edeltävään vaiheeseen.
Tämä laaja-alaisuus koskee etenkin osallistumista erityisten
ongelma-alueiden (sisämarkkinat, euro, laajentuminen jne.)
käsittelyyn, arviointiin ja seurantaan.

(1) Vrt. TSK:n puheenjohtajan avajaispuhe 29. marraskuuta 2000.
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4.3.3. Esimerkkinä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta
on Lissabon huippukokouksen myötä käyttöön otetun uuden
avoimen koordinointimenetelmän äskettäinen arviointi (2). Komitea toteaa, että uusi menetelmä edellyttää koko järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistumista strategian toteuttamiseen. Lisäksi komitea muistuttaa, että ehdokasmaat ja etenkin niiden järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajat on
välittömästi nivottava prosessiin.

4.3.4. Komiteaan perustettiin vuonna 1994 yhteisön toimielinten pyynnöstä yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä,
jonka tehtävänä on seurata ja arvioida yhtenäismarkkinoiden
toimintaa ja tehdä mahdollisesti sitä koskevia parannusehdotuksia. Seurantaryhmän onnistunut toiminta luo komitealle
lisäarvoa kyseisellä alalla ja on merkki siitä, että aloitetta on
tarkoituksenmukaista kehittää edelleen. Yhtenäismarkkinoiden
”toimijoilta” saadut tiedot kerätään vuorovaikutteiseen tietoverkkoon (Progress Report on Initiatives in the Single Market,
PRISM), jonka avulla yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä
pystyy havaitsemaan yhtenäismarkkinoiden toteutumisen esteitä sekä levittämään hyviä käytänteitä, helpottamaan tiedonvälitystä ja edistämään kumppanuuksia (3).

4.4.
Talous- ja sosiaalikomitea yhteiskunnallisen kehityksen
mittarina. Koska jäsenvaltiot esittävät komitean jäsenet tehtäväänsä, voidaan taata, että jäsenet ovat myös työnsä vuoksi
yhteydessä kotimaansa tapahtumiin. He voivat näin ollen
arvioida, miten yhteisön lainsäädäntötoimet hyväksytään jäsenvaltioissa, löytää toimille kannatusta sekä selvittää kansalaisille, mikä merkitys unionilla on heidän jokapäiväisessä elämässään.

4.4.1. Komissio voi jo nyt hyödyntää toimiensa valmisteluvaiheessa komitean asiantuntemusta ja pyytää komitealta
valmistelevan lausunnon, jotta lainsäädäntöehdotukset vastaisivat kansalaisten toiveita. Komitea voi antaa hyödyllistä tietoa
myös silloin, kun on määriteltävä laajaan kansalaismielipiteeseen perustuva unionin kanta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Yleisesti komitea voi toimia yhteiskuntapoliittisen
kehityksen ennakoijana ja toimittaa ajoissa mielekkäitä toimenpiteitä varten tarvittavaa tietoa ennen konfliktien puhkeamista tai kärjistymistä.

4.5.
—

Komitealla on seuraavat tehtävät:
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen nojalla pyydettyjen lausuntojen valmistelu. Lausuntopyynnöt esitetään yleensä liian myöhään, eli komissio on usein jo
kuullut eturyhmiä, ja ensimmäinen mielipiteenmuodostusprosessi on päättynyt. Komitean lausuntotyön

(2) ”Euroopan työllisyysstrategiaa tukevien kolmen prosessin väliarviointi”, EYVL C 139, 11.5.2001.
(3) Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän PRISM-aloite (Progress Report on Initiatives in the Single Market) (www.esc.eu.int/omu–smo/prism).
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tehokkuus riippuu suoraan komission esittämän lausuntopyynnön ajankohdasta: mitä aikaisemmin komissio
esittää lausuntopyynnön, sitä tehokkaampaa komitean
toiminta on komission kannalta. Yleensä komission tulisi
esittää komitealle lausuntopyyntö jo silloin, kun toimintatai sääntelytarve havaitaan ensimmäisen kerran. Komitea
voisi tällöin osallistua järkevällä tavalla ongelman analysointiin ja ratkaisumallien etsintään ja olla näin parhaiten
hyödyksi komissiolle. Komiteaa tulisi kuitenkin kuulla
uudestaan päätöksentekoprosessin edetessä, kun esimerkiksi yhteispäätösmenettelyssä keskustellaan uusista näkökohdista ja tarvitaan lisäasiantuntemusta.
—

—

Valmistelevat lausunnot. Komitea laatii toimielimen
pyynnöstä ennakkoanalyysejä ja tekee annettua aihetta
koskevia ehdotuksia. Komissio on äskettäin hyödyntänyt
kahdesti komitean ehdotusta valmistelevan lausunnon
pyytämistä. Komitea laatii parhaillaan lausuntoja aiheista
”Työntekijöiden oikeudet” (1) ja ”Kohti yhteisön strategiaa
työterveyden ja työturvallisuuden alalla”.
Oma-aloitteiset lausunnot. Komitea voi ennakkoon –
ilman lausuntopyyntöä – käsitellä tiettyjä aiheita ja ilmaista mielipiteensä yleisluonteisista kysymyksistä sekä ajankohtaisista ja poliittisesti tärkeistä aiheista.

4.5.1. Komitea laajentaa yhä enemmän työskentelyynsä
jäsenten lisäksi osallistuvien toimijoiden piiriä. Myös tämä lisää
komitean hyödyntämistä keskustelu- ja neuvottelufoorumina.
—

—

Julkisten tilaisuuksien avulla komitea vaikuttaa osaltaan
siihen, että Eurooppaan luodaan julkisia keskustelufoorumeita, jotta järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta osallistuisi
laajalti keskusteluun niin periaatteellisista eurooppalaisista kysymyksistä (vrt. järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa käsitellyt ensimmäinen konventti) kuin itsenäisistä
aihekokonaisuuksista (esim. vuosittain 15. maaliskuuta
järjestettävä kuluttajapäivä).
Kuulemistilaisuudet ovat kehittyneet komitean yhä
useammin käyttämiksi välineiksi, joiden ansiosta mahdollisimman monet järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan
eri toimijat voivat osallistua lausuntotyöhön (Brysselin
lisäksi myös jäsenvaltioissa). Näin voidaan ottaa huomioon niiden järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden näkemys, jotka eivät ole edustettuina komiteassa.

4.6.
Talous- ja sosiaalikomitea ja EU:n ulkosuhteet. Komitean yhtenä painopistealana on moniarvoisen ja osallistumista
edistävän demokratiamallin kehittäminen ehdokasmaissa ja

(1) Lausunto on määrä hyväksyä heinäkuussa 2001.

10.7.2001

muilla maantieteellisillä alueilla, joiden kanssa Euroopan unioni ylläpitää rakenteellisia yhteyksiä, sekä kansalaisyhteiskunnan
neuvoa-antavien rakenteiden perustaminen ehdokasmaihin ja
kyseisille maantieteellisille alueille (2).
4.6.1. Komitea on laajentumisen suhteen sitä mieltä, ettei
riitä, että ehdokasvaltiot saattavat siirtää yhteisön säännöstön
(acquis communautaire) osaksi omaa lainsäädäntöään. Yhtä
tärkeää on, että ehdokasmaat luovat rakenteet, jotka mahdollistavat säännöstön soveltamisen ja valvonnan (acquis social).
Tämän vuoksi komitea
—

tukee ehdokasmaita julkisten toimielinten perustamisessa
(institution building) kahdenvälisten sekakomiteoiden (3)
avulla ja pyrkii edistämään unionin jäsenvaltioiden mallin
mukaisten kansalaisyhteiskunnan rakenteiden perustamista.

—

kutsuu ehdokasmaiden järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan vähitellen mukaan toimintaansa.

4.7.
Talous- ja sosiaalikomitea ”järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kohtaamispaikkana”. Komitea pohti järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa käsitelleen ensimmäinen konventtinsa
yhteydessä lokakuussa 1999 mahdollisuuksia nivoa vuorovaikutusprosessiinsa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan tahot,
jotka eivät tällä hetkellä ole edustettuina komiteassa. Komitea
esittää ensimmäiset tätä koskevat ehdotuksensa lausunnossaan
aiheesta ”Komissio ja valtiosta riippumattomat järjestöt —
Kumppanuuden lujittaminen” (4). Työryhmä valmistelee parhaillaan asiaa koskevia konkreettisia toteutusehdotuksia.

4.8.
Komitea on useissa lausunnoissaan ja muissa kannanotoissaan pyrkinyt tekemään selväksi, ettei se ole sosiaalisen
vuoropuhelun foorumi. Sosiaalisella vuoropuhelulla on selkeä,
perustamissopimukseen ankkuroitu (5) oikeusperusta, ja se
edustaa työmarkkinaosapuolten erityisen toimivallan (etenkin
mahdollisuus tehdä sitovia sopimuksia) ja tavoitteenasettelun
vuoksi erityisasiantuntemusta edellyttävää hallintotapaa.
Tämän ohella on alkanut kehittyä sellaisia julkisen keskustelun
muotoja, joihin järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta osallistuu
yhä enemmän ja joita tulisi komitean mielestä eritellä. Tällainen
kansalaisvuoropuhelu on myös yksi hallintotavan ilmentymä,
jonka tavoitteita, rakenteita, menettelytapoja ja osallistumiskriteereitä tulisi tarkastella lähemmin ja määritellä ne. Määrittelyä
koskeva ensimmäinen analyysi on tehty lausunnossa aiheesta
”Komissio ja valtiosta riippumattomat järjestöt – Kumppanuuden lujittaminen” (6). Komitean mukaan kansalaisvuoropuhelun tulisi täyttää seuraavat tunnusmerkit:
(2) Vrt. Euroopan, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden kansalaisyhteiskunnan edustajien tapaaminen kesäkuussa 1999 tai EU:n
ja Intian kansalaisyhteiskuntien edustajien ensimmäinen pyöreän
pöydän kokous (Round Table) tammikuussa 2001.
(3) Tällaisia sekakomiteoita on perustettu jo Puolan, Unkarin, Bulgarian sekä Romanian kanssa ja perustetaan piakkoin myös Slovakian kanssa.
(4) EYVL C 268, 19.9.2000.
(5) EY:n perustamissopimuksen 137 ja 138 artikla.
(6) EYVL C 268, 19.9.2000.
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—

Kansalaisvuoropuheluun voivat periaatteessa osallistua
kaikki järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan jäsenet (eli
myös työmarkkinaosapuolet).

—

Kansalaisvuoropuhelu ei ole työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun vaihtoehto tai kilpailija, vaan täydentää
sitä.

—

Kansalaisvuoropuhelua voidaan käydä joko järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien kesken tai heidän
ja yhteisön toimielimen välillä. Vuoropuhelu voi koskea
horisontaalisia tai vertikaalisia aiheita, eli kyseessä voi
olla yleinen tai alakohtainen vuoropuhelu.

—

Kansalaisvuoropuhelun on sisällettävä toiminnalleen tarpeelliset rakenteet. Sen pääkohteena on sosiaalis-taloudellinen ala, lukuun ottamatta kuitenkaan työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun (1) piiriin kuuluvia näkökohtia. Lisäksi kansalaisvuoropuhelun piiriin kuuluvat
ympäristö, kuluttajansuoja, kehitys, ihmisoikeudet, kulttuuri ja muut kansalaisyhteiskunnan kaikille organisaatiomuodoille tärkeät kysymykset (2).

—

Kansalaisvuoropuhelun osapuolet ovat myös vastuussa
siitä, että EU:n ulkopuoliset valtiot, etenkin ehdokasmaat,
pääsevät tutustumaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatiorakenteisiin ja kommunikaatiomenetelmiin. Näitä maita on myös tuettava vastaavien rakenteiden luomisessa tai vahvistamisessa.

Komitea on myös tehnyt merkittävää pohjatyötä määriteltäessä
kansalaisvuoropuheluun osallistuvaa järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa (3).
4.8.1. Kansalaisvuoropuhelu voisi olla osallistumisen avaintekijä eurooppalaisen demokratiamallin yhteydessä. Kansalaisvuoropuhelu perustuu julkiseen keskusteluun, joka ulottuu
lainsäädäntöä koskeviin asioihin. Oleellista on kuitenkin pitää
mielessä, että kuuleminen ja osallistuminen ovat kaksi erilaista
vaikutusmekanismia, joilla on erilaiset edellytykset.

4.10. Euroopan tulevaisuus. Komission ”hallintotapa”-työryhmä perustettiin viime vuoden kesällä, ja sen täytyi perustaa
työnsä Nizzan huippukokousta edeltäneeseen asiaintilaan ja
lainsäädäntöön. Nizzan huippukokouksen tulokset ovat edellyttäneet uusia keskusteluja, jotka koskevat muiden erityisaiheiden ohella päätöstä uusista päätöksentekorakenteista vuonna
2004 pidettäväksi suunniteltua hallitustenvälistä konferenssia
edeltävänä aikana. Komitea on sitä mieltä, ettei tämä vaikuta
aiheen ajankohtaisuuteen, vaan että päinvastoin hallintotapaa
käsittelevä komission suunnittelutyö edistää ja selkeyttää Euroopan tulevaisuutta koskevia tulevia keskusteluja.

4.10.1. Jo nyt näyttää vallitsevan yksimielisyys siitä, että on
luotava nykyisiä parempia välineitä seuraavan hallitustenvälisen konferenssin valmistelemiseksi ja ettei unionin tulevaisuutta koskevan julistuksen sisältämä luettelo ole tyhjentävä.
Komissio ja Euroopan parlamentti ovatkin kannattaneet Euroopan perusoikeuskirjan laatimiseksi perustetun valmistelukunnan kaltaisen rakenteen luomista.

4.10.2. Komitea on sitä mieltä, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta tulisi nivoa täysin hallitustenvälisen konferenssin
valmisteluprosessiin ja ettei sen osallistumista tulisi rajoittaa
vain julkiseen keskusteluun, jota on Nizzan sopimukseen
liitetyn, unionin tulevaisuutta koskevan julistuksen mukaan
käytävä ennen Laekenissa pidettävää Eurooppa-neuvoston
kokousta. EU:n perusoikeuskirjaa laatineen valmistelukunnan
työskentelyn yhteydessä komitealla oli oikeutetusti mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, mutta komitea on kuitenkin sitä
mieltä, että se voisi tulevaisuudessa toimia entistä tehokkaammin toimielimissä käytävän ja julkisen keskustelun yhdyssiteenä, jos se olisi toimivaltansa puitteissa täysin liitetty lopulliseen
rakenteeseen.

5.
4.9.
Vuosittainen konferenssi. Komitea kannattaa Euroopan
parlamentin 10. joulukuuta 1996 antamaa päätöslauselmaa (4),
jossa esitetään, ”että vuosittain järjestettäisiin parlamentin
erityisistuntojakson muodossa keskustelu, johon komissio ja
neuvosto osallistuisivat, talouspolitiikan yleisistä suuntaviivoista ja että keskustelua edeltäisi Euroopan parlamentin
valmisteleva konferenssi yhdessä talous- ja sosiaalikomitean ja
alueiden komitean edustajien kanssa”. Tällaista käytännöllistä
lähestymistapaa toimielinten välisessä yhteistyössä tulisi soveltaa muillakin aloilla.
(1) Eli kysymykset, jotka perustamissopimuksen 137 artiklan mukaisesti kuuluvat työmarkkinaosapuolten välisten neuvottelujen piiriin.
(2) Suunnitelmallista kansalaisvuoropuhelua olisi esimerkiksi myös
se, että komitea osallistuisi epävirallisiin ministerikokouksiin
kyseisillä aloilla.
(3) ”Kansalaisyhteiskunnan tehtävä ja panos Euroopan rakentamisessa”, EYVL C 329, 17.11.1999.
(4) Päätöslauselma kansalaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden osallistumisesta Euroopan unionin toimielinjärjestelmään, ks. kohta
11.
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Talous- ja sosiaalikomitean hyödyntäminen uuden
eurooppalaisen hallintotavan yhteydessä

5.1.
Jokaisen toimielimen on omalla tavallaan edistettävä
sitä, että Euroopan kansalaiset osallistuvat heitä edustavien
organisaatioiden kautta unionin toimintaan ja voivat vaikuttaa
sen kehittymiseen. Talous- ja sosiaalikomitea on jo havainnut,
että sen, samoin kuin muidenkin toimielinten, on mukauduttava Euroopan unionin kohtaamiin haasteisiin. Tämä edellyttää
kuitenkin, kuten edellä on jo todettu, että eurooppalaista
hallintotapaa parannettaessa komitean ja muiden toimielinten
välille luodaan uutta yhteisvaikutusta.

5.2.
Euroopan komission puheenjohtaja Romano Prodi
totesi 20. lokakuuta 1999 komitean täysistunnossa pitämässään puheessa, että tällainen komission ja komitean ”uusi
kumppanuus” on tarpeen. Uuden kumppanuuden tulisi konkretisoitua yhteistyösopimuksessa, josta komissio ja komitea
parhaillaan neuvottelevat.
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5.3.
Yhteistyösopimuksen, jolla luodaan yhteistyön uudet
puitteet, on määrä osaltaan vaikuttaa uusien kumppanuusmuotojen kehittämiseen sekä jo olemassa olevien kumppanuusmuotojen vakiinnuttamiseen (1), jotta komitea voi lisätä
toimiensa lisäarvoa.

5.4.
Komitea ehdottaa, että neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa tehtäisiin samantyyppiset sopimukset, sillä
vain niiden avulla komitea voi toteuttaa tehokkaasti rooliaan
uudessa eurooppalaisessa hallintomallissa neuvonantotehtävänsä puitteissa vuoropuhelu- ja neuvottelufoorumina sekä
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan mielipiteiden välittäjänä.

4)

Panos kansalaisvuoropuhelun kehittämiseen. Komitea ehdottaa, että kansalaisvuoropuhelu, sen rakenteet, tavoitteet ja menettelytavat määritellään nykyistä tarkemmin
yhdessä vuoropuheluun osallistuvien tahojen kanssa
komitean jo tekemän valmistelutyön pohjalta. Komitea
voisi myös olla kansalaisvuoropuhelun uuden pragmaattisen lähestymistavan moottori.

5)

Vuosittainen konferenssi. Euroopan parlamentin tapaan
kaikkien toimielinten tulisi järjestää vuosittain konferenssi määritellyistä aiheista.

6)

Komitean rooli Euroopan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa. Komitean mielestä on tärkeää, että se voi
osallistua mahdollisimman varhain tulevasta päätöksentekoprosessista käytävään keskusteluun voidakseen toimia
toimielinten ja suuren yleisön institutionaalisena yhdyssiteenä Euroopan tulevaisuudesta käytävässä laajassa julkisessa keskustelussa. Tässä yhteydessä komitea pyrkii
nivomaan Euroopan tulevaisuutta koskeviin pohdintoihinsa myös kansalaisyhteiskunnan toimijat ehdokasmaissa.

6.

Uuden hallintotavan haasteeseen mukautuminen

5.5.
Komitea kehottaa painokkaasti komissiota, neuvostoa
ja Euroopan parlamenttia ottamaan huomioon seuraavat ehdotukset ja linjaukset:
1)

2)

3)

Komitealle on esitettävä lausuntopyyntö mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa. Komitea on jo todennut, että varhaisessa vaiheessa annettu lausunto nostaa komitean lisäarvoa sen osallistuessa mielipiteenmuodostus- ja päätöksentekoprosessiin. Valmistelevat ja oma-aloitteiset lausunnot
ovat erityisen tehokkaita välineitä komitean neuvonantotehtävän ja sen jäsenten asiantuntemuksen hyödyntämiseksi. Komitea kehottaa komissiota, neuvostoa ja Euroopan parlamenttia esittämään nykyistä enemmän valmistelevia lausuntoja koskevia pyyntöjä niin tulevien lainsäädäntötoimien kuin esimerkiksi vihreiden kirjojen
valmistelun yhteydessä.
Komitean neuvonantotehtävän tehokkuus. Komitean
roolin optimaaliseksi tehostamiseksi komitealle on esitettävä lausuntopyyntö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mutta komitea on myös nivottava koko päätöksentekoprosessiin. Komitean mielestä on laadittava luettelo hyväksytyistä komitean ehdotuksista, ja lisäksi se
toivoo, että komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti
perustelevat tulevaisuudessa päätöksensä olla hyväksymättä komitean ehdotusta.
Panos unionin toimielinten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä koskevien konkreettisten ehtojen
luomiseksi. Komitea ehdottaa, että laaditaan yhdessä
toimielinten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa kohdassa 3.4 esitettyjen ehdotusten
pohjalta luettelo edustavuuskriteereistä, jotka voisivat
olla yhteistyön edellytyksiä. Komitea on myös valmis
valvomaan kriteerien noudattamista.

(1) Viimeisin esimerkki on 26. ja 27. huhtikuuta 2001 aiheesta
kestävä kehitys pidettävä järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan
kuulemistilaisuus, jonka komitea järjestää komission pyynnöstä
ja sen kanssa yhteistyössä.
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6.1.
Talous- ja sosiaalikomitea on tyytyväinen komission
uudelleen vahvistamaan tavoitteeseen lisätä avoimuutta ja
ennakoitavuutta sekä parantaa rakenteita prosesseissa, joiden
yhteydessä kansalaisyhteiskunta osallistuu lainsäädäntöä tai
sen täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio harkitsee seuraavia
mahdollisia vaihtoehtoja:
—

Asetetaan painopiste komitean neuvoa-antavan roolin
tehostamiselle ja laaditaan mahdollisesti lisää suuntaviivoja, joiden avulla on tarkoitus jatkuvasti kehittää Euroopan
kansalaisyhteiskunnan rakenteita.

—

Tunnustetaan yhteiskunnallis-taloudellisten toimijoiden
edelläkävijän rooli säännöksiä laadittaessa (esim. itsesääntelyn tai yhteissääntelyn uusien muotojen kehittyminen
olemassa olevan säädöshierarkian puitteissa).

Talous- ja sosiaalikomitea kannattaa käsillä olevan lausunnon
johtoajatuksiin ja ehdotuksiin tukeutuen tätä vaihtoehtoa ja
luottaa siihen, että komissio valkoista kirjaa laatiessaan toimii
kyseisen vaihtoehdon mukaisesti ja luo siitä vakiintuneen
käytännön.

6.2.
Komitea korostaa lopuksi vielä kerran olevansa valmis
vastaamaan uuden hallintotavan haasteisiin ja antamaan panoksensa toimielinuudistuksessa. Komitean työvaliokunta
päätti 19. joulukuuta 2000 toimenpiteistä, joiden avulla
komitea voi entistä paremmin toteuttaa rooliaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajana ja institutionaalisena
yhdyssiteenä niin kyseisten organisaatioiden kuin unionin
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toimielinten suuntaan ja niiden kanssa. Komitean puheenjohtaja mainitsi jo 29. marraskuuta 2000 TSK:n identiteetin (corporate identity) (1) komitean ulkopuolella.

sosiaalisen ja kansalaisvuoropuhelun rakenteita jäsenvaltioissa, joissa se on tarpeellista. Se tehostaa yhteistyötään
jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostojen sekä vastaavien elinten kanssa. Komitea suosittaa ja tukee järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa edustavien neuvoa-antavien
elinten perustamista niihin jäsenvaltioihin, joissa sellaisia
ei vielä ole.

Komitean mielestä toimielinten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan Euroopan tason edustuselinten tulisi yhdessä laatia
keskipitkän aikavälin strategiasuunnitelma.
Komitea on vakuuttunut siitä, että seuraavat konkreettiset
aloitteet nopeuttaisivat kaikkien asianosaisten toivomaa kehitystä:
1.

”Kansalaisyhteiskunnan kohtaamispaikka”. Komitea
kuvaa otsikolla sisäistä foorumia, jonka se aikoo perustaa
vaaliakseen pysyvästi avointa vuoropuhelua sekä mielipiteen- ja kokemustenvaihtoa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa riippumatta siitä, ovatko ne komitean
jäsenten välityksellä edustettuina komiteassa. Komitea
olisi erityisen tyytyväinen, jos myös unionin toimielimet
lähettäisivät edustajiaan säännöllisesti tällaisiin tapaamisiin.

2.

Valmistelevat lausunnot. Kyseessä on komission tehokas
hajauttamisväline: komitean komission toimeksiannosta
laatimat analyysit käsillä olevista ongelma-aiheista voisivat korvata vihreät kirjat ja vähentää konkreettisesti
komission työtaakkaa.

3.

Kuulemistilaisuudet. Komitean saamat kokemukset ovat
osoittaneet, että komitean asiantuntemusta voidaan parantaa kuulemistilaisuuksien avulla ja että ne ovat myös
soveltuva väline kansalaisläheisyyden lisäämiseksi. Komitea kehittää edelleen välineistöään ja järjestää kuulemistilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan myös jäsenvaltioissa.

4.

Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen jäsenvaltioissa. Komitea haluaa osaltaan kehittää edelleen

(1) Tällaisten toimenpiteiden ensisijaisuus ilmeni TSK:n puheenjohtajan 29. marraskuuta 2000 pitämästä avajaispuheesta: ”Tätä komiteamme omaleimaisuuden sisäistämistä sekä siitä vääjäämättä
seuraavaa omaleimaisuutemme ulkoistamista meidän on lähitulevaisuudessa yhteisymmärryksessä edistettävä, jotta pääsemme
pian lopulliseen yksimielisyyteen TSK:n roolista, sen olemassaolon
tarkoituksesta ja toiminnan päämäärästä näinä nopean muutoksen
aikoina, joina meitä odottavat monet uudet tehtävät”.
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5.

Laajentumiseen liittyvät toimet. Komitea tukee ehdokasmaita perustettaessa yhteisön mallin mukaisia neuvottelurakenteita (2) sekä kutsuu jo olemassa olevia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita entistä enemmän osallistumaan toimintaansa tai nivoo ne tiedotusstrategiaansa.
Komitea pyrkii myös perustamaan lisää neuvoa-antavia
sekakomiteoita.

6.

Vuoropuhelu niiden muiden maantieteellisten alueiden
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa, joihin
EU:lla on suhteet. Komitea tehostaa kyseisiä suhteita tai
luo ne (komission toimeksiannosta) (3).

7.

Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan rooli ja panos Euroopan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa. Komitean mielestä on selvää, että hyvä hallintotapa on kaikkien
niin sanottuun Nizzan jälkeiseen prosessiin kuuluvien
toimien johtoajatus. Komitea tarkastelee aihetta seikkaperäisemmin erillisessä lausunnossa.

Edellä esitetyt konkreettiset ehdotukset ovat esimerkkejä eivätkä missään nimessä tyhjentäviä. Ne ovat ensimmäinen askel
komitean hyödyntämiseksi hallintotapa-käsitteen yhteydessä.
Komitea on sitä mieltä, että niiden menestys pitkällä aikavälillä
riippuu siitä, päästäänkö keskipitkällä aikavälillä yhteisymmärrykseen tietyistä avainkäsitteistä ja toiminnoista, kuten kansalaisvuoropuhelusta (osanottajat, tavoitteet ja menettelytapa) tai
eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan rakenteiden kehittämisestä. Tätä varten on määriteltävä kaikkien osapuolten kanssa
tietyt kriteerit, menettelysäännöt ja seuranta. Komitea on
valmis toimimaan tällä alalla aktiivisesti ja ottamaan hoitaakseen konkreettisia tehtäviä.
(2) Vrt. esim. Varsovan seminaari 7.–8. joulukuuta 2000.
(3) Vrt. EU:n ja Intian kansalaisyhteiskuntien edustajien ensimmäinen
pyöreän pöydän kokous (Round Table) tammikuussa 2001.

Bryssel, 25. huhtikuuta 2001.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

