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II
(Valmistavat säädökset)

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kotitalouksien ylivelkaantuminen”
(2002/C 149/01)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 13. heinäkuuta 2000 työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan nojalla
laatia lausunnon aiheesta ”Kotitalouksien ylivelkaantuminen”.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto antoi lausuntonsa
8. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Manuel Ataı́de Ferreira.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–24. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
24. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 78 ääntä puolesta ja 6 vastaan
8:n pidättyessä äänestämästä.

1. Ylivelkaantuminen – ajankohtainen aihe
1.1.
Neuvosto katsoi 13. heinäkuuta 1992 kuluttajansuojapolitiikan kehittämisen tulevista painopistealoista antamassaan
päätöslauselmassa ensimmäisen kerran ylivelkaantumisen tutkimisen olevan yksi tärkeimmistä tavoitteista.
1.2.
Vaikka monien jäsenvaltioiden myönnetään kiinnittäneen ylivelkaantumisilmiöön tämän jälkeen yhä enemmän
huomiota ja kaikissa jäsenvaltioissa on katsottu perustelluksi
ryhtyä lainsäädännön ja hallinnon alalla erityistoimenpiteisiin,
yhteisötasolla ei ole tehty minkäänlaisia poliittisia aloitteita
siitäkään huolimatta, että professori Nick Hulsin tekemästä
tutkimuksesta (1) on levitetty tietoa ja komission nykyinen
terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto on seurannut aihetta
erittäin ammattitaitoisesti ja laadukkaasti.
1.3.
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 27. toukokuuta 1999
antaa ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaoston tehtäväksi laatia kotitalouksien ylivelkaantumisesta tiedonannon,
joka toimitettiin täysistunnon päätöksellä kaikille yhteisön
toimielimille.
1.4.
Samaan aikaan kun komitea laati edellä mainittua
tiedonantoa, aihe otettiin Portugalin puheenjohtajuuskaudella
esiin Luxemburgissa 13. huhtikuuta 2000 kokoontuneessa
kuluttajaneuvostossa, joka huomautti komissiolle ja jäsenval-

(1) Nick Huls et al. ”Overindebtedness of consumers in the EC
member states: facts and search for solutions”, kokoelmassa Droit
et Consommation, N:o 29, 1994.

tioille, että asiaa on käsiteltävä yhteisön tasolla.

1.5.
TSK suositti komissiolle tiedonantonsa lopussa, että
”se ryhtyisi ensi töikseen laatimaan välittömästi vihreää kirjaa
Euroopan kotitalouksien ylivelkaantumisesta. Siinä annettaisiin tietoa aiheesta tähän mennessä tehdyistä tutkimuksista,
tehtäisiin selkoa eri jäsenvaltioiden ja ehdokas-maiden oikeusjärjestelmistä ja maiden keräämistä tilastotiedoista, pyrittäisiin
määrittelemään ylivelkaantuminen yksiselitteisesti ja ilmaistaisiin, mihin suuntaan asiassa on komission käsityksen mukaan
edettävä, jotta tässä tiedonannossa hahmotellut tavoitteet
saavutettaisiin”.

1.6.
Suosituksen saatuaan komissio järjesti kilpailun kahden tutkimuksen teettämiseksi. Toisessa käsitellään tilastollisia
näkökohtia ja toisessa jäsenvaltioiden toisistaan poikkeavia
oikeusjärjestelmiä ylivelkaantumisen osalta.

On kuitenkin käynyt ilmi, ettei komissio hyväksynyt oikeusjärjestelmiä käsittelevää tutkimusta, vaan sanoi irti kyseisen
sopimuksen. Tilastotiedoista tehty tutkimus on parhaillaan
komission tarkasteltavana, mutta esitettyjä tietoja on vaikea
verrata keskenään, mitä luonnollisesti osattiin odottaa, koska
jäsenvaltiot mieltävät ilmiön eri tavoin ja suhtautuvat siihen
kukin omalla tavallaan. Komissio ei toistaiseksi ole paljastanut
virallisesti, miltä kannalta se aikoo tarkastella asiaa, ja voidaan-
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kin todeta, ettei se sisälly komission työohjelmaan. Komitea
suhtautuu kuitenkin myönteisesti tiettyihin yksittäisiin toimenpiteisiin, joita kulutusluottodirektiivin tarkistukseen on siroteltu.

1.7.
TSK järjesti käsillä olevan oma-aloitteisen lausunnon
laatimisen yhteydessä julkisen kuulemistilaisuuden neuvoston
puheenjohtajavaltion Ruotsin tuella. Tilaisuus pidettiin Tukholmassa 18. kesäkuuta 2001. Sen tarkoituksena oli kerätä
ajantasaista tietoa ja vertailla Pohjoismaiden kokemuksia, joita
jäätiin kaipaamaan tiedonantoa laadittaessa.

1.7.1. Kuulemistilaisuudessa Ruotsin oikeusministerin
avustajana toimiva valtiosihteeri totesi Ruotsin hallituksen
olevan erittäin kiinnostunut käsittelemään asiaa yhteisön tasolla. Tämä olisi yksi tapa ratkaista hankaluudet, joita aiheuttavat
jäsenvaltioiden erilainen suhtautuminen ongelmaan ja niiden
tekemät erilaiset ratkaisut kussakin jäsenvaltiossa toisistaan
poikkeavine tuloksineen (1).

1.8.
Italian kuluttajaneuvosto CNCU järjesti 2. heinäkuuta
2001 yhteistyössä Euroopan komission kanssa suurimuotoisen
konferenssin aiheesta ”EU:n kilpailusäännöt ja toisistaan poikkeavat pankkijärjestelmät”. Konferenssissa komission terveysja kuluttaja-asioiden pääosaston varainhoidon yksikön päällikkö esitteli suuntaviivoja, joiden pohjalta ehdotus uudeksi
kulutusluottodirektiiviksi on laadittu. Tilaisuudessa keskusteltiin lisäksi ylivelkaantumisen ongelmasta yhteisön näkökulmasta (2).

1.8.1. Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto järjesti lisäksi
Brysselissä 4. heinäkuuta 2001 kuulemistilaisuuden, jonka
kohderyhmänä olivat hallitusten asiantuntijat. Tilaisuudessa
keskusteltiin kulutusluottodirektiiviin ehdotetuista muutoksista ja korostettiin ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyn kannalta
tähdellisiä seikkoja.

1.9.
Belgian puheenjohtajuuskaudella järjestettiin Charleroissa 13.–14. marraskuuta 2001 merkittävä keskustelutilaisuus aiheesta ”Kulutusluotot ja niiden yhtenäistäminen yhteisössä”. Belgian talousasiain ja tieteellisen tutkimuksen ministeri
painotti tilaisuudessa ongelman sosiaalisia ja taloudellisia
näkökohtia ja korosti ongelman liittyvän rahoituspalveluiden
ja rajatylittävän kaupankäynnin kehittymiseen sisämarkkinoilla (3).

(1) Valtiosihteeri totesi puheessaan muun muassa seuraavaa: ”On
olemassa vaara, että Euroopan unionissa nykyisin käytössä olevat
erilaiset järjestelmät kotitalouksien ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemiseksi muodostavat teknisiä esteitä tavaroiden ja palveluiden vapaalle liikkumiselle yhtenäismarkkinoilla”.
(2) Italiassa Adiconsum (kuluttajajärjestö) on tukenut muiden kansalaisjärjestöjen ja eräiden luottolaitosten kanssa lakialoitetta kotitalouksien ylivelkaantumisen ratkaisemisesta.
(3) Belgian hallitus hyväksyi 25. tammikuuta 2002 lakiesityksen
kulutusluotoista. Laissa kielletään ylivelkaantumiseen mahdollisesti yllyttävä mainonta.
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1.10. Kannattaa vielä erityisesti mainita 26. marraskuuta
2001 pidetty sisämarkkina-, kuluttaja- ja matkailuneuvoston
kokous, jossa ministerit totesivat muun muassa, että ”jäsenvaltioiden väliset erot ylivelkaantumistapausten niin ennalta ehkäisevässä kuin sosiaalisessa, oikeudellisessa ja taloudellisessa
käsittelyssä voivat aiheuttaa suurta eriarvoisuutta sekä eurooppalaisten kuluttajien kesken että luotontarjoajien kesken” ja
katsoivat, että ”yhteisön tasolla voitaisiin tarkastella sitä, kuinka
rajat ylittävän luotonannon kehittämistä koskevia toimenpiteitä voitaisiin täydentää toimenpiteillä ylivelkaantumisen estämiseksi yhden luoton kestoaikana”.

2. Kotitalouksien ylivelkaantumisen yhteisöulottuvuus

2.1.
Ylivelkaantumisilmiöön liittyy sosiaalisia, taloudellisia,
rahoituksellisia, siviili- ja rikosoikeudellisia ja luonnollisesti
poliittisia näkökohtia, joita kaikkia kannattaa seurata yhteisötasolla.

2.1.1. Tässä oma-aloitteisessa lausunnossa pyritään korostamaan ennen kaikkea oikeudellisia näkökohtia, joilla on
välitön vaikutus sisämarkkinoiden toteutumiseen.

2.2.
Tutkimukset ja kuulemistilaisuudet osoittavat yksiselitteisesti, että rajatylittävien rahoituspalvelumarkkinoiden kehittäminen edellyttää tuottajien, kauppiaiden, itsenäisten ammatinharjoittajien ja kuluttajien luottamusta.

2.2.1. Luottamuksen takaamiseksi on olennaista, että luotontarjoajien markkinasäännöt ovat avoimia myös laiminlyöntitapauksissa.

2.3.
On totta, että suureen osaan laiminlyönneistä – mikä
on ylivelkaantumisen ensi askel – voidaan puuttua luottoa
myönnettäessä, varsinkin jos kyseessä on kulutusluotto. On
olemassa joukko ylivelkaantumista ennalta ehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä, jotka kuuluvat ensisijaisesti oikeusasioiden ja sisämarkkinoiden alaan.

2.4.
Kun otetaan huomioon läheisyysperiaate ja Rooman
sopimuksen 153 artiklan sekä Amsterdamin sopimuksen
34 artiklan uusi sanamuoto, sisämarkkinoiden toteutumisen
kannalta ei ole ainoastaan mahdollista vaan suorastaan välttämätöntä, että kotitalouksien ylivelkaantumiseen liittyviä, ensisijaisesti oikeudellisia näkökohtia käsitellään yhtenäisesti yhteisön tasolla.

2.5.

Toiminnan taustalla on kolme perussyytä.
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2.5.1. Ensimmäinen syy on tasavertaistaa yksityishenkilöiden kaikkien luotonantajien kilpailuehdot alkaen luottolaitoksista ja muista rahoitustoimijoista aina luotolla myyviin kauppiaisiin ja palvelun tarjoajiin.

2.5.2. Toinen syy liittyy sisämarkkinoiden toimintaan: vaikka yhteismarkkinoilla onkin mahdollista toteuttaa rajatylittäviä
toimia, markkinalähtöisiä kysymyksiä ratkaistaessa ne jakautuvat jälleen kerran useiksi maakohtaisiksi oikeusjärjestelmiksi.
Erityisesti äskettäin annettujen sähköistä kaupankäyntiä ja
rahoitushyödykkeiden ja -palveluiden etämyyntiä koskevien
suuntaviivojen valossa on täysin perusteltua yhdenmukaistaa
suhtautuminen kotitalouksien ylivelkaantumiseen samaan tapaan kuin on tehty kauppiaiden konkurssitapauksissa, sillä
muutoin on olemassa vaara, että kilpailulle muodostuu uusia
esteitä ja yritysten välinen kilpailu vääristyy.

2.5.3. Kolmas syy liittyy suoraan kuluttajansuojaan, ja sen
lähtökohtana on perustamissopimuksen uuden 153 artiklan
määräys. Artiklan 3 kohdan b alakohdassa määrätään nyt
nimenomaisesti, että yhteisö myötävaikuttaa artiklan 1 kohdassa mainittujen tavoitteiden toteutumiseen ”toimenpiteillä,
jotka tukevat ja täydentävät jäsenvaltioiden harjoittamaa politiikkaa ja joilla sitä seurataan”. Toimenpiteisiin sisältyy kiistatta
puuttuminen ylivelkaantumiseen. Komitean mielestä ei siis ole
perusteltua epäillä sitä, pitäisikö kotitalouksien ylivelkaantumiskysymys sisällyttää yhteisön politiikkaan, jolla taataan, että
jäsenvaltioiden aloitteet ovat yhtenäisiä. Muussa tapauksessa
sekä alan ammattilaisia että kuluttajia syrjitään aiheettomasti.

3. Päätelmät ja suositukset
3.1.

TSK esittää päätelminään seuraavaa:

a)

Ylivelkaantumisilmiö on yleistynyt kaikissa Euroopan
unionin maissa, ja sitä esiintyy myös ehdokasvaltioissa.
Ilmiöllä on taipumus pahentua rajojen avautumisen ja
rajatylittävän kaupankäynnin myötä.

b)

Kaikki Euroopan unionin maat ovat luoneet maakohtaisia
järjestelmiä erinäisten ylivelkaantumistapausten ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi ja soveltavat niitä käytännössä. Järjestelmät poikkeavat toisistaan ja ovat jopa
ristiriitaisia sekä aineellisen oikeuden että oikeus- tai
hallintomenettelyjen osalta.

c)

Erot muodostavat esteitä rajatylittävän luotonannon kehittämiselle ja yhtenäismarkkinoiden varsinaiselle toteutumiselle eivätkä edistä taloudellisilta toimijoilta edellytettävää luottamusta sisämarkkinoiden mahdollisuuksiin ja
niistä saatavaan hyötyyn.

d)

On siis toivottavaa, että ylivelkaantumiseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat pyritään yhtenäistämään, mikä
voidaan tehdä EU:n perustamissopimuksen 2 ja 34 artiklan määräysten nojalla sekä Rooman sopimuksen nykyisen 3 artiklan t luetelmakohdan ja 153 artiklan nojalla.

3.2.

TSK:n suositukset

3.2.1.
2.6.
Komission on aiheellista ryhtyä toimiin myös kolmesta
muusta syystä.

2.6.1. Ensimmäinen syy on seurausta yhtenäisvaluutan
käyttöönotosta ja sen edistämästä rajatylittävästä kaupankäynnistä. Tällöin myös luotonanto lisääntyy, koska yksi rajatylittävän liiketoiminnan tiellä tunnetusti olleista tärkeimmistä esteistä on poistettu.

Komissiolle annetaan seuraavat suositukset:

a)

Komission tulisi välittömästi julkaista virallisesti tutkimukset, jotka se on teettänyt tilastollisista näkökohdista,
ja järjestettävä uusi kilpailu ylivelkaantumista koskevan
eurooppalaisen lainsäädännön vertailututkimuksen laatimiseksi.

b)

Komission olisi laadittava mahdollisimman pian vihreä
kirja, jossa tarkasteltaisiin nykytilanteen seurauksia sisämarkkinoiden toteutumisen kannalta.

c)

Komission olisi ehdotettava ylivelkaantumistapausten ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen liittyvien lainsäädäntöpuitteiden yhtenäistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka
koskevat sekä aineellisia että menettelyseikkoja. Toimenpiteiden on oltava läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteiden
mukaisia, ja niissä on otettava huomioon unionin perustamissopimuksen 2 ja 34 artiklan määräykset sekä Rooman sopimuksen 3 ja 153 artiklan määräykset.

d)

Komission olisi suunniteltava ja toteutettava jäsenvaltioiden ja komission välinen tietojenvaihtoverkosto, jonka
avulla seurataan kotitalouksien ylivelkaantumisilmiön kehittymistä jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa. Tavoitteena olisi eurooppalaisen ylivelkaantumisen seurantakeskuksen perustaminen.

2.6.2. Toinen syy liittyy sähköisen kaupankäynnin ja etämyynnin kehittymiseen. Näiltä aloilta annettavien direktiivien
tarkoitus on omalta osaltaan poistaa maantieteelliset ja logistiset esteet ja voittaa alan ammattilaisten ja kuluttajien luottamus. Lähiaikoina hyväksytään ehdotus direktiiviksi rahoituspalveluiden etämyynnistä, mikä täydentää rajatylittävän luotonannon lisääntymisen kannalta välttämättömiä säädöspuitteita.

2.6.3. Koska Euroopan unioni laajenee pian, säädöspuitteet
on hyvä yhtenäistää välittömästi, ennen kuin niistä tulee entistä
monimutkaisempia ja vaikeammin hallittavia.
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Komission olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen,
miten yhteisön eri toimintaperiaatteiden puitteissa toteutetut toimenpiteet vaikuttavat kotitalouksien ylivelkaantumiseen tai millä tavoin ne pahentavat tilannetta. Huomionarvoisia seikkoja ovat ennen kaikkea kulutusluotot,
asuntolainat, kaupallinen viestintä, mainonta ja markkinointi sekä kaupankäyntitavat.

3.2.2.
a)

FI

menettelyistä ja luottojen perintää koskevista erityismenettelyistä.
d)

Jäsenvaltioiden olisi harkittava mahdollisuutta laatia yhteissääntelyn avulla vapaaehtoisuuteen pohjautuvia käytännesääntöjä ylivelkaantumistilanteiden ratkaisemiseksi.

e)

Jäsenvaltioiden olisi tutkittava, miten ne voivat tehdä
yhteistyötä puututtaessa rajatylittävän luotonannon aiheuttamaan monivelkaantumiseen muutoin kuin oikeusteitse.

f)

Jäsenvaltioiden olisi suunnattava jo kouluikäisille tiedotus- ja valistustoimia, joilla pyritään ennaltaehkäisemään
ylivelkaantumista.

Jäsenvaltioille annetaan seuraavat suositukset:

Jäsenvaltioiden olisi toimittava edelleen 13. heinäkuuta
1992 annetun päätöslauselman suuntaisesti ja noudatettava 13. huhtikuuta 2000 sekä 26. marraskuuta 2001
kokoontuneiden kuluttajaneuvostojen päätelmiä, kunnes
kotitalouksien ylivelkaantumista varten on luotu yhteisön
lainsäädäntöpuitteet.
Jäsenvaltioiden olisi harkittava mahdollisuutta säännellä
ylivelkaantumiseen liittyviä oikeudellisia näkökohtia yritysten maksukyvyttömyysjärjestelyjen tapaan.
Jäsenvaltioiden olisi kehotettava komissiota tutkimaan ja
tekemään jäsenvaltioiden kanssa vaihdettujen kokemusten ja tietojen pohjalta yhtenäistämisehdotuksia tiedoista,
joita kuluttajille on annettava luottosopimuksissa, kuluttajien luottotietojen käytöstä, luotonvälittäjien tai rahoitusyhtiöiden roolista, laiminlyödyn velan maksuunpano-
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3.2.3. Neuvostolle ja Euroopan parlamentille annetaan seuraavat suositukset:
a)

Niiden olisi myönnettävä selvästi ja yksiselitteisesti, että
Euroopan unionin on tehtävä ylivelkaantumisen oikeudellisiin näkökohtiin liittyviä aloitteita, kuten edellä kohdan 3.2.2 luetelmakohdassa c esitetään.

b)

Niiden on annettava komission käyttöön riittävästi määrärahoja, jotta komissio pystyy seuraamaan ylivelkaantumisilmiötä ja tekemään edellä mainittujen lainsäädännön
yhtenäistämistoimenpiteiden edellyttämiä ehdotuksia.

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

21.6.2002
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi peilien ja epäsuoran näkemän tarjoavien lisäjärjestelmien sekä tällaisilla laitteilla
varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta”
(KOM(2001) 811 lopullinen – 2001/0317 COD)
(2002/C 149/02)
Neuvosto päätti 21. maaliskuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto antoi lausuntonsa
8. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Sergio Colombo.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24. ja 25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa
(huhtikuun 24. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 94 ääntä puolesta, ei
yhtään vastaääntä 2:n pidättyessä äänestämästä.

1. Ehdotuksen sisältö

2. Ehdotuksen tavoitteet

1.1.
Tässä tarkasteltavan direktiiviehdotuksen tavoitteena
on ottaa käyttöön yhdenmukaiset normit, jotka koskevat
luokkaan M (matkustajien kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot) ja luokkaan N (tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut
ajoneuvot) kuuluvien moottoriajoneuvojen taustapeilejä ja
epäsuoran näkemän tarjoavia lisäjärjestelmiä.

2.1.
Ehdotuksella pyritään yhdenmukaistamaan jäsenvaltioissa sovellettavat erilaiset menettelytavat sekä luomaan
yhtenäiset normit, jotka ovat voimassa kaikkialla Euroopan
unionissa. Ehdotetulla direktiivillä on myös kahden vuoden
kuluttua sen voimaantulosta määrä kumota direktiivi 71/127/
ETY.

1.2.
Ehdotetulla direktiivillä muutetaan 1. maaliskuuta
1971 annettua, EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevaa erillisdirektiiviä 71/127/ETY (1) ja korvataan se. EY-tyyppihyväksyntämenettelystä oli säädetty moottoriajoneuvojen ja niiden
perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä annetussa direktiivissä 70/156/
ETY (2).

2.2.
Suurimmat muutokset koskevat pakollisen tyyppihyväksyntämenettelyn ohella lisäpeilien asentamista ja peilien
tiettyjen ominaisuuksien muuttamista epäsuoran näkökentän
kasvattamiseksi. Jo asennetut peilit voidaan myös korvata
kameraan ja näyttöön perustuvilla järjestelmillä.

1.3.
Ehdotetun direktiivin oikeusperusta on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artikla. Ehdotuksessa säilytetään osittain direktiivin 71/127/ETY rakenne, mutta muutetaan
oleellisesti sen sisältöä.

1.4.
Ehdotuksen tarkoituksena on vähentää riskejä, jotka
aiheutuvat puutteellisesta näkyvyydestä ajoneuvon sivulle ja
taakse. Näkyvyyttä on tarkoitus parantaa ottamalla käyttöön
uudenlaisia ajoneuvojen osia sekä uutta teknologiaa. Tavoitteena on näin parantaa tienkäyttäjien turvallisuutta.

1.5.
Olennaisin näkökohta on direktiivissä 71/127/ETY
säädetyn vapaaehtoisen tyyppihyväksynnän muuttaminen pakolliseksi menettelyksi, joka koskee kaikkia muutoksen piiriin
kuuluvia kevyitä ja raskaita ajoneuvoja.

(1) EYVL L 68, 1.3.1971.
(2) EYVL L 42, 23.2.1970.

3. Yleistä
3.1.
Komitea on lähtenyt komission ehdottamaa direktiiviä
arvioidessaan siitä, että turvallisuusongelmat ovat etusijalla
suunniteltujen muutosten mahdollisiin soveltamisongelmiin
nähden.
3.1.1. Komitea kannattaa ehdotuksen yleisiä linjoja, sillä se
on aina suhtautunut myönteisesti säädöksiin, joilla pyritään
parantamaan turvallisuusstandardeja. Niiden avulla suojellaan
ajoneuvoja mutta kiinnitetään myös erityistä huomiota riskialttiiden tienkäyttäjien (jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden,
moottoripyöräilijöiden jne.) turvallisuuteen.
3.1.2. Komitea katsoo, että siirtyminen direktiivissä 71/
127/ETY säädetystä vapaaehtoisuudesta ehdotetussa direktiivissä säädettyyn pakollisuuteen on – huolimatta joistakin
teknisistä ongelmista, joita käsitellään yleis- ja erityishuomioissa – tärkeä edellytys tyyppihyväksyntäjärjestelmiä koskevien normien asteittaiseksi yhdenmukaistamiseksi.
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3.1.3. Ehdotetun direktiivin täysimääräisen soveltamisen
myötä Euroopan unionissa otetaan käyttöön pakolliset normit
ja laatustandardit, jotka koskevat luokkiin M ja N kuuluvien
moottoriajoneuvojen epäsuoran näkemän tarjoavia lisäjärjestelmiä. Ehdotus edeltää komissiossa parhaillaan käsiteltävänä
olevan, tavarankuljetusajoneuvoja koskevan puitedirektiivin
antamista. Puitedirektiivin avulla on tarkoitus muuttaa nykytilannetta, jossa jäsenvaltioilla on oikeus säilyttää omat säännöstönsä.
3.1.4. Komitea pahoittelee, ettei ehdotetussa direktiivissä
esitetä lainkaan taloudellista arviointia, sillä siinä ei mitenkään
viitata lisäpeilien käytön vaikutusanalyysiin.

4. Erityistä

4.1.

Soveltamisajat

4.1.1. Komitea pohtii edellä esittämiensä huomioiden perusteella, onko ehdotuksessa esitetyillä soveltamisajoilla liian
tiukka aikataulu, jossa ei oteta huomioon asennettavien laitteiden monimutkaisuuden mukaan vaihtelevia teknisiä vaikeuksia.
4.1.2. Sitä vastoin 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa esitetyt
soveltamisajat vaikuttavat asianmukaisilta. Saman artiklan
3 kohdassa esitettyjen ”vastarekisteröityjen” ajoneuvojen (ensimmäinen rekisteröinti) suhteen soveltamisaikataulu saattaa
olla liian tiukka.

5. Liite II – Ei-pallomaiset peilit
5.1.
Liitteen II kohdissa 3.1 ja 3.3.3 säädetään, että M1ja N1-luokkien ajoneuvoihin on asennettava ei-pallomainen
lisäpeili sekä kuljettajan että matkustajan puolelle ns. kuolleen
kulman poistamiseksi.
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5.2.
Komitea on tietoinen siitä, että pyrittäessä välttämään
tätä kielteistä tekijää voi ilmetä teknisiä vaikeuksia, jotka
aiheuttavat esimerkiksi näkemän vääristymisen. Komitea suhtautuu kuitenkin myönteisesti kaikkien sellaisten määräysten
käyttöönottoon, joiden avulla voidaan parantaa turvallisuutta.
5.3.
Komitea katsoo, että ei-pallomaisten peilien käyttövaikeudet johtuvat pitkälti siitä, että käyttäjän on totuttava
peileihin. Mukautumista helpottaa kuitenkin kyseisten laitteiden yleinen ja pakollinen yhdenmukaistaminen.
5.4.
Komitea toivoo, että myös yhteisön säännösten ulkopuolelle jäävät, mutta unionin alueella liikkuvat ajoneuvot
varustetaan direktiivissä esitetyin turvajärjestelmin.
6. Liite III – Soveltaminen luokkaan M1 kuuluviin ajoneuvoihin
6.1.
Liitteen III kohdassa 5.3 säädetään luokan III päätaustapeilien osalta, että kuljettajan on nähtävä sekä kuljettajan että
matkustajan puolella vähintään 4 m leveä tien osuus.
6.2.
Komitea on tietoinen siitä, että tällaisen näkökentän
varmistamiseksi peilien tulisi olla nykyistä suurempia, mikä
vaikuttaa kielteisesti aerodynamiikkaan. Komitea asettaa kuitenkin etusijalle kyseisten säännösten noudattamisen, sillä
ne ovat komitean mielestä merkittävä tekijä riskialttiimpien
tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi.
7. Päätelmät
7.1.
Komitea on tyytyväinen komission ehdottaman direktiivin yleisiin linjoihin edellyttäen, että komitean esittämät
kommentit otetaan huomioon. Komitea toivoo myös, että
tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettava, EU:n tyyppihyväksyntämenettelyä koskeva suunniteltu puitedirektiivi laaditaan
pikaisesti ja että siitä muodostuu ajoneuvoalalla sovellettavaa
tyyppihyväksyntää koskeva keskeinen yhteisötason säädös.

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous-ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

21.6.2002
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta
–

”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liikenteen biopolttoaineiden
käytön edistämisestä”, ja

–

”Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY muuttamisesta alennetun valmisteverokannan tiettyihin biopolttoaineita sisältäviin kivennäisöljyihin ja biopolttoaineisiin
soveltamisen mahdollisuuden osalta”
(KOM(2001) 547 lopullinen – 2001/0265 COD – 2001/0266 CNS)
(2002/C 149/03)

Neuvosto päätti 18. tammikuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan
nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainituista ehdotuksista.
Asian valmistelusta on vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -jaosto hyväksyi
lausuntonsa 5. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Clive Wilkinson.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24. ja 25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Johdanto
1.1.
Komissio on laatinut tiedonannon ja kaksi ehdotusta
direktiiviksi, joissa käsitellään vaihtoehtoisia polttoaineita.
Sekä tiedonanto että ehdotetut direktiivit on esitetty asiakirjassa KOM(2001) 547 lopullinen. Ehdotetuilla direktiiveillä
pyritään edistämään biopolttoaineiden käyttöä ja mahdollistamaan alennetun valmisteverokannan soveltaminen biopolttoaineisiin jäsenvaltioissa.
1.2.
Komissio perustelee vaihtoehtoisten polttoaineiden
edistämistä koskevaa ehdotusta ympäristönsuojelulla sekä
EU:n energiahuollon parantamisella. Ehdotuksella, jonka tarkoituksena on mahdollistaa alennetun valmisteverokannan
soveltaminen jäsenvaltioissa (mutta ei pakottaa siihen), pyritään puolestaan parantamaan biopolttoaineiden kilpailukykyä.
Korvattaessa 1 000 litraa dieselöljyä biopolttoaineella kustannukset ovat nimittäin noin 300 euroa korkeammat (1). Komission mukaan öljyn barrelihinnan tulisi olla noin 70 euroa
ennen kuin biopolttoaineet voisivat kilpailla maaöljypohjaisten
polttoaineiden kanssa (2).
1.3.
Komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot velvoitettaisiin varmistamaan, että vuoteen 2005 mennessä tietty
prosenttiosuus niiden alueella myydyistä liikennepolttoaineista
olisi biopolttoainetta (aluksi 2 %, mutta osuutta on tarkoitus
lisätä ajan myötä). Komission on määrä toteuttaa ennen vuotta
2006 tutkimus, jonka tuloksista riippuen jäsenvaltiot voidaan
toisessa vaiheessa velvoittaa varmistamaan, että kaikki myytävät liikennepolttoaineet sisältävät biopolttoainetta. Tavoitteena
on korvata 20 % tavanomaisista polttoaineista vaihtoehtoisilla
(1) Tässä summassa otetaan huomioon se, että biodieseliä tarvitaan
noin 1 100 litraa korvaamaan 1 000 litraa tavanomaista dieselöljyä. 1 000 litraa bensiiniä voidaan sitä vastoin korvata 1 000 litralla bioetanolia EU:n sallimissa sekoitussuhteissa (enintään 2,7 %
happea).
(2) Tämä heijastaa nykytilannetta, mutta mittakaavaetujen vuoksi
kulujen pitäisi vähentyä ajan mittaan 55 euroon barrelilta.

polttoaineilla vuoteen 2020 mennessä, ja tästä osuudesta 8 %:n
on määrä olla biopolttoaineita (3).

1.4.
Komissio uskoo, että tiettyjä autoja voitaisiin ilman
merkittäviä muutoksia käyttää polttoaineseoksilla, joissa bensiinin biopolttoaineen osuus olisi 15 % ja dieselin 5 %.
Ajoneuvot, jotka voivat toimia puhtailla biopolttoaineilla, ovat
vielä muutamia vuosia pitkälti sidonnaisajoneuvoja kuten
julkisen liikenteen ajoneuvoja ja takseja (4).

2. Yleistä

2.1.
Komitea kannattaa ehdotuksen lähtökohtaa eli tiettyjen
fossiilisten polttoaineiden korvaamista uudistuvista energialähteistä saatavilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Se huomauttaa,
että useita vaihtoehtoisia polttoaineita on jo kehitteillä tai
käytössä. Komitea on tyytyväinen ehdotuksessa esitettyihin
mahdollisuuksiin monipuolistaa maataloustuotantoa ja lisätä
työllisyyttä, samoin kuin odotettavissa oleviin ympäristöhyötyihin, joilla on suuri merkitys etenkin ilmastonmuutoksen
torjunnassa, ja energiahuollon parantumiseen.

(3) Jäljelle jäävät 12 % on määrä saada maakaasusta ja vedystä.
(4) On rohkaisevaa todeta, että Yhdysvalloissa ja Fordin EU-testimarkkinoilla Ruotsissa myydään yhä enemmän 85-prosenttisella bioetanoliseoksella toimivia ajoneuvoja (Flexible Fuel Vehicles, FFVs).
Tämä saattaa merkitä sitä, että kyseiset ajoneuvot yleistyvät
yksityishenkilöiden käytössä ennakoitua nopeammin. Jotta bioetanoli olisi kilpailukykyinen, sen osuus on joko vapautettava verosta
tai sen tuotantokustannuksia on tuettava.
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2.2.
Komitea huomauttaa, että asiaa koskevat tilastot vaihtelevat huomattavasti tutkimuksesta riippuen, mutta on tietoinen komission ponnistuksista esittää tilastotietoja, joita se
voi tukea. Komitean mielestä esitettyjä tilastoja on edelleen
täsmennettävä, jotta annettaisiin nykyistä enemmän tietoa
mahdollisista kustannuksista ja jotta selvennettäisiin tiettyjä
ympäristönsuojelua, tekniikkaa ja taloutta koskevia näkökohtia. Komitea on erityisen huolestunut ehdotuksista koituvien
ympäristöhyötyjen tasapainosta (kaikissa tapauksissa sovelletaan samaa menettelyä).

2.3.
Ehdotus on laaja-alainen, ja sen piiriin kuuluu useita
EU:n politiikan aloja (ympäristö, maatalous, verotus jne.).
Ehdotuksen kattamilla aloilla myös tekniikan kehittyminen on
huomattavaa. Tekniikan kehittymistä on seurattava tiiviisti,
jotta varmistettaisiin, että asetetut tavoitteet saavutetaan parhaalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla. Kustannustehokkuus on erityisen tärkeää, sillä tulevaksi vuosikymmeneksi on
jo suunniteltu useita investointeja rikittömien polttoaineiden
tuotantoon (1).

3. Erityishuomioita

3.1.
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3.1.3. Kun tarkastellaan EU:n energiapolitiikkoja kokonaisuutena, voitaisiin uusiutuvista energialähteistä saatavien polttoaineiden kehittäminen ja niihin tehtävät sijoitukset jakaa
monipuolisuuden ansiosta useaan eri vaihtoehtoon. Myös
markkinavoimilla voisi näin olla nykyistä merkittävämpi rooli.

3.1.4. Komissio suunnittelee jäsenvaltioiden välistä biopolttoainekauppaa, kun taas komitea pohtii, voitaisiinko joustavuus maksimoida vaikkapa harkitsemalla tavoitteiden asettamista jokaiselle jäsenvaltiolle (kuten ehdotetaan) ja ottamalla
sitten käyttöön ”päästökauppamalli”, jotta jäsenvaltioilla olisi
tavoitteidensa saavuttamiseen tarvittava toimintavara. EU:n
tasolla kokonaisvaikutus olisi sama (päästöjen, huoltovarmuuden ja työllisyyden suhteen), ja jokaiselta jäsenvaltiolta edellytettäisiin edelleen omien tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin entistä suurempi toimintavara tavoitteidensa toteuttamiseksi.

3.1.5. Vuonna 2006 tarkistettava ehdotus biopolttoaineiden pakollisesta sekoittamisesta kaikentyyppisiin markkinoilla
oleviin polttoaineisiin vähentäisi joustavuutta, ja sitä on vielä
tutkittava.

Joustavuus
3.2.

3.1.1. Kuten edellä mainittiin, monia vaihtoehtoisia polttoaineita on kehitteillä tai jo kehitetty (2). On mahdotonta
ennustaa tarkkaan, miten nopeasti kehitys etenee useimmilla
kyseisillä aloilla tai mitkä ovat taloudelliset ja ympäristösuojelua koskevat hyödyt. Komitea onkin tyytyväinen siihen, että
komissio seuraa tiiviisti alan kehitystä.

3.1.2. Vaihtoehtoisten polttoaineiden tilanne vaihtelee tällä
hetkellä jäsenvaltioittain. Jäsenvaltioiden ajoneuvokannat ovat
myös hyvin erilaisia. Eri jäsenvaltioissa onkin sovellettava
erilaisia ratkaisuja. Näin ollen on tärkeää antaa jäsenvaltioille
mahdollisimman paljon toimintavaraa yleistavoitteen saavuttamiseksi. Toimintavaraan voisi sisältyä kaikentyyppisten uusiutuvista energialähteistä saatavien polttoaineiden huomioon
ottaminen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioissa edellyttäen, että tavoitteisiin päästään joustavuudesta
huolimatta eikä joustavuudesta aiheudu sisämarkkinoiden vääristymiä.

(1) Huomattakoon kuitenkin, että öljykasveista saatavaa metyyliesteriä lisäämällä voidaan hyvin kompensoida polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämistä.
(2) Biopolttoaineet (valmistetaan yhä useammasta raaka-aineesta),
maakaasu (maakaasusta saatava dieselpolttoaine sekä maakaasun
johdannaiset metanoli ja dimetyylieetteri mukaan lukien), vety/
polttokennot, sähkö ja nestekaasu.

Ympäristö

3.2.1. Komitea suhtautuu erittäin myönteisesti biopolttoaineiden käytöstä koituvaan suurimpaan hyötyyn eli tiettyjen
fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvista energialähteistä saatavilla polttoaineilla. Ehdotetussa direktiivissä olisi
selvennettävä, että ”uusiutuvista” energialähteistä saavilla polttoaineilla taataan ”vaihtoehtoisia” polttoaineita paremmin ympäristönsuojelu ja huoltovarmuus. Biopolttoaineiden käytöllä
vähennetään myös jätettä tietyillä aloilla (esim. jätekasviöljyjen
ja -rasvojen käyttö sekundääribiomassana vähentää jätettä
EU:ssa lähes 3 miljoonaa tonnia vuosittain).

3.2.2. Biopolttoaineiden osuus hiilidioksidipäästöjen ja
muiden päästöjen vähentämisessä on alussa vaatimaton, sillä
niitä käytetään vain vähän.

3.2.3. Biopolttoaineiden käytöstä saatavien ympäristöhyötyjen tasapainosta on ristiriitaisia näkemyksiä, vaikka komission mielestä suurin osa tutkimuksista on myönteisiä. Koska
ehdotuksen ensisijainen tarkoitus on suojella ympäristöä, on
tärkeää saada asiasta parasta mahdollista tietoa. Asiaa onkin
tutkittava edelleen.
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Maatalous (1)

3.3.1. Komitea suhtautuu erittäin myönteisesti siihen, että
ehdotuksessa otetaan huomioon monitoiminen maatalous,
jonka avulla voidaan elvyttää maaseutualueiden elinkeinoelämää. Ehdotuksessa ei kuitenkaan mainita sitä erittäin todennäköistä mahdollisuutta, että huomattava osa biopolttoaineesta
saadaan unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan välityksellä. Tietyt kehitysmaat saattavat hyötyä tällaisesta
kaupankäynnistä, mutta suurimmat kaupankäyntimahdollisuudet on todennäköisesti Yhdysvalloilla ja Brasilialla. Niillä
on huomattavaa alan kapasiteettia, ja niiden tuotantomäärät
mahdollistavat luultavasti edullisen hinnan. Tällainen kaupankäynti saattaa myös vaikuttaa selvästi oletettuun työllisyyden
kasvuun. Toisaalta EU:ssa tuotettujen biopolttoaineiden viennistä voisi tulla ajan myötä houkutteleva vaihtoehto. Komitea
painottaa, että biomassan tuotannon lisääntyminen maataloussektorilla ei saa vaarantaa muuntogeenisiä organismeja koskevia EU:n varotoimia.

3.3.2. Toinen lupaava mahdollisuus keskipitkällä aikavälillä
on metsätalouden jätteiden (ja muiden selluloosapitoisten
raaka-aineiden) käyttö biopolttoaineiden tuotannossa. Muilla
kehityskelpoisilla aloilla edistymisnopeus riippuu pitkälti käytettävissä olevista resursseista.

3.3.3. Biopolttoaineiden käytön edistäminen on itse asiassa
osa paljon laajempaa kokonaisuutta, jonka piiriin kuuluvat
myös yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulevaisuus ja EU:n
energiapolitiikka. Asiaan liittyy myös maatalousmaan käytön
tasapuolinen jakaminen elintarviketuotannon ja muiden käyttömuotojen välillä. Komitean mielestä biopolttoaineiden käytön lisäksi myös energian tuottaminen polttamalla tietynlaista
biomassaa olisi taloudellinen tapa vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, mikä hyödyttäisi maataloutta ja ympäristöä ja parantaisi huoltovarmuutta.

3.4.
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unioniin. Tarvittavien uusien perusrakenteiden myötä luotaisiin lisäksi monia uusia (tosin pitkälti määräaikaisia) työpaikkoja.

3.5.

Huoltovarmuus

3.5.1. EU:n ajoneuvokannan kasvaessa polttoaineiden huoltovarmuus on yhä tärkeämpää. Ehdotetuilla toimintatavoilla
voitaisiin todennäköisesti parhaassa tapauksessa hillitä öljyn
hinnannousua (2) vain hieman, mutta varmasti osaltaan vaikuttaa EU:n omavaraisuuteen. On muistettava, että EU:ssa on
bensiinin ylituotantoa (3), joka takaa asianmukaisen huoltovarmuuden. Biodieselin osuus huoltovarmuuden turvaamisessa
olisi erittäin tervetullut, ja sitä on tuettava kaikin tavoin.

3.6.

Verotus

3.6.1. Markkinavoimat ovat väistämättä tärkeässä asemassa
kannustettaessa siirtymään biopolttoaineiden käyttöön. Jos
biopolttoaineiden ja biopolttoaineseosten kuluttajahinnat eivät
ole kilpailukykyisiä, ei ole olemassa kannustimia kuluttaa
biopolttoaineiden yhä laajemman käytön edellyttämiä huomattavia summia. Verotus onkin ainoa realistinen mahdollisuus lisätä biopolttoaineiden käyttöä. Komitea epäilee kuitenkin, ettei ehdotettu veron 50 %:n enimmäisalennus ole useimmissa jäsenvaltioissa riittävä tavoitteen saavuttamiseksi (4).
Tällaisen rajoituksen tarve on myös kyseenalainen. Valtiovarainministerit kontrolloivat edelleen täysin asettamiaan verokantoja. Puhtaiden biopolttoaineiden verovapautta koskevan
nykyisen sopimuksen purkaminen ei myöskään ole kannustavaa.

Työllisyys

3.4.1. Biopolttoaineiden käytön työllisyysvaikutuksia koskevat arviot vaihtelevat suuresti, mutta biopolttoaineiden
tuotanto on suhteellisen työvoimavaltaista. Komissio arvioi,
että korvaamalla 1 %:n osuus kaikesta EU:ssa kulutetusta
polttoaineesta
biopolttoaineilla
luotaisiin
45 000–75 000 uutta työpaikkaa pääasiassa maaseutualueille
(on kuitenkin muistettava kohdassa 3.3.1 esitetty huomio).
Komissio huomauttaa, että biopolttoaineiden tuotantoon tähtäävä viljely helpottaisi ehdokasvaltioiden maatalouden nivomista EU:n maatalouteen silloin kun kyseiset maat liittyvät

(1) Ks. TSK:n äskettäin antama lausunto aiheesta ”Kasviproteiinien
viljelyä koskeva uusi yhteisön suunnitelma”, CES 26/2002.

3.6.2. Komitea katsoo, että ehdotetussa direktiivissä tulisi
yksinkertaisesti antaa jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa alueellaan myytävien polttoaineiden biopolttoaineosuuteen mitä
tahansa valmisteverokantaa tai täyttä verovapautta. On tärkeää
valvoa, etteivät kannustimet vääristä etyylialkoholin markkinoita, sillä sitä käytetään useilla teollisuuden aloilla.

(2) Öljyn kysynnän 2 %:n lasku alentaisi kulutusta EU:ssa vuosittain
noin 4 miljardia barrelia.
(3) Tosin vain noin 44 % tarvittavasta raakaöljystä saadaan Euroopan
tuotannosta.
(4) Ehdotuksessa sallittaisiin polttoaineen biopolttoaineosuuden täydellinen verovapaus silloin, kun biopolttoaineen osuus on 50 %
polttoaineesta. Polttoaineseoksille, joissa on yli 50 % biopolttoainetta, ei myönnettäisi lisähelpotuksia.
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3.6.3. Jotta tällä uudella teollisuudenalalla tapahtuisi todellista edistystä, on ratkaisevan tärkeää, että sen toimintaolosuhteet ovat vakaat. Komitea epäilee, ettei ehdotuksessa mainittu
kuuden vuoden ”suunnittelukausi” riitä vakaiden toimintaolojen luomiseen, ja kauden pidentämistä tulisikin harkita.
3.7.

Edistämistoimet

3.7.1. Verokannustimet (ks. edellä) ovat ainoa komission
ehdottama erityistoimi biopolttoaineiden käytön edistämiseksi.
Komitea ehdottaa, että komissio ja jäsenvaltiot käynnistäisivät
tiedotuskampanjan, jonka avulla suurelle yleisölle kerrottaisiin
biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien energialähteiden
eduista.
3.8.

Kustannukset

3.8.1. Ehdotuksessa ei anneta varmaa tietoa todennäköisistä
kustannuksista. Jos ne ovat huomattavat, saattaa ehdotettu
aikataulu olla hyvin optimistinen. Komission tulisi sisällyttää
ehdotukseensa myös asianmukainen kustannusarvio.
4. Päätelmät
4.1.
Komitea suhtautuu erittäin myönteisesti ehdotusten
tavoitteisiin. Komitea on erityisen tyytyväinen uudistuvista
energialähteistä saatavien polttoaineiden entistä laajemmasta
käytöstä koituviin ympäristöhyötyihin, monitoimiselle maataloudelle avautuviin mahdollisuuksiin sekä mahdollisuuteen
pienentää yhteisen maatalouspolitiikan ulkopuolelle jäävän
maatalouden osuutta.
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4.2.
Komitean mielestä on tärkeää, että biopolttoaineiden
käyttöä edistävät välineet ovat mahdollisimman joustavia,
jotta yksittäisten jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet otettaisiin
riittävästi huomioon. Joustavuuteen voisi sisältyä uusiutuvista
energialähteistä saatavien erityyppisten polttoaineiden huomioon ottaminen.
4.3.
Komitea korostaa, että EU:n asettamien tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittaville uusille teollisuudenaloille on annettava vakaa toimintaympäristö, joka mahdollistaa niiden
kehityksen, sekä sellaiset taloudelliset olosuhteet, jotka rohkaisevat kuluttajia käyttämään biopolttoaineita.
4.4.
Koska verokannustimet ovat avainasemassa pyrittäessä
biopolttoaineiden (ja muiden uusiutuvista energialähteistä saatavien polttoaineiden) yleiseen hyväksymiseen, komitea katsoo, ettei direktiivissä tulisi pakottaa alentamaan kyseisten
polttoaineiden valmisteveroa, vaan jäsenvaltion tulisi voida
päättää asiasta itse.
4.5.
Komitea pahoittelee, että komissio antaa vain vähän
tietoa ehdotustensa todennäköisistä kustannuksista. Se kehottaakin komissiota antamaan riittävästi tietoa kustannuksista ja
mahdollistamaan näin sekä asianmukaisen suunnittelun että
ehdotusten kustannustehokkuuden selvittämisen.
4.6.
Koska eräät tahot suhtautuvat epäillen ehdotuksista
koituvien ympäristöhyötyjen tasapainoon, komitea kehottaa
komissiota varmistamaan, että kaikki käytettävissä olevat
nykyiset ja tulevat tutkimukset käydään uudelleen läpi asian
selvittämiseksi.

Bryssel 25. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 149/11

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus maatalouden geenivarojen säilyttämisestä, kuvauksesta, keräämisestä ja käytöstä sekä asetuksen (EY) N:o 1258/1999
muuttamisesta”
(KOM(2001) 617 lopullinen (osa I) – 2001/0256 CNS)
(2002/C 149/04)
Neuvosto päätti 22. marraskuuta 2001 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
4. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Lutz Ribbe.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
24. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 89 ääntä puolesta 2:n pidättyessä
äänestämästä.

1. Johdanto
1.1.
Maatalouden geneettisten voimavarojen säilyttämisestä, kuvauksesta, keräämisestä ja käytöstä annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 1467/94 käynnistettiin toimintaohjelma
viisivuotiskaudeksi, joka päättyi 31. joulukuuta 1999. Toimintaohjelma on komission kannanotto Euroopan parlamentin
aloitteisiin. Parlamentti toi jo 1980-luvulla useissa päätöslauselmissaan esille geneettiseen köyhtymiseen liittyvän ongelman
ja ehdotti yhteisön aloitteiden käynnistämistä siihen puuttumiseksi.
1.2.
Toimintaohjelman perusteella rahoitettiin useita hankkeita. Suurin osa hankkeista koski pääasiassa ex situ saatavilla
olevien geenivarojen kuvausta. Hankkeisiin osallistui erityisesti
geenipankkeja, tutkimuslaitoksia ja geenivarojen käyttäjiä. Joskus toimintaan osallistui tutkimuslaitosten johdolla myös
kansalaisjärjestöjä.
1.3.
Toimintaohjelman päätyttyä riippumaton asiantuntijaryhmä laati siitä arviointikertomuksen asetuksen (EY)
N:o 1467/94 mukaisesti. Kertomus toimitettiin neuvostolle ja
Euroopan parlamentille. Asiantuntijaryhmän arvio toimintaohjelmasta on kaiken kaikkiaan myönteinen, ja arviointikertomuksessa kannatetaan toimien jatkamista ja tehostamista
mm. seuraavasti:
–

Kotieläimiä ja kasveja koskevien hankkeiden välistä tasapainoa tulee parantaa.

–

In situ / on farm -säilyttämistä tulee korostaa, jotta
voitaisiin edistää kansainvälisten sitoumusten toteuttamista ja ottaa paremmin huomioon nk. ekoalueiden
ominaispiirteet.

–

Kansalaisjärjestöjen aktiivista osallistumista tulee lisätä.

–

FAO:ssa käytäviä neuvotteluja ja toteutettavia toimia
koskevaa jäsenvaltioiden ja komission välistä koordinointia tulee lisätä.

–

Toimet tulee kaiken kaikkiaan suunnata siten, että jäsenvaltiot osallistuvat niihin entistä aktiivisemmin.

1.4.
Tarkasteltavana olevassa ehdotuksessa komissio esittää
uuden viisivuotisen toimintaohjelman käynnistämistä yhteisössä.

2. Yleistä

2.1.
Komitea suhtautuu erittäin myönteisesti siihen, että
komissio esittää uuden yhteisön toimintaohjelman käynnistämistä. Se korostaa, että maatalouden geneettisten voimavarojen häviämistä ei saatane pysäytettyä vielä pitkään aikaan, joten
lisätoimia tarvitaan geenivarojen kuvaamiseksi, inventoimiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että geenivaroja
käytetään maataloudessa monipuolisesti.

2.2.
Tunnettujen ja osin vaarantuneiden tai erittäin uhanalaisten lajien ominaispiirteistä ts. geneettisestä potentiaalista
on tehty vasta hajanaisia arvioita. Geenivarojen toistaiseksi
tuntemattomien ominaisuuksien mahdolliset käyttötarkoitukset ovatkin yksi tärkeä argumentti koko geenivarannon säilyttämisen puolesta.

2.3.
Geenipankkien sisältämien geenivarojen inventoinnissa ja geenipankkien verkottamisessa on suuria puutteita.
Lisäksi on epäselvyyttä geenipankeissa olevien geenivarojen
saatavuudesta ja käyttöoikeudesta.

2.4.
Toisaalta asiaa voidaan tarkastella tieteelliseltä kannalta, jolloin tavoitteena on säilyttää geenivarat mahdollisia
tulevia käyttötarkoituksia varten. Teoriassa tähän tarkoitukseen riittäisivät geenipankit tai se, että suhteellisen pieni määrä
tietyn lajin eläviä edustajia säilytettäisiin kasvitieteellisissä
puutarhoissa tai eläintarhoissa.
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2.5.
Maatalouden biologisen monimuotoisuuden kehitykseen vaikuttavat kasvien osalta paitsi taloudelliset seikat myös
ilmasto-olot, uusien sairauksien ilmaantuminen yhteisön alueelle ja kasvinterveyden myönteinen kehitys. Tieteellisen lähestymistavan kanssa vähintään yhtä tärkeää on varmistaa, että
geneettistä monimuotoisuutta käytetään maataloudessa myös
tulevaisuudessa ja että YMP:n toisen pilarin yhteydessä edistetään ympäristöä säästäviä toimintatapoja, kuten monipuolista
vuoroviljelyä. Lisäksi olisi harkittava toimenpiteitä harvinaistuvien tuotantoeläinlajien kasvatuksen turvaamiseksi.

2.6.
Monimuotoisuuden säilyttäminen on epäilemättä yleisen edun – ja myös yhteisön edun – mukaista. Talous- ja
sosiaalikomitea toteaa aiheesta ”Luonnon ja luonnonsuojelun
tila Euroopassa” antamassaan lausunnossa (1), että luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien säilyttäminen kuuluu yhteisön
tehtäviin, vaikka osaa lajeista esiintyy vain tietyillä alueilla.
Sama pätee myös muihin kuin luonnonvaraisiin eläin- ja
kasvilajeihin. Ne ovat muutakin kuin ”vain” mahdollisesti
taloudellista hyötyä tarjoavia geenisekvenssejä. Ne kuvastavat
Euroopan maatalouden ja maiseman monimuotoista ja säilyttämisen arvoista kulttuuriperintöä.

3. Erityistä

3.1.
Komitea kiinnittää huomiota siihen, että edellisen
toimintaohjelman päättymisestä (31. joulukuuta 1999) kului
lähes kaksi vuotta uuden toimintaohjelman käynnistämistä
koskevan ehdotuksen antamiseen. Tästä voidaan päätellä, että
toimien jatkamista on pohdittu komissiossa perusteellisesti.

3.2.
Komitea on tyytyväinen siihen, että toimeen varattuja
määrärahoja on tarkoitus lisätä aiemmasta 20 miljoonan euron
kokonaissummasta 10 miljoonaan euroon vuotta kohden.
Lienee kuitenkin selvää, että vaikka tällaisella summalla voidaan varmasti rahoittaa merkittäviä geenivarojen tieteelliseen
inventointiin, kuvaamiseen ja arkistointiin liittyviä toimia, sen
turvin ei voida missään tapauksessa tukea muita taloudellisesti
kannattamattomampien lajien käytön lisäämistä maataloudessa.

3.2.1. Komitea pitääkin tervetulleena, että ehdotetun asetuksen 9 artiklassa esitetään seuraavan kohdan lisäämistä
asetuksessa (EY) N:o 1258/1999 olevan 1 artiklan 2 kohtaan:
”maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvausta, keräämistä
ja käyttöä koskevat toimet”.

(1) Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Luonnon ja luonnonsuojelun tila Euroopassa”, EYVL C 221, 7.8.2001, s. 130–137.
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3.2.2. Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää velvoittaa
jäsenvaltiot valmistelemaan kyseiset toimintaohjelmat ja toimet. Ne eivät saa rajoittua tähänastisen käytännön mukaisesti
vain lajeihin, joiden jäljellä oleva kanta on erittäin pieni ja
jotka ovat siis välittömässä vaarassa hävitä.

3.3.
Komiteasta vaikuttaa siltä, ettei yhteisön välittömien
toimien merkitystä kyseisellä alalla täysin tunnusteta, vaikka
komissio onkin esittänyt ehdotuksen uudeksi toimintaohjelmaksi. Edellisestä toimintaohjelmasta poiketen tulevaisuudessa
ei enää aiota käynnistää tai toteuttaa uusia yhteisön hankkeita.
Ehdotetun toimintaohjelman täytäntöönpanon yhteydessä on
tarkoitus toteuttaa toimia vain jäsenvaltioiden tasolla, osittain
monikansallisten ohjelmien muodossa. Yhteisön rahoittamia
ohjelmia ei edes tarvitse hyväksyttää Brysselissä. Jäsenvaltioiden tulee vain ilmoittaa komissiolle ohjelmista ja niihin
mahdollisesti tehtävistä muutoksista (4 artiklan 1 kohta).
Komissio siis luopuu mahdollisuudestaan käynnistää yhteisön
toimia aloilla, joilla jäsenvaltiot eivät ryhdy aktiivisiin toimiin.
Tämä on yksi ehdotuksen puutteista.

3.4.
Yhteisön omien hankkeiden käynnistämisen mahdollistavan asetuksen (EY) N:o 1467/94 kumoamista tulisi vielä
harkita. Lisäksi tulisi painottaa sitä, että komissio säilyttää
tärkeän roolinsa alan toimien koordinoijana. Kyseinen rooli
ulottuu muuhunkin kuin tarkasteltavana olevan asetuksen
mukaisiin toimiin. Esimerkkinä voidaan mainita jäsenvaltioiden toimien koordinointi kansainvälisissä yhteyksissä.

3.5.
Asetuksen 7 artiklan mukaan toimet rahoitetaan siten,
että jäsenvaltioiden rahoitusosuus on vähintään 15 prosenttia
ja yhteisön rahoitusosuus 35 prosenttia. Tämä merkitsee, että
hankkeiden toteuttajien oma osuus voi olla jopa 50 prosenttia.
Kyseisentyyppisten ohjelmien suoranainen taloudellinen kannattavuus ei aina ole taattu. Vaarana onkin, että geenivarojen
säilyttämisen ja erityisesti niiden käytön kannalta mahdollisesti
merkittäviä hankkeita jää toteutumatta.

3.6.
Komitealle on ylipäätään edelleen epäselvää, miten
komission työn jatkuvuuden laita on kyseisellä tärkeällä alalla.
Komission toimet ovat välttämättömiä tehtäväkentän laajuuden huomioon ottamiseksi, ja niiden tulee ulottua viisivuotista
toimintaohjelmaa huomattavasti pidemmälle. Kaavailluista toimista tulisi tiedottaa eurooppalaisille elimille ja yleisölle erillisessä tiedonannossa.
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3.7.
Komitea ei ole aivan varma siitä, mitä ”ekoalueilla” tarkoitetaan (ks. 4 artiklan 1 kohdan c alakohta). Kenen tehtäviin
kyseisten alueiden määrittäminen kuuluu (ja millä perusteilla se
tehdään)?
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1999 tulisi mukauttaa, jotta sen avulla voitaisiin entistä
voimakkaammin tukea harvinaisten kasvilajien viljelyä ja harvinaistuvien tuotantoeläinlajien pitoa osana monitoimista
maataloutta sekä geenivarojen säilyttämistä ja käyttöä koskevaa laajaa ohjelmaa.

3.7.1. Komission tulisi laatia kertomus siitä, miten maaseudun kehittämisen tukemista koskevaa asetusta (EY) N:o 1257/
Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta”
(KOM(2001) 624 lopullinen – 2001/0257 COD)
(2002/C 149/05)
Neuvosto päätti 21. joulukuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 175 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -jaosto antoi lausuntonsa
4. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Philippe Levaux.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
24. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Ehdotuksen tavoite
1.1.
Ehdotuksen tarkoituksena on päivittää neuvoston
9. joulukuuta 1996 antamaa ns. Seveso II -direktiiviä, jonka
tavoitteena on estää vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamia seurauksia.

lousessa 21. syyskuuta 2001 tapahtuneen räjähdyksen johdosta. Komissio toteaa, että toisin kuin aiemmin mainituissa
onnettomuuksissa, Toulousen onnettomuuslaitos kuului kaikilta osin direktiivin velvoitteiden soveltamisalaan. Lisäksi
tutkimusten lopullisten tulosten odottaminen viivästyttäisi
nyt käsiteltävänä olevaan ehdotukseen sisältyvien muutosten
soveltamista.

1.2.
Direktiivin uudistamisen taustalla ovat tietyt viime
aikoina tapahtuneet mittavat teollisuusonnettomuudet, joista
voidaan mainita esimerkiksi
–
–

Baia Maressa Romaniassa tammikuussa 2000 tapahtunut
onnettomuus, jonka yhteydessä Tonavaan valui syanidia
ilotulitevarastossa Enschedessä Alankomaissa toukokuussa 2000 tapahtunut räjähdyssarja.

1.2.1. Komissio on myös pohtinut, pitäisikö Seveso II
-direktiiviin tehdä välittömiä muutoksia AZF-yrityksessä Tou-

1.2.2. Komissio onkin siirtänyt myöhempään ajankohtaan
päätöksen siitä, milloin Seveso II -direktiiviä tarkistetaan
uudelleen. Komissio tähdentää, että sekä Toulousen että Enscheden onnettomuuksien seurauksia vakavoitti kyseisten tuotantolaitosten sijainti lähellä asuinalueita. Komitea huomauttaa, että osa näistä asuinalueista on valitettavasti luotu tuotantolaitosten perustamisen jälkeen.
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1.2.3. Komissio tähdentää, että Seveso II -direktiivin maankäytön suunnittelua koskevan 12 artiklan tavoitteena on pyrkiä
pitkällä aikavälillä säilyttämään riittävä etäisyys vaarallisten
tuotantolaitosten ja asuinalueiden välillä. Käytännössä kaikki
jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole tietoisia etäisyyden säilyttämisestä, tai ne päättävät olla noudattamatta sitä.
1.2.4. Komissio aikoo lisätä yhteistyötä jäsenvaltioiden
kanssa onnettomuuksien asianmukaisen seurannan varmistamiseksi useiden eri näkökohtien kannalta. Lisäksi se aikoo
pohtia jo käynnistetyistä töistä ja tutkimuksista saatujen
tulosten pohjalta, pitäisikö nykyistä ehdotusta muuttaa vai
pitäisikö Seveso II -direktiiviin ehdottaa kokonaan uutta muutosta.
1.3.
Ajantasaistamisessa otetaan lisäksi huomioon kahdessa
teknisessä työryhmässä saavutetut tulokset. Nämä työryhmät
ovat:
–

TWG 7 ”ympäristölle vaaralliset aineet”

–

TWG 8 ”syöpää aiheuttavat aineet”.

1.4.
Päivityksen yhteydessä Seveso II -direktiivin liitteeseen I
voidaan myös tehdä toimituksellisia muutoksia pienien epätarkkuuksien ja epäselvyyksien korjaamiseksi.
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2.1.3. Komitea huomauttaa puolestaan, että se pääsi mukaan jatkuvaan kuulemisprosessiin vasta myöhäisessä vaiheessa, joten sen on annettava lausuntonsa kiireesti, eikä se voi
hyödyntää kaikkia kuulemisvaiheessa kerättyjä tietoja.

2.2.
Komitea kannattaa 21. syyskuuta 2001 Toulousessa
tapahtuneeseen AZF-yrityksen onnettomuuteen liittyvää komission päätöstä esittää ehdotus viipymättä ja ottaa tämän
katastrofin seuraukset huomioon vasta myöhäisemmässä vaiheessa, kun tutkimuksista saadaan tulokset.

2.2.1. Komitea ei pyri ennakoimaan tutkimusten tuloksia
eikä komission tulevia ehdotuksia, mutta se huomauttaa, että
Toulousen onnettomuus tapahtui laitoksessa, johon Seveso II
-direktiivin velvoitteita sovelletaan täysimääräisesti. Komitea
toteaa, että tämä ”täysimääräinen soveltaminen” ei estänyt
onnettomuutta eikä lieventänyt sen katastrofaalisia seurauksia.
Komitea katsoo komission tapaan, että on ryhdyttävä pikaisesti
pohtimaan, mitä muutoksia direktiiviin on vielä tehtävä.

2.2.2. Direktiivin 12 artikla koskee maankäytön suunnittelua eli vaarallisten teollisuuslaitosten sijoittamista suhteessa
asuinalueisiin tai yleisessä käytössä oleviin alueisiin. Terveen
järjen sekä onnettomuuksista saatujen kokemusten perusteella
on selvää, että tulevaisuudessa laitosten sijoittamiselle tulee
asettaa tiukat etäisyys- ja suojasäännöt. Komitea kannattaa
edelleenkin – samoin kuin 2. kesäkuuta 1994 antamassaan
lausunnossa (1) – vuonna 1996 tehtyjä päätöksiä, joita aiotaan
tarkastella uudelleen viimeaikaisten tapahtumien valossa.

2. Erityistä
2.1.
Komitea kannattaa ehdotetun direktiivin perusteluissa
esitettyjä näkökohtia. Perustelut ovat yksityiskohtaiset ja hyvin
esitetyt, ja niissä annetaan valaisevaa tietoa

2.2.3. Komitea ei ole sen sijaan varma, onko komission
lähestymistapa tarkoituksenmukainen nykyisten tuotantolaitosten kannalta. Komissio toteaa perusteluissaan (kohdan 1
viides kappale), että se ”lisää lähitulevaisuudessa yhteistyötä
jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin kehittää asianmukaisia – – toimenpiteitä näistä onnettomuuksista saatujen kokemusten perusteella – –”.

–

lähestymistavan pragmaattisesta luonteesta, sillä siinä
pyritään ottamaan huomioon onnettomuuksien seuraukset sitä mukaa kuin niitä tapahtuu.

–

neuvottelumenettelyistä, joita on toteutettu muutosten
laatimiseksi ja joiden avulla on saatu hyvin varhaisessa
vaiheessa mukaan mahdollisimman suuri määrä sidosryhmiä.

2.2.4. Kokemuksien kerääminen ja hyödyntäminen onnettomuuksien jälkeen on ilman muuta tarpeellista ja tärkeää,
mutta näin ilmaistuna lähestymistavassa vähätellään ensisijaisina pidettäviä ehkäisemistoimia, jotka nimenomaan muodostavat Seveso II -direktiivin perustan.

2.1.1. Komitea huomauttaa tässä yhteydessä, että komissio
korostaa täysin aiheellisesti Seveso II -direktiivin täytäntöönpanoa ja siihen tehtäviä mahdollisia muutoksia ja parannuksia
koskevan jatkuvan kuulemisprosessin merkitystä.

2.2.5. Komitea painottaa, että näihin ehkäisemistoimiin
on kuuluttava järjestelmällinen tiedottaminen ensisijaisesti
lähistöllä asuvalle aikuisväestölle, mutta myös kaikille koululaisille.

2.1.2. Komissio viittaa järjestettyihin konferensseihin ja
seminaareihin ja mainitsee, että se on kuullut ehdotusta
laatiessaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioita, jäsenehdokasmaita, ympäristöalan kansalaisjärjestöjä, eurooppalaisia ja
kansallisia teollisuusliittoja ja -järjestöjä sekä kansainvälisiä
järjestöjä, muun muassa YK:ta.

(1) Talous- ja sosiaalikomitean 2. kesäkuuta 1994 antama lausunto
aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta”, COM(94) 4
final – SYN 94/0014, CES 760/94, EYVL C 295, 22.10.1994.
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2.2.6. Lisäksi viittaus ”lähitulevaisuuteen” erityisen vakavien
riskien kohdalla on asiatonta. Komitea katsoo päinvastoin, että
on korostettava päätösten kiireellisyyttä ja että teollisuusyritykset on velvoitettava suunnittelemaan toteutettavia toimia, jotta
ne voivat ohjelmoida investointinsa sen mukaisesti.

2.4.3. Komitea toteaa, että toisin kuin Seveso II -direktiivin
soveltamisalaan kuuluvissa teollisuuslaitoksissa tapahtuneiden
onnettomuuksien kohdalla, onnettomuuksista, jotka ovat tapahtuneet vaarallisten aineiden kuljetuksessa putkistoissa, rautateillä, sisävesillä ja merellä, ei ole yhteisön tasolla luetteloita
eikä systemaattista seurantaa.

2.2.7. Komitea ihmettelee, että komissio suunnittelee yhteistyön lisäämistä vain jäsenvaltioiden kanssa, vaikka monet
ehdokasmaista ovat tällä alalla merkittävästi jäljessä ja niiden
on ryhdyttävä korjaamaan välittömästi tätä kansalaisten turvallisuuden kannalta huolestuttavaa tilannetta.

2.4.4. Komitea huomauttaa, että tämä ongelma ei kuulu
suoraan Seveso II -direktiivin alaan. Koska kyseessä ovat
kuitenkin vaaralliset aineet, komitea muistuttaa, että sen lisäksi,
että näitä aineita käytetään ja varastoidaan tuotantolaitoksissa,
niitä on myös kuljetettava, ja kuljetuksen yhteydessä ne
saattavat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.

2.3.
Komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että
Baia Maren onnettomuuden johdosta Seveso II -direktiivin
soveltamisalaa on muutettava. Onnettomuus osoitti, että vakavia riskejä on edelleenkin olemassa. Kokemuksen puute saattaa
selittää vuoden 1980 Seveso I -direktiivin ja vuoden 1996
Seveso II -direktiivin soveltamiseen säädetyt poikkeukset.

2.4.5. Komitea ehdottaa, että komissio pohtisi mahdollisuutta luoda kuljetusvaiheessa tapahtuville onnettomuuksille
samantapainen seurantajärjestelmä, kuin mitä käytetään vaarallisista aineista tuotantolaitoksissa aiheutuvien onnettomuuksien seurannassa. Toimivaltuuksia laajentamalla tämä
tehtävä voitaisiin antaa suuronnettomuuksien riskejä tutkivan
toimiston (MAHB) tai jonkun muun toimivaltaisen elimen
tehtäväksi.

2.3.1. Komitea on tyytyväinen komission perusteluiden
kohdassa 1.3 esittämään selvitykseen. Komitea pahoittelee
kuitenkin, ettei komissio ole antanut tarkempaa kuvaa näiden
poikkeuksien laajuudesta ja maininnut, montako kaivostoimintaan liittyvää vaarallisten aineiden varastointi- ja käsittelylaitosta nämä poikkeukset kattavat. Sama koskee kaatopaikkoja, joiden käyttö liittyy malmeista saatavien mineraalien prosessointiin. Komitea katsoo, että kun pyritään sitovien toimien ja
säännösten hyväksymisen kannalta välttämättömään avoimuuteen, on ehdottoman tärkeää jakaa tietoa yleisölle ja
teollisuudelle.

2.4.
Enscheden onnettomuuteen liittyvien muutosten kohdalla komitea kannattaa komission ehdotuksia, joissa otetaan
huomioon tämän kohtalokkaan onnettomuuden antamat opetukset.

2.4.1. Komitea toteaa, että tämän lausunnon laatimisen
yhteydessä paljastui, että Eurooppaan etenkin Aasiasta tuotavien räjähteiden ja erityisesti ilotulitteiden kohdalla on paljon
ongelmia. Tulliselvitykset, joilla tuotteet luokitellaan eri kategorioihin, ovat usein virheellisiä, jolloin tuotteiden jakelu,
kuljetus ja varastointi tapahtuu olosuhteissa, jotka eivät ole
sääntöjen mukaiset, mikä saattaa myös aiheuttaa vakavia
onnettomuuksia.

2.4.2. Komissio on tietoinen näistä ongelmista, joten komitea toivoo, että se pohtisi niitä Seveso II -direktiivin seuraavan
tarkistuksen yhteydessä.

3. Erityistä

3.1.

Ehdotetussa direktiivissä on neljä artiklaa.

3.2.
Ehdotetun direktiivin 1 artiklassa 4 artiklan e ja
f kohdassa säädettyjä poikkeuksia rajoitetaan ja Seveso II
-direktiivin soveltamisalaa laajennetaan koskemaan kemiallisten ja lämpöprosessoinnin toimintoja ja näihin liittyvää varastointia. Komitea toteaa, että varsinainen kaivostoiminta (hyödyntäminen, etsintä, louhinta ja prosessointi) sekä avolouhostoiminta jäävät edelleenkin soveltamisalueen ulkopuolelle. Komitea kannattaakin komission ehdotusta, joka on tulosta
ennalta järjestetyssä sidosryhmien kuulemisessa saavutetusta
konsensuksesta. Vaarallisia aineita sisältävän kaivosjätteen
uudelleenkäsittelystä komitea on sitä mieltä, että siihen voidaan
joko soveltaa Seveso II -direktiiviä tai sitä varten voidaan laatia
erillinen säädös.

3.3.
Samassa artiklassa direktiivin soveltamisalaa laajennetaan koskemaan kaivosjätteen käsittelylaitoksia, joita käytetään
mineraalien kemiallisen ja lämpöprosessoinnin yhteydessä ja
joissa on vaarallisia aineita. Komitea huomauttaa, että muut
kaatopaikat jäävät sovellusalan ulkopuolelle. Komitea kannattaa komission ehdotusta samoin perustein kuin edellä.

3.4.
Myös Seveso II -direktiivin liite I päivitetään. Komitea
on tutustunut perusteluihin, ja se kannattaa komission ehdotuksia kokonaisuudessaan
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3.4.1. Komitea korostaa kuitenkin, että komissio on lisännyt syöpää aiheuttavien aineiden luetteloon hydratsiinin asiasta
käydyn keskustelun jälkeen. Keskustelu osoitti, että kyseisestä
aineesta on ristiriitaisia näkemyksiä. Ehdotetut raja-arvot ovat
tulosta kompromissista, joka saavutettiin asiantuntijoiden
kanssa järjestetyissä tapaamisissa.
3.4.2. Komitea suosittaa, että komissio tarkentaisi ehdotusta, sillä nykymuodossaan se on vaikeaselkoinen. Lisäksi komission tulisi pitää huolta siitä, että seuraavan tarkistuksen
yhteydessä hydratsiinia koskevaa kannanottoa käsitellään
uudelleen ja sen oikeellisuus tarkistetaan uusien tietojen valossa.
3.4.3. Komitea ehdottaa myös, että liitteen I osan 2 huomautuksiin lisätään viite neuvoston 12. joulukuuta 1991
antamaan direktiiviin 91/689/ETY vaarallisista jätteistä (1),
jotta voitaisiin varmistaa vaarallisten aineiden ja valmisteiden
täydellinen ja johdonmukainen luokittelu.
3.5.
Ehdotetun direktiivin 2 artiklassa annetaan 12 kuukautta aikaa saattaa direktiivi osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Komitea kannattaa määräaikaa, jota se pitää lyhyenä mutta
kohtuullisena, kun otetaan huomioon ehdotettujen muutosten
luonne sekä Seveso II -direktiivin merkitys vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuuksien seurausten torjumisen kannalta.
3.5.1. Komitea toivoo, että jokainen jäsenmaa asettaa yhdessä asianomaisten osapuolten kanssa nykyisten tuotantolaitosten todellisen tilanteen perusteella realistiset määräajat,
joissa tuotantolaitosten on ryhdyttävä noudattamaan uusia
säännöksiä. Määräajoissa tulee ottaa huomioon taloudelliset
olosuhteet sekä tarve säilyttää työpaikat.
(1) EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20.
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4. Päätelmä
Komitea korostaa kolmea asiakokonaisuutta.
4.1.
Riskien arviointi eri valtioissa on hyvin erilaista. Yhdenmukaistamisen edistämiseksi komission tulisi järjestää yhdessä
valtioiden kanssa riskien arvioinnista vastaavien tarkastajien
vaihtoa.
4.2.
Liikenneperusrakenteet kulkevat tiheään asuttujen alueiden läpi. Jos suuronnettomuus tapahtuu, seuraukset voisivat
olla kohtalokkaat. Aiheesta ei ole minkäänlaisia tietokantoja.
Komission tulisi seurata tuotantolaitoksiin sovellettavaa mallia
ja antaa kuljetusvaiheessa tapahtuneiden onnettomuuksien
seuranta suuronnettomuuksien riskejä tutkivan toimiston
(MAHB) tehtäväksi.
4.3.
Komissio korostaa perusteluissa, että ”on tärkeää, että
velvoitetaan tiedottamaan yleisölle teollisuusriskeistä ja oikeasta käyttäytymisestä onnettomuustapauksissa suuronnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi”. Komission tulisi kuitenkin suunnata läheisyysperiaatetta noudattaen valistusta koskeva viestinsä myös alue- ja paikallisviranomaisille ja suurelle
yleisölle julkaisemiensa suuntaviivojen (2) mukaisesti. Komission tulisi lisäksi ehdottaa jäsenvaltioille, että ne välittävät tätä
viestiä nuorille oppilaitosten kautta.
(2) Euroopan komission julkaisemat yleisölle suunnatun tiedotuksen
sisältöä koskevat suuntaviivat, direktiivin 82/501/ETY liite VII
(saatavilla englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi http://
mahbsrv.jrc.it/GuidanceDocs.html – Information to the Public
Guidance).

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

21.6.2002

FI
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätös Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004”
(KOM(2001) 584 lopullinen)
(2002/C 149/06)
Neuvosto päätti 23. marraskuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 149 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto antoi lausuntonsa 10. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Christoforos Koryfidis.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
24. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 98 ääntä puolesta, ei yhtään
vastaan yhden pidättyessä äänestämästä.

1. Johdanto

1.1.
”Urheilu on inhimillistä toimintaa, joka perustuu oleellisiin yhteiskunnallisiin, kasvatuksellisiin ja kulttuuriarvoihin.
Se edistää osallisuutta, yhteiskuntaelämään osallistumista, suvaitsevaisuutta, erojen hyväksymistä ja sääntöjen noudattamista. Kaikkien on voitava harrastaa urheilua omien pyrkimystensä ja kykyjensä mukaan kilpailuissa tai vapaa-aikana, yksityisesti tai osallistuen järjestettyyn urheilutoimintaan (1).”

1.2.
”Urheilujärjestöillä ja jäsenvaltioilla on ensisijainen
vastuu urheiluun liittyvien asioiden hoidosta. Vaikka yhteisöllä
ei ole suoraa toimivaltaa tällä alalla, sen on otettava huomioon
urheilun erityispiirteet, joka ovat seurausta sen yhteiskunnallisesta sekä koulutukseen ja kulttuuriin liittyvästä merkityksestä.
Tämä on tarpeen, jotta urheilun yhteiskunnallisen merkityksen
säilyttämisen kannalta välttämätöntä etiikkaa ja solidaarisuutta
voidaan noudattaa ja edistää (2).”

1.3.
”Taloudellisen merkityksensä lisäksi ammattilais- ja
amatööriurheilulla on tärkeä koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen tehtävä, kun se edistää ystävyyden, solidaarisuuden ja
reilun pelin henkeä ja auttaa voittamaan muukalaisvihan ja
rasismin (3).”

1.4.
”Taloudellinen kehitys urheilun alalla ja eri viranomaisten ja urheilujärjestöjen tarjoamat ratkaisut sen aiheuttamiin
ongelmiin eivät välttämättä takaa, että urheilun nykyiset

(1) Nizzassa 7.–9. joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmien IV liitteen 3 ja 4 kohdat.
(2) Edellä mainitun liitteen 1 kohta.
(3) Euroopan parlamentin päätöslauselma (A5–0203/2000) aiheesta
”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Yhteisön
tukisuunnitelma dopingin torjumiseksi urheilussa”, KOM(1999)
643 – C5-0087/2000 – 2000/2056 COS.

rakenteet ja sen yhteiskunnallinen tehtävä voidaan turvata.
Lisääntyneet oikeustapaukset ovat merkki kasvavista jännitteistä (4).”

1.5.
Euroopassa julkinen mielipide seuraa vuonna 2004
erityisen tarkkaan liikuntaan ja urheiluun liittyviä kysymyksiä.
Jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut sekä Ateenan olympialaiset ja vammaisten olympialaiset nostavat huippu-urheilun näyttävästi esille.

Tällöin Euroopan yhteisölle, jossa liikuntakasvatusta on aina
pidetty tärkeänä, tarjoutuu erinomainen mahdollisuus tiedottaa jäsenvaltioiden hallituksille sekä koulutus- ja liikunta-alan
organisaatioille siitä, miten tärkeää on luoda laajaa yhteistyötä,
jotta liikuntaa hyödynnettäisiin entistä paremmin koulutusalalla.

Kun kaupalliset ylilyönnit uhkaavat ammattilaisurheilua ja
himmentävät sen kuvaa kansalaisten silmissä, on tärkeää
muistuttaa todellisista olympia-aatteen ihanteista, joilla voidaan edistää ihmisten henkilökohtaista kehitystä. Teemavuonna pyritään kohottamaan urheilun mainetta eurooppalaisessa
yhteiskunnassa ja torjumaan uuden teknologian käytöstä aiheutuvan liikunnan puutteen ja sosiaalisen syrjäytymisen riskejä (5).

1.6.
Olympiahenki on kirjoittamaton laki, jota ei voi määritellä, tulkita tai kuvailla tyhjentävästi. Sen voi vain kokea. – –
Tästä johtuen kyseessä on kulttuurin, urheilun, kasvatuksen ja
viihteen saumattomaksi kokonaisuudeksi yhdistävä elämänkatsomus. Juuri tätä oli muinaisten kreikkalaisten sivistys (6).

(4) KOM(1999) 644 lopullinen (4.1 kohdan ensimmäinen kappale).
(5) Käsiteltävänä olevan komission ehdotuksen KOM(2001) 584 perusteluosan päätelmät.
(6) http://www.sport.gov.gr (Olympic Youth Festival). (Sivu käytettävissä vain kreikankielisenä).
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1.7.
”Olympialaisissa tärkeintä ei ole voitto vaan osallistuminen. Elämässä oleellisinta ei ole menestys vaan reilu kilpailu (1).”

1.8.
”Kehotamme jäsenvaltioita noudattamaan yksin ja yhdessä olympiarauhaa nyt ja tulevaisuudessa ja tukemaan
Kansainvälistä olympiakomiteaa sen ponnistuksissa edistää
rauhaa ja inhimillistä ymmärrystä urheilun ja olympia-aatteen
kautta (2).”

2.3.
Näin ollen Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden
tavoitteet ovat konkreettiset ja selkeät. Tavoitteet ovat tiivistettyinä seuraavat:
–

Urheilun perinteiset arvot, nykyinen asema ja erityisesti
kasvatustehtävä on tehtävä tunnetuiksi jäsenvaltioissa.

–

Koulutus- ja liikunta-alan organisaatioita on kannustettava luomaan ja kehittämään läheisiä kumppanuussuhteita
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

–

Urheilu- ja liikuntajärjestöjen harjoittaman aktiivisen toiminnan merkitys on tunnustettava ja sitä on hyödynnettävä koulutustoimissa. Tällaista toimintaa ovat erityisesti
vapaaehtoistyö kaikissa muodoissaan, harrastajien vaihtotoiminta ja heikommassa asemassa olevien kivuton sopeuttaminen ja integrointi monikulttuuriseen ympäristöön, jossa ei esiinny sosiaalista tai muunlaista syrjintää.

–

Koulutusala on saatava tiedostamaan nykyinen tarve
torjua liikunnan puutteesta aiheutuvia ongelmia liikuntakasvatuksen avulla.

–

Lopuksi on käsiteltävä koulutukseen liittyviä ongelmia,
jotka koskevat nuorten urheilijoiden yhä varhaisempaa
urheilu-uraa.

1.9.
”Vuosina 1985–1995 syntynyt sukupolvi vieraantuu
lisenssinvaraisesta liikunnasta ja omaehtoisesta liikunnasta.
Se keskittyy videopeleihin ja urheilusimulaattoreihin, jotka
antavat elämyksiä ilman vaaroja ja velvoitteita. Vuonna 2003
virtuaaliliikuntaa harjoittaa jo 40 prosenttia 10–25-vuotiaista (3)”.

1.10. Edellä esitetyt eri lähteistä kootut kommentit ja
ajatukset kuvaavat tietyllä tapaa urheilua nykyään ympäröivää
ilmapiiriä. Ne muodostavat myös viitekehyksen käsiteltävänä
olevalle komission ehdotukselle aiheesta ”Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi 2004”.

2. Komission ehdotus

2.1.
Ehdottaessaan vuoden 2004 julistamista Euroopan
liikuntakasvatuksen teemavuodeksi komissio on tehnyt tärkeän ja konkreettisen aloitteen kuroakseen umpeen yhteisön
sosiaali- ja talouspolitiikan ja jäsenvaltioiden kansalaisten
jokapäiväisen elämän välillä nykyään olevan kuilun.

2.2.
Komission ehdotus on suunnattu ensisijaisesti koulutus- ja liikunta-alan organisaatioille.

2.2.1. Ehdotus koskee kuitenkin kaikkia kansalaisia kuten
urheilijoita, penkkiurheilijoita ja urheilupalveluiden tuottajia.
Se koskee myös niitä, joiden suhde urheiluun on, tai pyrkii
olemaan, luonteeltaan puhtaasti taloudellinen. Se koskee lopulta myös kaikkia niitä, jotka vastustavat urheilun nykyisiä
lieveilmiöitä, kuten erityisesti viime aikoina yleistyneitä taloudellisia ja muunlaisia ylilyöntejä ja väärinkäytöksiä.

(1) Olympialaisten tunnuslause (ks. aiheeseen liittyvä valokuva Ateenan olympialaisten verkkosivuilla http://www.athens2004.gr).
(2) YK:n vuosituhatjulistuksen 10 kohta – New York 6.–8. joulukuuta
2000.
(3) Eurooppalaisen urheilun mahdollinen kehityssuunta (Liikunta ja
työllisyys Euroopassa. Loppuraportti. PR-div/99-09/C6, luku IV2-1, viimeistä edeltävä kappale).
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2.4.
Komission ehdotuksen mukaan eurooppalaisen teemavuoden järjestäminen on yhteisölle tehokkain tapa saavuttaa
edellä mainitut tavoitteet. Tätä edesauttaa myös se, että
teemavuosi osuu ajallisesti yhteen sellaisten urheilun suurtapahtumien kanssa kuin Ateenassa järjestettävät olympialaiset
ja vammaisten olympialaiset sekä Portugalissa järjestettävät
jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut, jotka ovat myös
tiedonvälityksen kannalta erittäin merkittäviä tapahtumia.
2.4.1. Varsinkin Ateenan olympialaiset ja vammaisten
olympialaiset nostavat komission mukaan esiin olympia-aatteen ihanteet antaen täten eurooppalaiselle yhteiskunnalle
mahdollisuuden tarkastella urheilualaa sekä koulutusalaa kokonaan uudesta näkökulmasta.
2.5.
Komission päätösehdotuksen oikeusperustaksi mainitaan perustamissopimuksen 149 artikla ja päätöksen täytäntöönpanoon tarvittavan kokonaisrahoituksen arvioidaan nousevan 11,5 miljoonaan euroon.

3. Yleistä
3.1.
ETSK kannattaa komission ehdotusta vuoden 2004
julistamisesta Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodeksi.
Komitea on yhtä mieltä ehdotuksen tavoitteista. Komitea on
samaa mieltä myös siitä, että yhteisön on ryhdyttävä asiassa
kattaviin, hyvin valmisteltuihin ja monipuolisiin toimiin ennen
kuin on liian myöhäistä. Yhteisön toimien tavoitteina täytyy
olla liikunta- ja urheilualojen toimintaedellytysten uudelleen
määrittäminen, niiden sovittaminen yhteen urheilun perinteisten arvojen kanssa sekä niiden mukauttaminen nykyaikaisiin
koulutustarpeisiin ja taloudellisiin vaatimuksiin.
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3.1.1. Edellä mainituista syistä tässä lausunnossa esitetyillä
huomioilla ja ehdotuksilla pyritään seuraaviin tavoitteisiin:
–

Selkiytetään tiettyjä ehdotuksen kohtia.

–

Tuodaan esiin yhteisön toimia täydentäviä tai vaihtoehtoisia ajatuksia, toimintatapoja ja keinoja, joilla pyritään
varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

–

Esitetään käytännön toimenpiteitä sen varmistamiseksi,
että teemavuosi onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

3.2.

Urheilun yleinen merkitys

3.2.1. Urheilun valtava yleinen merkitys herättää kunnioitusta. Urheilun kohdalla on kyse seuraavista asioista:
–

Urheilu on ajaton idea, joka on säilyttänyt merkityksensä
läpi ihmiskunnan koko kulttuurihistorian. Kyseessä on
inhimillinen (yksin tai ryhmässä suoritettava) toiminta,
jonka historiallinen pysyvyys on ainutlaatuista.

–

Urheilu on sosiaalinen ilmiö, joka on edistänyt maailmanlaajuisen kulttuurin kehittymistä.

–

Urheilu on ollut kautta aikojen tärkein väline, jonka
avulla nuorisoa on sopeutettu yhteiskuntaan ja liitetty
osaksi yhteistä arvomaailmaa aina ja kaikkialla.

–

Urheilu on merkittävä yksilönkehityksen ja sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden edistäjä.

–

Urheilulla on suunnaton taloudellinen merkitys, jota ei
voida edes arvioida, jos otetaan huomioon kaikki se aika
ja ne voimavarat, jotka ihmiset ovat urheilulle uhranneet
joko aktiiviurheilijoina, penkkiurheilijoina tai kommentaattoreina.

3.2.2. ETSK:n mielestä urheilun merkitys jäsenvaltioiden
yhteiskunnille, eurooppalaiselle elämäntavalle ja eurooppalaisen kulttuurin tulevaisuudelle on erittäin suuri. Tämän takia
komitea vastustaa kaikkia pyrkimyksiä heikentää niitä arvoja,
jotka ovat vaikuttaneet urheilun syntyyn ja jotka ovat tehneet
siitä tärkeän sosiaalisen ilmiön.

3.3.
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3.3.1.1. Koululla ja opetusjärjestelmillä on aina ollut tärkeä
tehtävä juurruttaa edellä mainitut urheilun eettiset periaatteet
oppilaiden tietoisuuteen. Kasvatus ja urheilua ovat aina olleet
keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa.

3.3.1.2. Urheilun toimintaympäristö on nyt vaarassa muuttua perusteellisesti. Tähän on selvästikin syynä urheilun liiallinen taloudellinen hyödyntäminen.

3.3.1.2.1.
On syytä panna merkille, että urheilu on nykyään
nopeasti kasvava ja tuottava taloudellisen toiminnan
muoto (1). Tämä vaikuttaa urheilun mahdollisuuksiin säilyttää
perinteinen identiteettinsä.

3.3.1.2.2.
Keskeinen kysymys kuuluukin, kuinka edellä
mainittu muutos voidaan välttää. jotta urheilu voisi edelleen
täyttää keskeiset tehtävänsä. Näitä tehtäviä ovat siis kansanterveyden edistäminen sekä kasvatukseen, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja viihteeseen liittyvät tehtävät.

3.3.2. ETSK vastustaa kaikkia pyrkimyksiä luoda urheilun
eurooppalainen malli, joka toimisi – vaikkapa vain osittain –
pelkästään markkinoiden ja voitontavoittelun ehdoilla. Komitea huomauttaa, että sosiaalisena ilmiönä urheilu muodostaa
oman kokonaisuutensa ja sellaisena sitä pitää myös poliittisessa
keskustelussa käsitellä.

3.3.2.1. Yhdistymisvapauteen ja vapaaehtoistoimintaan perustuva urheilun järjestörakenne (2) muodostaa lähtökohdan
urheilun ja kasvatuksen välisen molemminpuolisesti hyödyttävän suhteen kehittämiselle. Erityisesti paikallisviranomaisten
on vahvistettava tätä suhdetta. Tämä edellyttää seuraavaa:

–

On sovittava yhteisistä tavoitteista (urheilun perinteisten
arvojen vahvistaminen, ihmisten fyysisen ja psyykkisen
terveyden kohentaminen, ihmisten sopeuttaminen yhteiskuntaan yms.).

–

Molempien alojen asema ja tehtävät on tunnustettava
(koulujen tehtävä urheilukasvatuksen täydentäjänä ja urheilujärjestöjen täydentävä ja rinnakkainen kasvatuksellinen tehtävä).

Toimintaympäristö

3.3.1. Urheilun toimintaympäristö on pysynyt vuosisatojen
ajan vakaana tai lähes vakaana. Henkilökohtaiset ja sosiaaliset
tarpeet (terveys, kasvatus, kollektiivinen toiminta, kuri, sotilaalliset vaatimukset jne.), joita voidaan pitää myös elintärkeinä
tarpeina, ovat periaatteessa määritelleet kyseisen toimintaympäristön. Tämän takia urheilun eettinen perusta on ollut vahva
eikä sitä ole asetettu kyseenalaiseksi.

(1) Urheilualan liikevaihdon arvioidaan olevan 107 miljardia dollaria
(sponsorointi 15 miljardia, tv-oikeudet 42 miljardia ja pääsylipputulot 50 miljardia dollaria). Euroopan osuus liikevaihdosta on
36 prosenttia ja Yhdysvaltain 42 prosenttia. (Ks. urheilua koskeva
selvitys Helsinkiin kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle. Lähde:
”Finding the right balance for sport”, Stephen Townley, SPORTVISION, GAIFS-aikakauslehti, tammikuu 1998).
(2) EU:n alueella arvioidaan toimivan yli 600 000 urheiluseuraa.
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Toiminnan on oltava avointa ja demokraattisesti valvottua ja sen on luonnollisesti perustuttava yhteisesti hyväksyttyihin eettisiin periaatteisiin.

3.3.2.2. Tätä taustaa vasten ETSK katsoo, ettei urheilun
kaupallistuminen edistä Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden tavoitteiden saavuttamista.

3.4.

Tavoitteet

3.4.1. Yhtenäisen ja kattavan EU:n urheilupolitiikan – jossa
koulutuksen täytyy selvästikin olla keskeisessä asemassa –
tärkeimpänä tavoitteena tulee olla edellytysten luominen tällaisen politiikan käyttöönotolle.

3.4.1.1. Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa sitä, että on ryhdyttävä poistamaan urheilupolitiikan toteuttamisen tiellä olevia
(institutionaalisia, juridisia, taloudellisia ja sosiaalisia) esteitä.

3.4.1.2. Tässä työssä on tärkeää yrittää vaikuttaa urheilua
koskeviin yhteiskunnallisiin näkemyksiin ja yleiseen tietoisuuteen.

3.4.2. ETSK:n mielestä Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi ja sille asetetut konkreettiset tavoitteet vaikuttavat
myönteisesti tähän suuntaan. Samalla komitea kuitenkin katsoo, että asian tärkeys edellyttää käsiteltävänä olevan ehdotuksen laajempien, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteiden
välitöntä uudelleenarviointia.

3.5.
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Toiminta-ala ja välineet

3.5.1. Tärkeimpänä keinona saavuttaa ehdotuksessa asetetut tavoitteet komissio esittää yhteistyöverkkojen luomista
koulutus- ja liikunta-alan organisaatioiden välille. Ehdotetut
toimenpiteet sisältävät toisaalta myös koko yhteiskuntaa koskevia toimia.

3.5.2. ETSK:n mielestä on erittäin tärkeää tehdä täysin
selväksi, kenelle ehdotus on suunnattu. Komitean mielestä
liikunta ja kasvatus ovat sekä yksilöllisiä että kollektiivisia
ilmiöitä, jotka koskevat kaikkia eurooppalaisia iästä, sukupuolesta tai ammatista riippumatta.

3.5.2.1. Edellä mainittu näkemys on tärkeä etenkin nykyisenä tietoyhteiskunnan asettamien korkeiden vaatimusten ja
digitalisoinnin aikana, kun eurooppalaisten on sopeuduttava
uudenlaisiin taloudellisiin ja työelämää koskeviin olosuhteisiin.
On siis tehtävä selväksi, että Euroopan liikuntakasvatuksen
teemavuoden tavoitteena on saada Euroopan järjestäytyneen
yhteiskunnan kaikki toimijat osallistumaan aktiivisesti.

3.5.2.2. Pakolliset tapahtumat, johon vain asiantuntijat
osallistuvat, tai viestit, joita niiden vastaanottajat eivät ymmärrä, eivät lopulta edistä Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden tavoitteiden saavuttamista. Oleellista on, miten hyvin
teemavuoden tavoitteet ymmärretään paikallisella tasolla ja
miten ne ymmärtää se eurooppalainen ikäluokka, joka tällä
hetkellä käyttää jonkinlaista valtaa yhteiskunnassa.

3.5.2.3. Tätä taustaa vasten on tärkeää yrittää saada järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinaosapuolet sekä
kaikki koulutusalan organisaatiot (esim. opintopiirit, kansalaisopistot ja kansansivistysjärjestöt) osallistumaan toimintaan
alusta alkaen. Myös alue- ja paikallisviranomaiset olisi saatava
mukaan, sillä niillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa sekä
koulutusjärjestelmien että urheiluseurojen toimintaan.

3.4.2.1. Tämän takia ETSK katsoo, että on luotava välittömästi konkreettinen strategia, jolla tähdätään muun muassa
suhteellisen laajan, aktiivisen ja tiedostavan kansanliikkeen
kehittämisen urheilualalle.
3.6.
3.4.2.1.1.
Tällaisen yhteiskunnallisen liikkeen synnyttäminen edellyttää poliittista tukea etenkin, kun asiasta tiedotetaan
yleisölle ja kun pyritään osoittamaan, mitä kielteisiä seurauksia
urheilun rajattomasta kaupallistumisesta ja urheilun eettisten
arvojen mahdollisesta häviämisestä aiheutuu eurooppalaiselle
elämäntavalle. Kyseinen liike on kuitenkin samalla liitettävä
osaksi laajempaa, jo kehittymässä olevaa yhteiskunnallista
liikettä, joka käsittelee yleisempää ongelmaa eli eurooppalaisen
elämäntavan ja kulttuurin tulevaisuutta uudella vuosituhannella globalisaation ja uuden teknologian asettamien haasteiden
edessä.

Vuosi 2004

3.6.1. ETSK:n mielestä komissio teki oikean päätöksen
valitessaan vuoden 2004 Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodeksi. Vuonna 2004 järjestettävät urheilun suurtapahtumat
(Ateenassa järjestettävät olympialaiset ja vammaisten olympialaiset sekä Portugalissa järjestettävät jalkapallon Euroopan
mestaruuskilpailut) tarjoavat erinomaisen ja ainutlaatuisen
tilaisuuden toimia kansalaisten keskuudessa. Näiden toimenpiteiden sisällöstä ja toteutustavasta on tietenkin vielä päätettävä.
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3.6.2. ETSK:n mielestä yhteisön toimien päätavoitteena
tässä asiassa tulee olla koulutuksen ja urheilun välisen yhteistyön parantaminen. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että
suunniteltaessa Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden
tapahtumia on keskityttävä toimiin, jotka perustuvat urheilun
perinteisiin arvoihin sellaisina kuin ne ilmenevät olympialiikkeen yhteydessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vuosi 2004
tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tarkistaa kokonaisvaltaisesti niitä kasvatuksellisia ja didaktisia arvoja, joihin eurooppalaiset koulutusjärjestelmät perustuvat. On löydettävä tapa
vastata uuden teknologian ja uusien koulutuksellisten tarpeiden luomiin haasteisiin niin, että otetaan huomioon myös
urheilualalla tapahtunut kehitys.

3.6.2.1. Urheilu- ja koulutusaloja koskevien yhteisön toimien yhdistäminen urheilun perinteisiin arvoihin ja olympiaaatteeseen on vaikea tehtävä, sillä se edellyttää järjestelmällisiä,
kokonaisvaltaisia ja mittavia toimenpiteitä. Tämän pyrkimyksen kannalta on oleellista tuoda esiin kyseiset arvot, tehdä ne
tunnetuiksi suuren yleisön keskuudessa ja luoda kansanliike
tukemaan niitä.

3.6.2.2. Ennen Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden
alkua voidaan tehdä tärkeää työtä urheilun perinteisten arvojen
määrittelemiseksi ja edistämiseksi sekä niiden tekemiseksi
tunnetuiksi suuren yleisön keskuudessa. Riittää, että toteutetaan komission ja muiden Euroopan unionin elinten tukemia
erityisiä poliittisia toimia.

3.6.2.3. Nykyisten yhteisön ohjelmien (esim. Nuoret eurooppalaiset vapaaehtoiset, Nuoriso ja muut liikkuvuutta edistävät ohjelmat) mukauttamisella Euroopan liikuntakasvatuksen
teemavuoden tavoitteisiin voidaan antaa lisävauhtia koulutusja liikunta-alojen välisen yhteistyön kehittämiselle.

3.6.2.4. ETSK korostaa, että paikallistasolla tapahtuvaa toimintaa voidaan ja täytyy joka tapauksesta kehittää Euroopan
liikuntakasvatuksen teemavuoden onnistumisen takaamiseksi.
Komitea ehdottaakin, että järjestetään välittömästi kaikille
kouluille ja urheiluseuroille suunnattu kampanja. Näin tiedotetaan komission aloitteesta julistaa vuosi 2004 Euroopan
liikuntakasvatuksen teemavuodeksi ja etenkin haastetaan kaikki toimimaan teemavuoden tavoitteiden saavuttamisen puolesta.

4. Erityistä

4.1.
Edellä esitettyjen yleisten huomioiden perusteella ETSK
toteaa, että komission ehdottamat toimenpiteet (ks. ehdotuksen 3 artikla ja liite) sekä niiden toteuttajiksi suunnitellut
organisaatiot pitäisi määritellä selvemmin. Erityisesti tulisi
määritellä komission itsensä toteuttamiksi suunnittelemat toimet sekä kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikalli-
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sella tasolla toteutettavat toimet. Lisäksi pitäisi määritellä, millä
tavoilla julkiset ja yksityiset organisaatiot voisivat osallistua
ilman rahoitusta toteutettavaan toimintaan. Komissio voisi
tehdä myös kyseiset määrittelyt sisältävän selventävän ehdotuksen Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden valmistelun yhteydessä vastatakseen paikallisten organisaatioiden asiaa
koskeviin odotuksiin. Edellä esitetyt näkökohdat huomioon
ottaen ETSK ehdottaa seuraavaa:

4.1.1.

Koululiikunta

4.1.1.1. ETSK uskoo, että liikunnan hyväksyminen jälleen
pedagogiseksi toiminnaksi on tärkeä edellytys koulutus- ja
liikunta-alojen nykyisten suhteiden uudistamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa koulutuksellisten tavoitteiden, metodien ja
mallien tärkeysjärjestyksen arvioimista uudelleen, mikä johtaa
lopulta myös nykyisen eurooppalaisen elämäntavan uudelleenarviointiin. Tällainen uudelleenarviointi merkitsee erityisesti
lapsille ja nuorille sitä, että heille on tarjolla useampia,
luonnollisempia ja toisenlaisia elämyksiä tarjoavia vaihtoehtoja
videopelien virtuaalitodellisuudelle.

4.1.1.2. Lisäksi ETSK katsoo, että kasvatus- ja liikunta-alan
nykyisiä suhteita voidaan muuttaa vain ryhtymällä konkreettisiin toimenpiteisiin. Muun muassa seuraavat toimenpiteet ovat
tärkeitä:
–

On hyödynnettävä nuorten yksilöllisiä urheilullisia taipumuksia ja kykyjä.

–

On luotava edellä mainittuihin yksilöllisiin taipumuksiin
ja kykyihin perustuvia urheiluharrastusta edistäviä verkostoja.

–

On perustettava koulujen ja paikallisten urheilujärjestöjen
toimintaan pohjautuvia valtioidenvälisiä ja yleiseurooppalaisia urheilun tiedotusverkkoja.

–

Koululiikunnalle on luotava eurooppalaiset puitteet muun
muassa järjestämällä yleiseurooppalaisia koulujen välisiä
kilpailuja kussakin urheilulajissa tai oppiaineessa.

–

On luotava monipuolisia euroopanlaajuisia sähköisiä
tiedonvälitysverkkoja, joilla pyritään etenkin edistämään
kaikenlaista liikkuvuutta urheilualalla.

4.1.1.3. ETSK korostaa erityisesti tarvetta liittää koululiikunta osaksi nykyistä eurooppalaista todellisuutta ja sen
tulevaisuudennäkymiä. Tämän takia komitea ehdottaa, että
luodaan edellytykset eurooppalaisen urheiluun liittyvän tietoisuuden kehittämiselle. Tämä voisi tarkoittaa muun muassa
kannusteiden luomista rajatylittävien ja kansainvälisten urheilujoukkueiden perustamiselle. Toisen mahdollisuuden tarjoavat koulut voisivat ehkä toimia tällaisia joukkueita perustavina
edelläkävijöinä.
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4.1.1.4. ETSK on joka tapauksessa sitä mieltä, että urheilu
– etenkään koululiikunta – ei saa luoda minkäänlaisia rajaaitoja. Sen tulee päinvastoin luoda olosuhteet, jotka vievät
pohjan kaikenlaiselta vastakkainasettelulta ja syrjinnältä.

4.1.1.5. ETSK kehottaa komissiota käyttämään apunaan
asiantuntijoita Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden 2004 valmisteluissa.

4.1.2.

Kuntourheilu

4.1.2.1. Jotta komission ehdotuksessa asetetut tavoitteet
voitaisiin saavuttaa, on syytä kiinnittää erityistä huomiota
kuntourheiluun ja parantaa sen harjoittamisen edellytyksiä.
Tällä tavalla voidaan tasapainottaa nykyiselle elämänmuodollemme ominaisen liikunnan puutteen aiheuttamia kielteisiä
seurauksia sekä työssä että vapaa-aikana. Ihmisten fyysinen
ja psyykkinen terveys edellyttävät nykyään enemmän kuin
koskaan liikunnan ja joukkourheilun harjoittamista. Kaikenlaisen kuntourheilun harjoittaminen edistää lisäksi ihmisen sisäistä kehitystä ja sopeutumista yhteiskuntaan.

4.1.2.2. Jotta kuntourheilusta olisi mahdollisimman paljon
hyötyä, kaikkien asianomaisten tahojen pitäisi osallistua sen
kehittämiseen. Jokaisella on oltava mahdollisuus harrastaa
liikuntaa, ja kaikkien urheilutilojen (varsinkin niiden, jotka
ovat saaneet julkista rahoitusta jossain muodossa) on oltava
kaikkialla mahdollisimman laajassa käytössä. Tämän takia
kaikkien kuntourheilusta tai sen vaikutuksista kiinnostuneiden
viranomaisten ja organisaatioiden osallistuminen kehitystyöhön on oleellisen tärkeää.

4.1.2.3. ETSK lukee edellä mainittuihin organisaatioihin
kuuluviksi korkeakouluopetusta ja elinikäistä koulutusta tarjoavat oppilaitokset, alue- ja paikallisviranomaiset, ne valtion
virastot, jotka ovat vastuussa sellaisista asioista kuin urheilu,
terveys, koulutus, sosiaaliasiat ja ympäristökysymykset sekä
myös yksityiset järjestöt, jotka tarjoavat urheilutiloja ja palveluita kuntourheilun käyttöön. Yhteistyön tavoitteena täytyy
olla lisääminen ihmisten terveyteen, koulutustasoon ja sosiaaliseen käyttäytymiseen kohdistuvien kuntourheilun myönteisten
vaikutusten maksimointi.

4.1.3.

Heikommassa asemassa olevien kansalaisten urheilupalvelut

4.1.3.1. ETSK katsoo, että liikuntakasvatukseen perustuvaa
politiikkaa toteutettaessa on otettava vakavasti huomioon
heikommassa asemassa olevien kansalaisryhmien nykyinen
suhde liikuntaan kokonaisuudessaan, jotta politiikka olisi
kattavaa. Komitea arvostaa useiden urheiluseurojen tekemää
työtä erityisesti nuorten sopeuttamiseksi yhteiskuntaan. Tällaisia aloitteita on tuettava ja ne on ulotettava koskemaan niitäkin
järjestöjä, jotka eivät ole olleet aktiivisia tässä asiassa.
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4.1.3.2. ETSK haluaa kiinnittää komission huomion siihen,
että toteutettaessa Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoteen liittyviä toimia olisi keskityttävä etenkin seuraaviin asioihin:
–

Toimet olisi keskitettävä alueille, jotka köyhyyden tai
sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden takia eivät
ole luoneet minkäänlaisia yksilötason tai kollektiivisia
suhteita urheilujärjestöihin (vähemmän kehittyneet
alueet).

–

Olisi tuettava naisten osallistumista urheilutoimintaan.

–

Olisi tuettava vammaisurheilua.

–

Koko hanke olisi liitettävä osaksi laajempaa poliittista
ohjelmaa, jolla pyritään edistämään terveitä elintapoja.

–

Olisi tuettava sellaista urheilutoimintaa, joka edistää
rasismin ja muukalaisvihan vastaisen ilmapiirin syntymistä.

4.1.3.2.1.
Erityisesti vammaisurheilua koskien komitea
huomauttaa seuraavaa:
–

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi (2004) voitaisiin liittää yhteen Euroopan vammaisten teemavuoden
(2003) kanssa.

–

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden puitteissa
voitaisiin edistää vammaisten mahdollisuuksia harjoittaa
kuntourheilua.

–

Urheilu- ja liikuntajärjestöjä tulisi kannustaa muuttamaan
suhtautumistaan vammaisiin myönteisemmäksi muun
muassa helpottamalla vammaisten pääsyä urheilutiloihin.

4.1.4.

Eurooppalainen liikuntakasvatus

4.1.4.1. Urheilu on erinomainen valtioidenvälisen, kansainvälisen ja alueidenvälisen yhteistyön kohde, kun toteutetaan
yhteisiä koulutukseen ja kulttuuriin liittyviä toimintaohjelmia.
Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi tarjoaa mahdollisuuden tarkastella eurooppalaisen oppimisen ja koulutuksen
alueen toteuttamista koskevaa laajempaa kysymystä, joka on
edelleen ratkaisematta siitä huolimatta, että asialla on suuri
merkitys muun muassa Euroopan talouden kilpailukyvylle.

4.1.5.

Kohti uudenlaista urheiluetiikkaa

4.1.5.1. ETSK:n mielestä Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi on saavuttanut tavoitteensa, jos sen avulla onnistutaan asettamaan kyseenalaiseksi nykyinen urheiluideologia,
jonka mukaan urheilijan ihannekuvana pidetään jatkuvasti
rajansa ylittävää yli-ihmistä, ihanneurheilijaa, jonka elämän
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ainoana päämääränä on voitto. Jos tällaiset näkemykset onnistutaan kyseenalaistamaan etenkin kouluissa ja nuorison keskuudessa, ollaan varmasti siirtymässä kohti uudenlaista urheiluetiikkaa.

–

Voidaan tähdentää, sopia ja osoittaa, että liikunnan
harrastaminen parantaa etenkin ihmisten henkilökohtaisen ja sosiaalisen elämän laatua lisäten samalla edellytyksiä pitkään ja aktiiviseen elämään.

4.1.5.2. Eurooppalainen urheiluetiikka 2000-luvulla ei voi
poiketa eurooppalaisen sivistyksen ja nykyajan vaatimusten
edellyttämästä etiikasta. Uuden eurooppalaisen urheiluetiikan
on siis perustuttava kuntourheilun, amatööriurheilun ja satojentuhansien vapaaehtoisvoimin toimivien urheilujärjestöjen
edustamiin periaatteisiin. Tällaiselle urheiluetiikalle on välttämätöntä saada poliittista tukea.

–

Voidaan tähdentää, sopia ja osoittaa, että elämässä ei ole
tärkeää pelkkä kilpailu vaan myös yhteistyö. Määrällisten
tekijöiden lisäksi on otettava huomioon myös laadulliset
tekijät.

–

Voidaan tähdentää ja sopia, että olisi syytä määritellä
nykyihmisen rajat eli se, mitä pidetään nykyään inhimillisenä toimintana ja mitä ei.

–

Voidaan tähdentää, sopia ja osoittaa, että jatkuvasti
korkeampien määrällisten tavoitteiden saavuttaminen ei
aina välttämättä edistä hyvinvointia. ”Hyvä elämä” toteutuu ennen kaikkea yksilötasolla ja kollektiivisesti tapahtuvan jatkuvan ja tasapainoisen tiedon ja sivistyksen omaksumisen kautta (1).

4.1.6.

Ateenan olympialaiset: olympia-aate
keskeisessä asemassa

4.1.6.1. Merkittävänä urheilu- ja kulttuuritapahtumana
Ateenan olympialaiset tarjoavat olympialiikkeelle tilaisuuden,
joka tulee käyttää hyväksi. ETSK on toiveikas ja toimii sen
puolesta, että olympia-aatteen perusarvot nostettaisiin jälleen
esille. Jalo kilvoittelu, olympiarauha ja henkisten kykyjen
kehittäminen fyysisten ominaisuuksien ohella on nostettava
jälleen arvoiksi, joita myös nykyaikaisen eurooppalaisen yhteiskunnan kannattaa tavoitella. Näissä puitteissa eurooppalaisilla
on siis mahdollisuus keskustella nykyiseen elämänmuotoomme liittyvistä laadullisista kysymyksistä sekä korostaa ja ehkä
tarkistaa joitakin niitä koskevia näkemyksiään:
–

–

Voidaan tähdentää, sopia ja osoittaa, että hyvinvointi on
monimutkainen asia, jota ei saavuteta pelkästään elämän
perustarpeet tyydyttämällä.
Voidaan tähdentää, sopia ja osoittaa, että hyvän elämänlaadun tavoittelu on paitsi jokaisen yksilön samalla
myös koko yhteisön asia, mikä vaikeuttaa elämänlaatuun
vaikuttavien tekijöiden määrittelyä.

4.1.6.2. ETSK:n mielestä keskustelun tarkoituksena ei ole
elvyttää historiallisia esikuvia. Tavoitteena on herättää intellektuaalista keskustelua niistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet
historian ”kulta-ajoiksi” luonnehdittujen ajanjaksojen syntyyn.
Näiden tekijöiden ymmärtämisestä on varmasti apua, kun
eurooppalaiset esittävät mielipiteitään ja yrittävät päästä yksimielisyyteen nykyisestä elämäntavastaan, Euroopan tulevaisuudesta ja uusista hallinnon muodoista, jotka heidän on
valittava. Prosessi on tällöin helpompi, tiedostetumpi ja miksei
myös vaikutuksiltaan kauemmaksi tulevaisuuteen ulottuva.
(1) Katso TSK:n tiedonannon (CES 1113/99 fin rev) aiheesta ”Koulutuksen eurooppalainen ulottuvuus: luonne, sisältö ja tulevaisuuden näkymät” liitteessä (CES 1113/99 fin ann.) oleva 1 alaviite,
jossa sivistys määritellään yksilölle ja koko yhteiskunnalle suunnatun kaiken kasvatus- ja opetustoiminnan lopputulokseksi, jolle on
ominaista aktiivinen ja myönteinen suhtautuminen elämään.

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus ansioita ja elinoloja koskevista yhteisön tilastoista (EU-SILC)”
(KOM(2001) 754 lopullinen – 2001/0293 COD)
(2002/C 149/07)
Neuvosto päätti 18. helmikuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto antoi lausuntonsa 10. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Susanna Florio ja apulaisesittelijät José Bento Gonçalves ja Umberto Burani.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
24. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 98 ääntä puolesta, ei yhtään
vastaan 1:n pidättyessä äänestämästä.
1. Johdanto

1.1.
Ansioita ja elinoloja koskevista yhteisön tilastoista (EUSILC) on tarpeen laatia asetus, koska neuvosto ja komissio
pitävät köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista
erittäin tärkeänä. Tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä
kerätä varmoja, vertailukelpoisia ja ajankohtaisia tietoja, jotta
voitaisiin muodostaa realistinen kuva tilanteesta ja seurata jo
toteutettujen toimien etenemistä.

1.2.
EU-SILC-tilastoja koskevan asetuksen oikeusperustan
muodostavat Amsterdamin sopimuksella muutetun EY:n perustamissopimuksen 136, 137 ja 285 artikla, joissa korostetaan tarvetta ja mahdollisuutta laatia ansioita, elinoloja ja
sosiaalista syrjäytymistä koskevia tilastoja

1.3.
Lisäksi Eurooppa-neuvosto vahvisti Lissabonissa
(23.–24. maaliskuuta 2000) ja Nizzassa (7.–9. joulukuuta
2000) pitämissään kokouksissa tavoitteen poistaa köyhyys
yhteisöstä yhteisten indikaattoreiden perusteella ja jatkuvan
vuoropuhelun sekä tietojen ja hyvien käytänteiden vaihdon
avulla.

1.4.
Komissio laati vuonna 2000 ”yhteisön toimintaohjelman sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiseksi”. Ohjelman yhtenä tavoitteena on
”vertailevien tilastotietojen keruu ja levittäminen jäsenvaltioissa
ja yhteisötasolla”. Lisäksi ohjelmassa vahvistetaan ehdot luotettavien ja vertailukelpoisten köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevien tilastojen rahoittamiseksi.

1.5.
Rakenteellisia indikaattoreja koskevassa komission tiedonannossa (1) esitetään indikaattorit myös tulonjaon epätasaisuuden ja köyhyysasteen mittaamiseksi.

(1) KOM(2000) 594 lopullinen.

1.6.
EU-SILC-tilastoja koskevan asetuksen perustana on
toinen kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta.

2. Ehdotus asetukseksi

2.1.
Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on luoda yhteiset
puitteet jäsenvaltioiden asukkaiden ansioita ja elinoloja koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle, jotta
voitaisiin saada aiempaa parempi käsitys köyhyydestä ja
sosiaalisesta syrjäytymisestä jäsenvaltioissa ja koko yhteisössä.
Asetus on sinällään hyödyllinen väline kyseisten tavoitteiden
saavuttamiseksi ja käynnissä olevien toimien seuraamiseksi.

2.2.
Ehdotuksessa todetaan, että tietoja tulee kerätä sekä
kotitalouksista että henkilöistä ja että tiedot on kerättävä
kaikille jäsenvaltioille yhteisten ja yhdenmukaisten menetelmien ja määritelmien mukaisesti.

2.3.
Tilastotutkimuksissa tulee ottaa huomioon poikittaisja pitkittäistutkimuksiin perustuvat tiedot. Poikittaistutkimuksella tarkoitetaan tietojen keruuta käsityksen saamiseksi viiteajanjakson tietystä kohdasta.

2.4.
Pitkittäistutkimuksella puolestaan tarkoitetaan analyysia samassa tarkasteluryhmässä tietyn ajanjakson kuluessa
tapahtuneista muutoksista. Pitkittäistutkimuksessa otos on
pienempi kuin poikittaistutkimuksessa, ja siinä on tarkasteltava
vähintään neljän vuoden pituista ajanjaksoa.
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2.5.
Ehdotetussa asetuksessa kannatetaan tietyssä määrin
tietolähteiden joustavaa käyttöä ja varsinkin kansallisten tietolähteiden – mm. rekisterien, tiedonkeruiden ja kansallisten
otantatutkimusten – huomioimista sekä uusien lähteiden sisällyttämistä järjestelmiin. Asetuksessa siis edellytetään henkilökohtaisia haastatteluja, mutta sen mukaan nykyistenkin rekisterien tietoja voidaan käyttää.
2.6.

Tiedot on määrä kerätä vuosittain.
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3.2.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pitää rajoittavana,
että asetuksessa edellytetään vain maakohtaisten köyhyyttä ja
sosiaalista syrjäytymistä koskevien tilastojen laatimista. Siinä
ei säädetä tietojen keruusta alue- ja paikallistasolla. Tämä
on selvästi ristiriidassa Euroopan unionin suuntaviivojen ja
etenkin taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan
politiikan kanssa. Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus on kuitenkin ollut vuodesta 1992 lähtien yksi unionin
kolmesta pilarista.

2.7.
Ehdotuksessa yksilöidään ensi- ja toissijaisten muuttujien perusteella määriteltävät tutkimuskohteet, minkä ansiosta
moduuleja voidaan lisätä vuosittain uusien ilmiöiden tutkimiseksi.

3.3.
Komitea esittää, että yhteyttä erityisesti kehityksessä
jälkeen jääneitä alueita (tavoite 1) koskevaan aluepolitiikkaan
tulee selventää. Työttömyys, köyhyys ja syrjäytyminen ovat
huolestuttavan yleisiä erityisesti näillä alueilla.

2.8.
Ohjelman neljänä ensimmäisenä toteutusvuonna jäsenvaltioille myönnetään erityistukea toimien rahoittamiseksi.
Sen jälkeen komissio vastaa kahdesta kolmasosasta tietojen
keruun kustannuksista.

3.4.
Analyysin kohteeksi tulisi ottaa erityisesti suurkaupunkialueet, joiden laitamilla kyseiset ilmiöt näkyvät erityisen
selvästi. Lisäksi tulisi kiinnittää runsaasti huomiota maaseutualueisiin, jotka kärsivät köyhyydestä muita alueita enemmän.

3. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ehdotukset (1)
3.1.
Kuten komitea on todennut aiemmissakin lausunnoissaan, jäsenvaltioiden tiedonkeruussa ja keruujärjestelmissä on
kuitenkin edelleen liian paljon eroja, minkä johdosta tietoja on
vaikea vertailla ja analysoida.

(1) Ks. myös:
–

–

ETSK:n lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 577/98 muuttamisesta”, EYVL C 48, 21.2.2002.
Valmisteilla oleva ETSK:n lausunto aiheesta ”Sosiaaliset indikaattorit”.

3.5.
Ehdotetussa asetuksessa ei säädetä tietojen luokittelusta
sukupuolen mukaan, vaikka lukuisat kansainvälisten organisaatioiden ja Euroopan komission laatimat tutkimukset osoittavat, että syrjäytymisestä ja köyhyydestä kärsivät etenkin
naiset.
3.6.
Menetelmien ja määritelmien yhdenmukaistamiseksi ja
tietojen todellisen vertailukelpoisuuden takaamiseksi jäsenvaltioille tulisi asettaa määräajat ja niiltä tulisi edellyttää myös
tiettyä taloudellista panosta kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.
3.7.
Komitea pitää Eurostatin, Euroopan komission, ETSK:n
edustamien yhteiskunnallis-ammatillisten organisaatioiden ja
syrjäytymisen esiintymisympäristöissä toimivien järjestöjen
yhteistyötä perustavan tärkeänä sen varmistamiseksi, että
analyysi- ja seurantavälineitä (kuten EU-SILC-tilastoja) hyödynnetään ja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan
parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan työllisyysstrategian
paikallisulottuvuuden vahvistamisesta”
(KOM(2001) 629 lopullinen)
(2002/C 149/08)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 17. tammikuuta 2002 työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan nojalla
antaa lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto antoi lausuntonsa 10. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Gianni Vinay.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
24. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 97 ääntä puolesta, ei yhtään
vastaan 2:n pidättyessä äänestämästä.

1. Johdanto ja tiedonannon esittely

1.1.
Tarkasteltava tiedonanto nivoutuu toimiin, joilla komissio kiinnittää yhä enemmän huomiota paikallisulottuvuuden merkitykseen Euroopan työllisyysstrategiassa. Tiedonanto
on jatkoa huhtikuussa 2000 julkaistulle tiedonannolle, johon
liittyen järjestettiin samana vuonna erittäin laaja kuulemisprosessi. Kuulemisprosessin tiivistelmä, joka esitettiin Strasbourgin konferenssissa, sekä aiheen syventävä tarkastelu ovat
uusien ehdotusten lähtökohtina.

1.1.1. Komitea on aiemmasta tiedonannosta antamassaan
lausunnossa (1) tarkastellut paikallistoimijoita – joihin se lukee
myös työmarkkinaosapuolet – sekä niiden roolia; paikallistoimijoille suunnatun täysipainoisen ja tehokkaan tiedottamisen
ja koulutuksen merkitystä; osuus- ja yhteisötalouden yhteisen
määrittelyn ongelmallisuutta; tarvetta toimia paikallistasolla
yhtenäisesti ja työllisyysstrategian kaikkien neljän pilarin mukaisesti. Komitea on tyytyväinen siihen, että uudessa tiedonannossa tietyt näistä aiheista on otettu huomioon.

1.2.
Tarkasteltavassa tiedonannossa esitellään ensin lyhyesti
aiheen käsittelyn etenemistä Luxemburgin prosessin käynnistymisen jälkeen. Siinä korostetaan, että vuoden 2002 työllisyyden suuntaviivoissa jäsenvaltioita kehotetaan tukemaan alueja paikallisyhteisöjä työllisyysstrategioiden laatimisessa. Lisäksi
tiedonannossa todetaan, että lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa
on nähtävissä yleinen suuntaus kohti hajauttamista, osuus- ja
yhteisötalouden tukemista sekä kumppanuuksien muodostamista. Myös vuoden 2001 kansallisista toimintasuunnitelmista
ilmenee, että jäsenvaltioiden hallitusten sekä alue- ja paikallisviranomaisten välille on muodostumassa yhä tiiviimpi yhteistyö.

(1) TSK:n lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden
komitealle – Paikallinen toiminta työllisyyden hyväksi – Euroopan
työllisyysstrategian paikallinen ulottuvuus”, EYVL C 14,
16.1.2001.

1.3.
Komissio korostaa, että ratkaisevia seikkoja ovat edelleen selkeästi riittämätön tiedotus ja paikallistason osallistuminen vain satunnaisesti kansallisiin toimintasuunnitelmiin ja
Euroopan sosiaalirahaston toimiin. Komissio katsoo, että paikallisulottuvuuden kehittäminen Euroopan työllisyysstrategian
yhteydessä vaikuttaisi merkittävästi sekä yhteisön työllisyystavoitteiden saavuttamiseen että sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen.

1.4.
Euroopan työllisyysstrategian paikallisulottuvuuden
kehittäminen edellyttää komission mukaan – läheisyysperiaate
huomioon ottaen – yhdenmukaista poliittista tahtoa yhteisö-,
jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla. Ratkaisevan tärkeää on
vaihtaa jatkuvasti tietoa hyvistä käytänteistä sekä levittää
paikallistasolla tietoa Euroopan työllisyysstrategiasta ja kansallisista toimintasuunnitelmista, sosiaalista osallisuutta edistävistä kansallisista toimintasuunnitelmista sekä rakennerahastoohjelmista.

1.5.
Komissio mainitsee perusteet, jotka on otettava huomioon laadittaessa paikallisia työllisyysstrategioita. Komissio
kehottaa myös keräämään kokemuksia ja hyödyntämään nykyistä enemmän olemassa olevia välineitä, etenkin rakennerahastoja, Eures-palvelua sekä Urban- ja Equal-aloitteita. Komissio viittaa erityisesti ESR-asetuksen 6 artiklan mukaisiin innovatiivisiin toimiin ja vuosiksi 2000 ja 2001 myönnettyihin
määrärahoihin paikallisia työllisyysaloitteita valmistelevien toimien tukemiseksi.

1.6.
Tiedonannossa ilmoitetaan käynnissä olevien aloitteiden ja ohjelmien arvioinnista, jonka yhteydessä on tarkoitus
ottaa paikallisulottuvuus erityisesti huomioon. Lisäksi asiakirjassa tarkennetaan, että komissio pitää paikalliskehitystä ensisijaisena seikkana ohjelmakautta arvioitaessa.
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2. Yleistä

2.1.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, kuten jo sitä edeltäneeseenkin
tiedonantoon. Komitean mielestä on myönteistä, että komissio
kiinnittää yhä enemmän huomiota todelliseen paikalliseen
työllisyysstrategiaan, jota komitea on aina kannattanut.

2.2.
Komitea arvostaa erityisesti vuonna 2000 toteutetun
kuulemisprosessin toteuttamistapaa. Kuulemisprosessissa saatiin selville lukuisia ongelmia, jotka rajoittavat aloitteiden
kehittämistä paikallistasolla. Komissio onkin laatinut tarkasteltavan asiakirjan osoittaakseen toimet ja välineet, joiden avulla
voidaan mahdollisuuksien mukaan puuttua kyseisiin ongelmiin. Komissio esittää paikallistason toimijoiden ulottuvilla
olevat toiminta-alat ja -muodot sekä pyrkii samalla saamaan
jäsenvaltiot tietoisiksi siitä, että on luotava kahdensuuntainen
vuorovaikutusprosessi laadittaessa kansallisia toimintasuunnitelmia.

2.3.
Komission päätös arvioida koko käynnissä olevaa
ohjelmakautta pitäen ensi sijassa silmällä sen vaikutusta paikalliskehitykseen merkitsee, että yhtäältä arviointi miltei ulotetaan
aiheen ulkopuolelle, mutta toisaalta vahvistetaan tarvetta toteuttaa Lissabonin huippukokouksessa määritelty työllisyysstrategia. Tässä yhteydessä on otettava tarkkaan huomioon
paikalliset työllisyyssuunnitelmat, jotka ovat työllisyysstrategian välttämätön operatiivinen täydennys.

2.4.
Tiedonannossa todetaan, että paikallistason rooli Euroopan työllisyysstrategiassa on nimenomaan tunnustettu vuoden 2002 työllisyyspoliittisissa suuntaviivoissa, ja siteerataan
sanatarkasti suuntaviivaa 11. Tämä on kuitenkin esitetty
kohdassa, jossa käsitellään toista pilaria ”yrittäjyyden kehittäminen ja työpaikkojen luominen”. Komitea on jo aiemmassa
lausunnossaan ilmaissut olevansa vakuuttunut siitä, että työllisyyden kehittämisstrategioiden luominen paikallistasolla mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen Euroopan työllisyysstrategian kaikkien neljän pilaria alalla. Tämä johtuu
nimenomaan toimijoiden sekä niiden tehtävien moninaisuudesta, joihin kyseiset toimijat voivat vaikuttaa. Komitea toistaa
tämän ajatuksensa ja toivoo, että komissiokin omaksuisi sen,
sillä tiedonannossa viitataan laajalti yhtäläisiä mahdollisuuksia
käsittelevään neljänteen pilariin.

2.4.1. Tiedonannossa kiinnitetään laajalti huomiota naisten
ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeviin politiikan
aloihin. Tämä on sen täysin kannatettavan vakaumuksen
mukaista, että juuri paikallistasolla määritetään olosuhteet,
jotka voivat rajoittaa tai laajentaa sukupuolten tasa-arvoa niin
aktiivisten erityistoimien ja kohdennetun koulutuksen kuin
kulttuurisen ja sosiaalisen tietoisuuden kasvattamisen avulla.
Tätä ajatellen paikallisviranomaisille suunnattu kehotus edistää
naisten työllisyyttä ”toimilla, joilla helpotetaan työ- ja perheelämän yhteensovittamista” ei vaikuta asianmukaiselta, sillä
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tällaiset toimet tulisi toteuttaa naisten ja miesten tasa-arvoa
ajatellen. Tämä ilmenee myös vuoden 2002 työllisyyspoliittisista suuntaviivoista, joissa korostetaan kohdassa ”Työ- ja
perhe-elämän yhteensovittaminen”, että tätä tarkoitusta varten
toteutettava politiikka ”on erittäin tärkeää sekä miesten että
naisten kannalta (1)”.

2.5.
Työmarkkinaosapuolten roolia on tarkasteltavassa tiedonannossa korostettu enemmän kuin aiemmassa tiedonannossa. Komissio painottaa, että työmarkkinaosapuolet ovat
yhä enemmän mukana paikallisstrategioiden kehittämisessä.

2.5.1. Komitea on jo aiemmasta tiedonannosta antamassaan lausunnossa korostanut, että työmarkkinaosapuolilla on
merkittävä rooli sekä työmarkkinaneuvotteluissa – joiden
kehittämisestä tehtiin merkittävä päätös Laekenin huippukokouksessa – että kumppanuuksien aktiivisena osapuolena.
Työmarkkinaosapuolet ovat jo toimineet roolissaan myönteisesti ja rakentavasti alueellisten työllisyyssopimusten yhteydessä sekä Eures-palvelun pohjalta muodostetuissa rajanylittävissä kumppanuuksissa. Jos työmarkkinaosapuolten on, kuten
Feiran huippukokouksessa on jo määritelty, osallistuttava
nykyistä aktiivisemmin ”työllisyyden suuntaviivojen määrittelyyn, toteuttamiseen ja arviointiin”, paikallistason merkitys
korostuu entisestään.

2.6.
Komissio on tietoinen vaikeuksista, joita komiteakin
on jo laajalti tuonut esille ja jotka johtuvat osuus- ja yhteisötalouden erilaisista määritelmistä jäsenvaltioissa. Komissio korostaa kuitenkin, että kyseinen ala, jonka osatekijät on joka
tapauksessa lueteltu, tarjoaa suuria mahdollisuuksia paikallisissa kehitysaloitteissa ja että paikallistason kumppanuuksien
käsite kehittyy Euroopan työllisyysstrategian poliittisten painopisteiden mukaisesti. Olisi kuitenkin asianmukaista, että komissio laatisi – mahdollisuuksien mukaan ja läheisyysperiaate
huomioon ottaen – yhteisen määritelmän myös vuoden 2003
alussa pidettävää, paikalliskehitystä käsittelevää foorumia silmällä pitäen.

2.7.
Läheisyysperiaatetta on edelleen suojeltava koskemattomana, ja komitea arvostaakin komission viittausta eurooppalaista hallintotapaa käsittelevään valkoiseen kirjaan, jossa korostetaan sekä yleisesti että myös erityisesti työllisyys- ja
koheesio-ongelmaan liittyen unionin ja yksittäisten jäsenvaltioiden eri hallintotasojen sekä paikallis- ja alueviranomaisten
voimakasta vuorovaikutusta. Sitä tarvitaan, jotta voidaan tehostaa yhteisiä politiikan aloja ja vahvistaa Euroopan toimielinten ja kansalaisten välistä yhteyttä. Näin kansalaiset voisivat
osaltaan vaikuttaa poliittisten ja taloudellisten valintojen toteutukseen ja laatuun.

(1) ”Ehdotus: neuvoston päätös jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan
suuntaviivoista vuodeksi 2002”, KOM(2001) 511 lopullinen.
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3. Erityistä

3.1.
Komissio mainitsee työllisyyttä paikallistasolla kehittävistä yhteisöaloitteista Eures-palvelun, joka luotiin vuonna 1993. Palvelua on jatkettu yhä uudelleen, sillä sen merkitys
on tunnustettu. Palvelun oikeusperustan uudistamista tutkitaan
parhaillaan. On kuitenkin epätavallista, ettei komissio – kun
otetaan huomioon sen mahdollisuudet – katso aiheelliseksi
ehdottaa täydellistä uudistusta eikä palvelun nivomista täysin
Euroopan työllisyysstrategiaan. Komissio esittää perusteita
erilaisille rahoituslähteille sen sijaan, että palvelu rahoitettaisiin
rakennerahastoista. Eures-verkko yhdistää julkiset työvoimapalvelut ja työmarkkinaosapuolet, joiden roolia työllisyysstrategian toimijoina paikallistasolla on korostettu komission
tiedonannossa. Tämä on loogisuutta ja yhdenmukaisuutta
ilmentävä lisätekijä, jonka perusteella komission tulisi ohjata
uudistusta edellä kuvattuun suuntaan.

3.2.
Komissio korostaa Urban-yhteisöaloitteen myönteistä
vaikutusta työllisyyteen. Urban-aloitteessa keskitytään yhteiskunnallisiin ja ympäristöä koskeviin toimiin kriisissä olevilla
kaupunkialueilla. Komitea on jo Urban-aloitteen uudistamisesta antamassaan lausunnossa (1) painottanut, että aloite tarjoaa
hyviä mahdollisuuksia työllisyyden lisäämiseksi, vaikkei tämä
olekaan aloitteen painopisteala. Aloitteen ominaispiirteiden
vuoksi kansalaisyhteiskunta voi kokonaisuudessaan osallistua
rahoitettujen toimien suunnitteluun. Komitea toivoo, että
komission kaavailemassa analyysissä eriteltäisiin Urban-aloitetta ja muita aloitteita koskevat tulokset sekä esitettäisiin hyvien
käytänteiden levittämisen vaikutukset.

3.2.1. Komitean mielestä komission viittaukseen jo käynnissä olevien ohjelmien ja aloitteiden mahdollisuuksista paikallistason työllisyyden parantamiseksi tulisi lisätä Interreg III ohjelma, jonka suunnitteluperusteissa mainitaan kyseinen erityisaihe.

3.3.
ESR-asetuksen 6 artiklan mukaisten innovatiivisten
toimien toteutusperusteita käsitellessään komissio on jo aiemmin (2) viitannut selkeään ja aiemman kokemuksen perusteella
luonnolliseen yhteyteen paikallistason työllisyyden kehittämisen kanssa. Lisäksi komissio on esittänyt, että eri toimijoiden,
kuten julkisviranomaisten, yksityissektorin, työmarkkinaosapuolten, kolmannen sektorin jne. kumppanuuteen perustuvat
ehdotukset tulisi asettaa etusijalle. Komission tiedonannossa

(1) TSK:n lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto jäsenvaltioille
kriisissä olevien kaupunkien ja lähiöiden taloudelliseen ja sosiaaliseen elvyttämiseen kaupunkien kestävän kehityksen edistämiseksi
tähtäävän yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta
(Urban)”, EYVL C 51, 23.2.2000.
(2) ”Komission tiedonanto Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen 6 artiklan mukaisten innovatiivisten toimien toteuttamisesta ohjelmakaudella 2000–2006”, KOM(2000) 894 lopullinen.
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viitataan näihin aiempiin kannanottoihin ja korostetaan, että
yksi temaattisista painopistealoista on ”Paikalliset työllisyysstrategiat ja innovaatiotoiminta”. Komitea on tästä luonnollisesti komission kanssa samaa mieltä, mutta muistuttaa, että
ehdotusten esittäminen on tällä hetkellä varattu ”toimivaltaisille julkis- tai alueviranomaisille”.

3.3.1. Tämä luo tietynlaisen paikallistoimijoiden välisen
epäsuoran hierarkian, joka saattaa toistua myös tässä tarkasteltavan tiedonannon alalla. Komission aiemmassa ja nykyisessä
asiakirjassa ”paikallistoimijoihin” kuuluu suuri joukko erilaisia
toimijoita. Ei ole selvää, voiko paikallista työllisyysstrategiaa
koskevan aloitteen laatia ja esittää kuka tahansa tiettyä tarkoitusta varten kumppanuuden muodostava toimija, vai onko
jokaisen aloitteen alullepanijan aina oltava paikallistason julkistai alueviranomainen.

3.4.
Asiakirjassa kiinnitetään myönteisellä tavalla huomiota
siihen, että paikallistoimijoille on tiedotettava tehokkaasti
EU:n ja jäsenvaltioiden politiikoista. Tämä on luonnollisesti
välttämätöntä sellaisten aloitteiden ja strategioiden käynnistämiseksi, joita varten tarvitaan yhteisötason välineitä ja resursseja ja joiden on oltava yhdenmukaisia sekä unionin että
jäsenvaltioiden määrittelemien politiikkojen kanssa. Paikallisen
työllisyysstrategian peruselementtejä hahmoteltaessa jätetään
kuitenkin huomiotta yksi tekijä, jota komitea pitää oleellisena
ja jota se on jo korostanut edellisessä lausunnossaan: koulutus.

3.4.1. Komission ehdottama strategia sisältää seuraavat
osiot: toimien kohdentaminen paikallisesti, paikallisten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, mahdollisten toimijoiden kartoittaminen, työllisyyteen liittyvien mahdollisuuksien ja uhkatekijöiden analysointi kohdealueella sekä alue- ja
keskusviranomaisten saaminen mukaan toimintaan. On tärkeää korostaa, että vahvuudet ja heikkoudet sekä myös työllisyysmahdollisuudet ja työllisyyttä uhkaavat tekijät voivat piillä
alueen sosiaalis-taloudellisissa oloissa, perusrakenteissa, tuotanto-oloissa tai organisaatiossa sekä – suuressa määrin –
koulutusvaatimuksissa, joilla edistetään työllistyvyyttä, yrittäjyyden kehittämistä, työntekijöiden ja yritysten mukautuvuutta
sekä ammattitaidon ja sosiokulttuurisen tietoisuuden avulla
sukupuolten tasa-arvoa.

3.4.2. Komitea korostaa, että ammattikoulutus on yleissivistävän koulutuksen ja elinikäisen oppimisen ohella minkä
tahansa työllisyyttä paikallistasolla edistävän aloitteen keskeinen tekijä. Luonnollisesti voi olla ja tulee olemaankin aloitteita,
joissa paikallisstrategian tavoitteena on koulutus (laaja-alaisesti
toteutettava erikoiskoulutus). Asiakirjan liitteessä 2 on kuitenkin esitetty komitean aiemmassa lausunnossaan tekemä ehdotus alueellisten koulutusaloitteiden ja -sopimusten edistämisestä. Komitea kiinnittää yhä komission huomiota tähän kehotukseen osana laajaa ja merkittävää strategista lähestymistapaa
mitä tahansa aloitetta muotoiltaessa.
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3.5.
Komitea suhtautuu myönteisesti komission päätökseen
järjestää ensi vuonna paikalliskehitystä käsittelevä foorumi.
Komitea on valmis antamaan panoksensa laajaan pohdintaprosessiin. Asiakirjasta näyttää käyvän ilmi, että tällainen kokoontuminen järjestettäisiin vuoden 2003 alussa. Toisaalta siinä
todetaan, että vuonna 1997 kokeiluhankkeina käynnistettyjen
89 alueellisen työllisyyssopimuksen arvioinnin tulokset ovat
vihdoin käytettävissä vuoden 2003 puoliväliin mennessä.
Koska ajallinen ero on vain muutamia kuukausia ja koska
foorumissa on tarkoitus vaihtaa kokemuksia ja tietoja, olisi
ehkä asianmukaisempaa sovittaa foorumi ja arvioinnin tulosten julkistaminen samaan ajankohtaan.
3.6.
Kuten edellä on jo korostettu, Euroopan työllisyysstrategian toteuttaminen paikallistasolla ja toteutuksen onnistuminen sekä kansalaisyhteiskunnan aktiivinen osallistuminen strategioiden määrittelyyn ja toteutukseen ovat tehokas väline
edistettäessä Euroopan kansalaisten yhteenkuuluvuudentunnetta ja vahvistettaessa kansalaisten ja unionin välistä suhdetta.
Työllisyyspolitiikoissa on kuitenkin noudatettava uskollisesti
Lissabonissa määriteltyjä periaatteita, joita on äskettäin täydennetty Laekenissa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.
Yhtäältä on siis luotava kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja
(on huolestuttavaa, että komissio on äskettäin antamassaan
asiakirjassa tunnustanut, että ”laadukkaan työn” käsitteeltä
puuttuvat tarkat ja tehokkaat indikaattorit), toisaalta on määri-

C 149/29

teltävä eurooppalainen sosiaalimalli sekä tuettava ja edistettävä
sitä. Kyseessä on nimittäin kaksi perusluonteista tekijää, joilla
edistetään sosiaalista koheesiota unionissa ja vahvistetaan sitä
laajentumista silmällä pitäen.
3.6.1. Euroopan taloudessa on ilmennyt voimakkaita hidastumisen merkkejä, ja elpymisodotukset ovat hyvin varovaisia.
Paikallistasolla on otettava huomioon myös jäsenvaltio- ja
yhteisötaso. Tarvitaan siis päätöksiä, joiden avulla käynnistetään päättäväisesti etenkin talouden ja työllisyyden kasvu.
3.6.2. Kaikkea liikkumavaraa on hyödynnettävä päättäväisesti ja samalla on vakiinnutettava kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelun että sosiaaliasiain näkökulmasta. Molemmat
on taattava ja turvattava. Kaikilla tasoilla, yhteisön tasosta
paikallistasoon, on tunnistettava nämä kaksi perusluonteista
tasapainotekijää ja kunnioitettava niitä.
3.6.3. Paikallistaso on pienoismaailma, jossa välittömät ja
todelliset mahdollisuudet ja riskit yhdistyvät samaan näkökohtaan: yksittäisen kansalaisen välittömään kykyyn todentaa
poliittisten valintojen todellinen tehokkuus. Näin ollen myös
tarkasteltavassa tiedonannossa käsiteltävien valintojen onnistuminen riippuu tällä hetkellä ja etenkin tulevaisuudessa sekä
niiden ehdotusten tehokkuudesta, joihin olemme pyrkineet
antamaan panoksemme, että ennen kaikkea huipputasolla
tehtävistä kehittämistä koskevista valinnoista.

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission valmisteluasiakirja Sisäisen turvallisuuden takaaminen ja kansainvälistä suojelua koskevien velvoitteiden ja välineiden noudattaminen”
(KOM(2001) 743 lopullinen)
(2002/C 149/09)
Komissio päätti 21. tammikuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto antoi lausuntonsa 10. huhtikuuta 2002. Ainoa esittelijä oli Daniel Retureau.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24. ja 25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa
(huhtikuun 24. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 92 ääntä puolesta
1:n pidättyessä äänestämästä.

1. Johdanto

1.1.
Komission valmisteluasiakirja on vastaus 20. syyskuuta
2001, vain muutama päivä New Yorkissa 11. syyskuuta
tapahtuneen järkyttävän terrori-iskun jälkeen kokoontuneen
oikeus- ja sisäasioiden neuvoston ylimääräisen kokouksen
päätelmien 29 kohtaan. Sen tavoitteena on löytää poliittisia,
oikeudellisia ja käytännön ratkaisuja sisäiseen turvallisuuteen
eli eurooppalaisten yhteiskuntien suojeluun terroristiryhmien
ja terroristien toiminnalta unionin alueella.

1.2.
Neuvosto kehotti komissiota ”tarkastelemaan kiireellisesti yhtäältä sisäisen turvallisuuden takaamisen ja toisaalta
kansainvälisten suojeluvelvoitteiden ja -välineiden noudattamisen välistä suhdetta”.

1.3.
Komission asiakirjassa on kyse välineistä, jotka liittyvät
turvapaikanhakijoiden tai jäsenvaltioon turvapaikanhakijoina
tai muun vastaavan statuksen nojalla saapuneiden suojeluun.
Geneven yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen (jotka kaikki
jäsenvaltiot ovat ratifioineet) lisäksi komissio tarkastelee myös
muita kansainvälisiä ja alueellisia asiakirjoja, jotka suojelevat
niitä, jotka joutuvat turvallisuutensa takia jättämään koti- tai
oleskelumaansa ja hakemaan turvapaikkaa unionin jäsenvaltiosta.

avoimen koordinoinnin menetelmää (luku 3). Lopuksi komissio tarkastelee asiakirjassaan sisäiseen turvallisuuteen liittyviä
yhteisön säännöksiä sekä valmisteilla olevia turvapaikka- ja
maahanmuuttopolitiikkaa koskevia yhteisön säädösehdotuksia
(luku 4).

1.5.
Kuten komissio korostaa, asiakirjan taustalla on kaksi
perusperiaatetta:
–

vilpittömässä mielessä suojelua hakevien pakolaisten ja
turvapaikanhakijoiden ei pidä joutua kärsimään viimeaikaisten tapahtumien seurauksista

–

terroritekoihin syyllistyneiden tai niitä rahoittavien tai
muuten tukevien henkilöiden ei pidä päästä helposti
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle.

1.6.
Turvapaikkamenettely voi tarjota terrorismille väylän
unioniin, vaikka käytännössä terroristit tuskin turvautuvat
siihen kovin usein, koska muut laittomat maahanpääsykeinot
ovat huomaamattomampia ja sopivat paremmin myös heidän
rikollisiin ja laittomiin tarkoituksiinsa. Komissio tukee tältä
osin YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) kantaa,
jonka mukaan uusien tai poikkeussäännösten sijasta on tarvittaessa parempi soveltaa tiukasti pakolaisyleissopimuksen 1 artiklan F kohdan jo nyt tarjoamia keinoja evätä suojelu tietyiltä
hakijoilta.

1.7.
1.4.
Asiakirjassa selvitetään aluksi nykyisen lainsäädännön
mukaisia järjestelyjä, joiden perusteella voidaan kieltäytyä
myöntämästä kansainvälistä suojelua henkilöille, jotka eivät
sitä ansaitse, eli erityisesti terrorismista tai muusta rikollisesta
toiminnasta epäillyille (1 luku). Seuraavaksi asiakirjassa tarkastellaan oikeudellisia seurantatoimia sen jälkeen kun hakijalta
on evätty kansainvälinen suojelu (2 luku). Lisäksi pohditaan
mahdollisuutta harmonisoida jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia
ja hallintokäytäntöjä sekä tehdä hallintoyhteistyötä ja soveltaa

Suojelun epäämisperusteet ja niiden soveltaminen terrorismia
epäiltäessä

1.7.1. Jäsenvaltioissa sovellettavissa yleisissä tai yhteisön
oikeudellisissa välineissä terrorismia ei ole määritelty kansainvälisesti. Oikeusistuimet määrittelevät kyseisen rikoksen tapauskohtaisesti ja olosuhteiden perusteella. Pakolaisyleissopimuksen 1 artiklan F kohdassa ei mainita terrorismia pakolaisaseman epäämisperusteena, mutta komission mukaan terroris-
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minvoidaan tulkita lukeutuvan yhteen tai useampaan yleissopimukseen kirjatusta kolmesta yleisperusteesta, joiden nojalla
pakolaisasema voidaan evätä (lukuun ottamatta toista yleisperustetta, sillä terrorismi on luonteeltaan poliittinen rikos,
ja sen tavoitteet ovat poliittisia tai ideologisia). Mainitut
yleisperusteet ovat

–

rikos rauhaa vastaan, sotarikos tai rikos ihmisyyttä vastaan kyseisiä rikoksia koskevien kansainvälisten sopimusten määritelmien mukaisesti

–

törkeä ei-poliittinen rikos pakomaan ulkopuolella ennen
kuin tekijä on otettu kyseiseen maahan pakolaisena

–

syyllistyminen Yhdistyneiden Kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin (1).

1.7.2. Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston oikeuskäytännön ja eri päätöslauselmien
mukaan terrorismi on selkeä peruste suojelun epäämiselle
1 artiklan F kohdan a alakohdan perusteella, kuten komissiokin
huomauttaa. Alakohdan c osalta YK:n yleiskokous toteaa
28. syyskuuta 2001 antamassaan päätöslauselmassa, että terroriteot, -menetelmät ja -käytännöt ovat Yhdistyneiden Kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisia.

1.7.2.1. Kansallisten oikeuskäytäntöjen perusteella terroritekoja ovat mm. lentokoneiden tai muiden liikennevälineiden
kaappaukset, panttivankien ottamiset ja pommi-iskut.

1.7.3. Komissio toteaa lisäksi, että jo terroristiryhmän jäsenyyttä voidaan tietyssä tapauksissa pitää henkilökohtaisena ja
tietoisena osallistumisena tai vastaavana avunannon osoituksena, vaikka tapauskohtaiset erityispiirteet sekä osallistumisen
todellinen luonne onkin otettava huomioon.

1.7.4. Komissio katsookin, että pakolaisasema tai muu
suojelu voidaan evätä terrorismin perusteella.

(1) Ks. UNHCR:n julkaisema tämän artiklan soveltamiseen liittyvien
suuntaviivojen ja yksittäisten kannanottojen kokoelma.
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2. Komitean huomioita

2.1.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tukee varauksetta
kattavan ja koordinoidun terrorismin vastaisen strategian
laatimista unionitasolla sekä terrorismin määritelmän ja siitä
langetettavien rangaistusten lähentämistä. Unionilla on täysi
oikeus suojella asukkaitaan, alueellaan väliaikaisesti oleskelevia
sekä julkista ja yksityistä omaisuutta kaikilta terrorismin
muodoilta sekä estää ryhmiä tai yksilöitä suunnittelemasta,
järjestämästä tai rahoittamasta terrori-iskuja.

2.2.
Terrorismin syyt ovat monimutkaiset niin unionissa
kuin sen ulkopuolella. Ne juontuvat usein poliittisista tai
periaatteellisista syistä ja niiden takana on usein ideologisia,
poliittisia tai uskonnollisia tekijöitä, nationalistisia vaatimuksia
tms. Vastatoimien tulisikin olla mahdollisimman ennalta ehkäiseviä ja perimmäisiin syihin mukautettuja. Niiden yhteydessä
voidaan soveltaa erilaisia toimenpiteitä, esim. pyrkiä löytämään
konflikteihin rauhanomaisia ratkaisuja, turvautua rangaistuksiin tai taloudellisiin ja sosiaalisiin toimenpiteisiin. Unionin
tuleekin valmistella ongelman syihin ja uhan luonteeseen
suhteutettuja ratkaisuvaihtoehtoja.

2.3.
Komitea epäilee kuitenkin, onko turvapaikkapolitiikan
kytkeminen terrorismin vastaiseen strategiaan todella hyödyllistä. Se on huolissaan, että tällainen kytkös voisi johtaa
pakolaisyleissopimuksen kanssa ristiriitaisiin tai ihmisoikeuksia rajoittaviin toimiin. Samalla komitea on kuitenkin sitä
mieltä, että 1 artiklan F kohdan a ja c alakohdat voisivat tarjota
tarvittaessa hyväksyttävän oikeusperustan pakolaisaseman tai
muun suojelun epäämiselle, mikäli voidaan todistaa, että
myönnettyä suojelua on hyödynnetty terrorismin harjoittamiseen.

2.4.
Tähän liittyen komitea haluaa muistuttaa lausunnosta (2), jonka se antoi pakolaisaseman myöntämis- tai peruuttamismenettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevasta direktiiviehdotuksesta, sekä lausunnossa
esittämästään periaatteellisesta kannasta.

2.5.
Komitea on vakuuttunut, ettei kenenkään oikeutta
hakea turvapaikkaa saa kyseenalaistaa ja että periaatetta, jonka
mukaan turvapaikanhakijoita ei saa käännyttää takaisin, on
noudatettava tinkimättä myös tilanteissa, joissa viranomaisten
on lisättävä valmiutta kriisin vuoksi tai rauhan tai turvallisuuden olleessa uhattuna.

(2) EYVL C 193, 10.7.2001 (esittelijä: Melı́cias).
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2.6.
Kuten komissio itsekin korostaa, turvapaikan hakeminen ei ole terroristien yleisesti hyödyntämä keino päästä
unionin alueelle. Pakolaisasema ei myöskään tarjoa terrorismin
harjoittamisen kannalta sopivinta suojaa, vaikkei tällaistakaan
mahdollisuutta voida suoralta kädeltä sulkea pois.

2.7.
Ongelmallista on lisäksi, ettei terroririkoksia ole määritelty kansainvälisesti ja yhteisesti. Ei myöskään pidä aliarvioida
vaaraa, joka liittyy epäämisperusteiden väljään tulkintaan ja
niiden liialliseen soveltamiseen tapauksissa, jotka eivät suoraan
liity jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöjen ja lainsäädännön perusteella terrorismiksi luokiteltujen rikollisten toimien valmisteluun tai toteutukseen.

2.8.
Pakolaisyleissopimusta ja pakolaisten suojelua koskevaa pöytäkirjaa tulee aina tulkita ja soveltaa ihmisoikeuksiin
liittyvien kansainvälisten ja alueellisten sopimusten pohjalta.
Alueellisista normeista mainittakoon mm. Euroopan ihmisoikeussopimus ja kidutuksen vastainen yleissopimus sekä turvapaikkaoikeuden osalta Nizzassa allekirjoitettu Euroopan unionin perusoikeuskirja.

2.9.
Etenkään puolustautumisoikeutta ja oikeutta asian oikeudenmukaiseen käsittelyyn ei voida väliaikaisestikaan kumota terrorismista epäiltäessä tai syytettäessä. Edes oikeutettu
terrorismin vastainen taistelu ei riitä perusteluksi takuiden ja
suojelun rajoittamiselle tai turvapaikanhakijoiden käännyttämiselle.

2.10. Komitea kiinnittää myös huomiota terrorismin erittäin väljään tulkintaan monissa maissa, joissa vallanpitäjien
kotimaiset tai maanpaossa olevat poliittiset vastustajat luokitellaan terroristeiksi. Kussakin tapauksessa on tarkasteltava todellista tilannetta ja tutkittava se objektiivisesti ja konkreettisten
todisteiden perusteella. Samalla on varottava tiettyjen säännösten liian vapaata tulkintaa ja siten tietyn toiminnan määrittelemistä terroritoiminnaksi tai rinnastamista siihen ja suojelua
pyytävän tai sitä saavan henkilön syyttämistä.

2.11. Komitea onkin huolissaan rangaistuksen langettamisen ja suojelun epäämisen tai peruuttamisen edellyttämien
todisteiden laatuerosta. Jälkimmäiseen riittää, että ”on perusteltua aihetta epäillä”, että henkilö on tietoisesti osallistunut
terrorismiksi määriteltävään toimintaan tai avunantoon, johon
luetaan myös tekoon yllyttäminen, eikä tekoon syyllistymistä
tarvitse välttämättä todistaa (komission asiakirjan kohta 1.4.4).
Komitea vaatii, että teko on näytettävä toteen tai ainakin, että
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voidaan riittävän perusteellisen tutkimuksen tuloksena esittää
sellaisia raskauttavia seikkoja, jotka tukevat vakavan henkilötai omaisuusvahinkoja aiheuttamaan tähtäävän terroritoiminnan epäilyä. Päätöstä ei voida tehdä pelkkien olettamusten
perusteella.

2.12. Mikäli pakolaisyleissopimuksen tarjoama tai muu
kansainvälinen suojelu päätetään evätä, sen ei tarvitse merkitä
henkilön palauttamista alkuperämaahan tai yhteisön ulkopuoliseen maahan, etenkään sellaiseen valtioon, jossa ihmisoikeuksia ei taata unioniin verrattavalla tavalla. Samaa periaatetta
tulee noudattaa myös karkottamispäätöksissä. Komission asiakirja on kuitenkin tässä suhteessa melko epämääräinen ja vaatii
täsmennystä. Epäämisen ei tarvitse itsestään selvästi koskea
henkilön läheisiä ja perheenjäseniä, elleivät hekin todistetusti
ole osallistuneet terroritekoihin.

2.13. Komitea on lisäksi erittäin huolissaan riskistä, joka
liittyy siihen, että terrorismin vastaista taistelua koskevissa
asiakirjoissa turvapaikanhakijat tai kansainvälisiin sopimuksiin
perustuvaa suojelua etsivät ja toisaalta siirtotyöläiset yhdistetään terroririkoksiin syyllistyneisiin tai vihjataan tällaisen yhteyden mahdollisuuteen.

2.14. Komission asiakirjassa terrorismia ei tarkastella ”rikoksena rauhaa vastaan”. Komitea katsoo kuitenkin, että
rauhanaikaisia sotatoimia, joiden päämääränä on maan sisäinen aseellinen konflikti, vallankaappaus sotilas- tai muun
diktatuurin perustamiseksi tai maiden välisten suhteiden kärjistäminen tavoitteena sotilaallisen tilanteen eskaloituminen, voidaan pitää rikoksina rauhaa vastaan.

2.15. Sitä vastoin sodan aikana tiettyjen tekojen määrittelyssä ”terroriteoiksi” tulee olla erittäin varovainen. Yleensä
konfliktin toinen osapuoli luokittelee erityisesti YK:n tunnustamien vapautusliikkeiden tai ulkopuolista armeijaa vastaan
taistelevien vastarintaliikkeiden toiminnan – YK:n turvallisuusneuvoston päätökseen perustuvia operaatiota lukuun ottamatta – tai sisällissodan vastapuolen sotatoimet terrorismiksi.
Vastapuoli pitää kuitenkin toimintaansa oikeutettuna. Mikäli
kyseessä on esim. totalitaarisen hallinnon, diktatuurin tai
laittoman armeijan toimien vastustaminen, on otettava huomioon poliittisen hallinnon luonne, konfliktin syyt ja käytettävien toimien oikeutus, jotta voidaan eritellä tapauskohtaisesti ja
objektiivisin perustein toimet, jotka on mahdollista määritellä
terrorismiksi, sotarikoksiksi, rikoksiksi rauhaa tai Yhdistyneiden Kansakuntien tavoitteita ja päämääriä vastaan.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

2.16. Lisäksi tiettyjen terroritekojen luokittelu sotarikoksiksi edellyttää, että ne ovat vakavia ja toteutettu osana suhteellisen laajaa aseellista yhteenottoa tai että ne liittyvät melko
intensiivisiin tai merkittäviin pitkäaikaisiin aseellisiin operaatioihin, jotka ovat osa siviiliväestöä tai demokraattista hallintoa
vastaan suunnattua aseistettujen ryhmien, sissien tai puolisotilaallisten ryhmien toimintaa.

2.17. Komitean mielestä myös Yhdistyneiden Kansakuntien
yleiskokouksen julkilausumaa, joka hyväksyttiin kansainvälistä
yhteisöä perusteellisesti järkyttäneenä aikana ja jossa terrorismiksi määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien tavoitteita ja
päämääriä vahingoittava toiminta, on tulkittava pakolaisyleissopimuksen 1 artiklan F kohdan mukaisesti ihmisoikeuksia
koskevien sopimusten ja käytännön periaatteiden pohjalta.
Lisäksi komitea katsoo, ettei kyseisiä toimia tule tulkita liian
laajasti tai tehdä liian pitkälle meneviä päätelmiä niiden ja
terrorin tunnusmerkit täyttävän ja siten YK:n toiminnan
päämäärien ja tavoitteiden vastaisen toiminnan yhdenmukaisuudesta.

2.18. Kansainvälisten rikosten (sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan tai Amerikan valtioiden yleissopimuksessa mainitut ihmisyysrikokset sekä kansanmurhat) osalta jäsenvaltioiden
tulisi komission ehdotuksen hyväksymisen yhteydessä harkita
keinoja hankkia kansainvälistä oikeudellista toimivaltaa, jotta
kansainvälisiin rikoksiin voitaisiin puuttua mahdollisimman
tehokkaasti. Edellä mainittuihin rikoksiin syyllistyneitä ei silloin houkuttelisi ajatus etsiä minkäänlaista suojelua unionin
jäsenvaltiosta, sillä he olisivat vaarassa joutua oikeuteen yhteisön ulkopuolella tekemistään rikoksista.

2.19. Komitea pohtii, olisiko hakuprosessi tai suojelu parempi keskeyttää (komission asiakirjan kohta 1.4.2) kuin jättää
karkotuspäätöstä tai kansainväliseen oikeuteen perustuvaa
ja YK:n yleissopimuksen tai päätöksen nojalla annettavaa
tuomiota odottavan henkilön hakemus käsittelemättä. Kun
hakijan maan tai muun valtion rikostuomioistuin esittää
”vakavan rikoksen” perusteella luovutuspyynnön, tulee teon
todellista luonnetta ryhtyä selvittämään perusteellisesti sekä
varmistaa, että kyseinen teko täyttää rikoksen tunnusmerkit
myös eurooppalaisten rikoslakien mukaan tulkittuna eikä
ainoastaan pyynnön esittäneen valtion omassa rikoslaissa,
jossa ”rikoksena” voidaan pitää mm. julkisia poliittisia mielenosoituksia tai ”kumouksellisten” ajatusten esittämistä. Kun
oikeus on tehnyt asiassa mahdollisesti vapauttavan päätöksen,
voidaan hakemuksen käsittelyä tai aiemmin myönnettyä suojelua jatkaa. Hakemuksen käsittelemättä jättäminen tai suojelun
epääminen tulevat sitä vastoin kysymykseen, mikäli rikostuomioistuin katsoo henkilön kiistämättömästi syyllistyneen vakavaan rikokseen tai terroritekoon, jonka luonteen perusteella
suojelun kieltäminen tai epääminen on perusteltua.
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2.20. Käännytyksen tai karkoituksen yhteydessä on otettava
huomioon turvapaikanhakijaa tai suojelua saavaa henkilöä
odottava kohtalo. Vaikka käännyttäminen tai suojelun epääminen olisikin perusteltua, ei ketään tule käännyttää tai karkoittaa, mikäli on perusteltua pelätä, että kyseistä henkilöä uhkaa
kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen ja loukkaava kohtelu.

2.21. Tietyt maat myöntävät taloudellisia ja sosiaalisia etuja
henkilöille, joilta on evätty kansainvälinen suojelu, mutta
joita ei voida poistaa maasta. Näitä etuja voidaan pitää
houkuttelevina. Komitea toteaa kuitenkin, ettei tule ottaa
esimerkkiä maista, jotka eivät myönnä em. tilanteessa oleville
edes perusluonteisia ihmisoikeuksia. Jotta kyseiset henkilöt
voivat huolehtia sekä omista että mahdollisesti perheensä
perustarpeista, tulee heille sekä Nizzassa hyväksytyn perusoikeuskirjan että Euroopan sosiaalisen peruskirjan nojalla myönnettävien sosiaalisten ja taloudellisten perusoikeuksien olla
kaikissa jäsenvaltioissa yhtenäisiä. Tästä seikasta jäsenvaltioiden tulisi päästä yksimielisyyteen.

2.22. Epäämistapauksia käsittelevien erikoisyksiköiden perustamisen osalta komitea katsoo, että hakemusten käsittelystä
vastaavien tahojen tukemisessa olisi ehkä pikemminkin käytettävä terrorismin torjuntaan erikoistuneita virkamiehiä ja tuomareita tai rikosoikeutta, kun otetaan huomioon, että käsiteltäviä tapauksia on kuitenkin melko vähän. Tästä syystä epäämistapauksia käsittelevien pysyvien erikoisyksiköiden perustamiseen liittyy vaara, että niihin vedotaan liian usein pelkästään
siksi, että ne ovat olemassa ja että perusteettomien hylkäysten
määrä kasvaa.

2.23. Myös tiettyjen jäsenvaltioiden sisäisten suojelun epäämiseen liittyvien suuntaviivojen hyödyntäminen ”parhaiden
käytänteiden” luomiseksi sisältäisi seurauksiltaan vastaavan
riskin. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei sovellettavia
menettelyjä kannattaisi tutkia liian epäyhtenäisten ja jopa
ristiriitaisten pakolaisyleissopimuksen epäämismääräysten tulkintojen välttämiseksi. Tietojenvaihtoa koskeva ajatus (komission asiakirjan kohdassa 1.5.3) eurooppalaisen rekisterin laatimisesta henkilöistä, joilta pakolaisasema evätään, sisältää myös
väärin perustein epäämisen riskin, mikäli perusteet eivät ole
yhtenäisiä tai mikäli luetteloja ei päivitetä asianmukaisesti
esim. tapauksessa, jossa viranomaisille on luovutettu henkilö,
joka on sittemmin vapautettu vakavaa rikosta koskevasta
syytteestä, puhumattakaan tietojen luottamuksellisuuteen ja
yksityiselämän suojaan liittyvistä ongelmista. Näin on erityisesti silloin kun hakijan alkuperämaassa sovelletaan erilaista
tietosuojaa, ei kunnioiteta ihmisoikeuksia riittävästi tai kun
maan hallitus ei ole aidosti demokraattinen.
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2.24. Samalla kun komitea kannattaa yhteisiä määritelmiä
tai ainakin luettelon laatimista niistä toimista, jotka voidaan
kiistattomasti määritellä terrorismiksi, se kehottaa välttämään
liian yleisluonteisia muotoiluja, joita voitaisiin soveltaa esim.
poliittisiin ja yhteiskunnallisiin konflikteihin, joilla ei ole
tekemistä terrorismin kanssa. Näyttökynnyksen on oltava
korkealla ja myös epäillyn henkilökohtainen osallistuminen
tekoon on otettava huomioon. Jotta vältytään tarkastelun
häilyvyydeltä ja epäyhtenäisyydeltä, tulee unionissa sovellettavien perusteiden olla yhtenevät ja yleisesti hyväksytyt.

2.25. Niiden vakaviin rikoksiin tai terrorismiin oletettavasti
syyllistyneiden kohdalla, joilta pakolaisasema evätään, mutta
joita ei voida ”poistaa maasta” ja joiden tapaus ei kuulu
kansainvälisen tuomioistuimen toimivaltaan, on pohdittava
muita keinoja tapauksen käsittelemiseksi oikeusistuimessa
(tuomioistuimen yleistoimivalta). Lisäksi on pohdittava yleisemminkin heidän kohtelemistaan yhteisön alueella ihmisoikeuksien noudattamiseen liittyvien velvoitteiden mukaisesti.
Komitea on tietoinen, että kysymys on vaikea ja että vangitsemiselle tulee olla sekä maan oman lainsäädännön että kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaiset perusteet. Kotiaresti voisi olla yksi vaihtoehto, mutta mikäli rikos jää
rankaisematta, loukataan uhrien oikeuksia ja oikeussuojaa.

2.26. Lakien, asetusten ja hallintokäytäntöjen lähentämistä
käsittelevän kolmannen luvun osalta komitea toistaa näkemyksensä, jonka se on esittänyt pakolaisasemaa koskevia vähimmäisvaatimuksia käsittelevässä lausunnossaan (1).

2.27. Komitea korostaa kuitenkin, ettei määräysten lisääntyminen saa johtaa entistä rajoittavampaan lähestymistapaan
ja painottaa, että yhä monimuotoisemmat ja valtioista riippumattomat tavat loukata henkilön oikeuksia sekä fyysistä ja
henkistä koskemattomuutta edellyttävät entistä avoimemman
ja laaja-alaisemman lähestymistavan soveltamista Geneven
yleissopimukseen. Unionin on oltava alue, jossa yleisiä ihmisoikeuksia suojellaan, ja mukautettava turvapaikkapolitiikkansa
sen mukaiseksi.

2.28. Komission asiakirjan neljännessä luvussa käsitellään
turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja siirtolaisia ”sisäisen turvallisuuden” kannalta.

2.29. Ennen valmisteluasiakirjan ehdotusten käsittelyä komitea korostaa, ettei turvapaikanhakijoita tai siirtolaisia ja
kansainvälistä terrorismia saa kytkeä toisiinsa eikä edes vihjata,
että niillä olisi yhteyttä toisiinsa. Jo virallisella tasolla esitetty
vihjaava lausuma kytköksestä voi antaa sysäyksen muukalaisvi-

(1) Ks. TSK:n lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi
vähimmäisvaatimuksista siitä, milloin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä on pidettävä pakolaisina
tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitsevina henkilöinä, ja näiden
henkilöiden asemasta” (esittelijä: An Le Nouail-Marliere).
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hamielisille ja rasistisille organisaatioille ja ajatuksille. Rasismin
ja syrjinnän vastaisen unionin politiikan mukaisesti onkin
päinvastoin torjuttava tällaisten suvaitsemattomien käsitysten
muodostuminen.

2.30. Valmisteluasiakirjassa ehdotetaan sisäiseen turvallisuuteen liittyvien yhteisön säädösten tarkastamista viimeaikaisista tapahtumista johtuvassa ”uudessa tilanteessa”. Vaikka
terroriteot Yhdysvalloissa ovatkin lisääntyneet, on hyvä panna
merkille, että niistä vastuulliseksi nimetty organisaatio on
kansainvälisen ajojahdin kohteena. Lisäksi on aiheellista muistaa, että terrorismin uhka on pysyvä. Yhteisön säännösten
tarkastaminen olisi tarpeen, mikäli ne osoittautuvat tehottomiksi unionin alueen suojelussa tai mikäli ne mahdollistavat
unionin alueen käyttämisen sen ulkopuolelle iskevien terroristiryhmien tukikohtana. Komitea suosittelee, että nämä seikat
selvitetään ja vasta sen jälkeen tehdään selvityksen perusteella
tarpeelliseksi osoittautuneet muutokset ja tarkistukset.

2.31. Tilanne, jossa yhteisön alueelle tulee suuri joukko
siirtymään joutuneita (2), ei saa merkitä myönnettävän suojelun heikentämistä. Määräaikainen suojelu ei myöskään saa
muodostua pysyväksi vaihtoehdoksi turvapaikalle. Tällaisessa
tilanteessa suojelun epäämiselle on oltava yhtä vankat perusteet
kuin jos kyseessä olisi turvapaikan tai pakolaisaseman epääminen.

2.32. Komitea pohtii, onko sisäisen turvallisuuden parantamiseksi neuvoston hyväksymä ja kaikkien jäsenvaltioiden
poliisien käyttöön tuleva Eurodac-järjestelmä, johon kootaan
yhteen sekä turvapaikanhakijoiden että luvattomasti unionin
ulkorajan ylittäneiden henkilötiedot ja sormenjäljet, todellakin
hyväksyttävissä ajatellen turvapaikanhakijoita, jotka eivät syyllisty mihinkään rikokseen vaan haluavat yksinkertaisesti hyödyntää kansainvälisesti tunnustettua oikeutta.

2.33. Kuten komitea on edellä todennut, se kannattaa
turvapaikkamenettelyn keskeyttämistä, mikäli turvapaikanhakijan luovuttamista on pyydetty tai häntä vastaan on nostettu
syyte kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, sen sijaan että
turvapaikkahakemus jätettäisiin yksinkertaisesti käsittelemättä.

2.34. Komission asiakirjan 4.3.2 kohdan osalta komitea
korostaa, että terroritoimintaan yhteydessä olevan organisaation taloudelliseen tukemiseen liittyvää perustetta tulee soveltaa harkiten. Itse asiassa hyväntekeväisyys- tai solidaarisuusjärjestöillä sekä poliittisilla organisaatioilla voi olla yhteyksiä
terrorismiin, vaikkeivät niitä tukevat lahjoittajat olekaan yhteyksistä tietoisia. Onkin aina varmistettava, että lahjoittajat
ovat olleet täysin tietoisia siitä, että heidän antamansa tuki
menee suoraan terroritoiminnan rahoittamiseen.

(2) Ks. TSK:n lausunto EYVL C 311, 31.10.2000 (esittelijä: Giacomina
Cassina).
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2.35. Myöskään osallistumista poliittisen, ammatillisen, uskonnollisen tms. yhdistyksen toimintaan ei pidä rinnastaa
terroritoimintaan, vaikka niiden jäsenillä tai johtajilla olisikin
todistetusti yhteyksiä terroririkoksiin syyllistyneisiin. Onkin
osoitettava periaatteellinen yhteys eli harkittu osallistuminen
tietoisena tarkoitusperistä. Todisteeksi ei riitä pelkkä jäsenyys
yhdistyksessä, jolla on jäsenvaltiossa tai unionin ulkopuolisessa
maassa joko lakiin perustuva tai muuten vakiintunut asema.
2.36. Myöskään sellaista organisaatiota, sen jäseniä tai
rahoittajia, joka ei itse harjoita terroria vaan asettaa etusijalle
rauhanomaisen toiminnan, vaikka pitääkin aseellista toimintaa
tietyissä olosuhteissa poliittisesti oikeutettuna, ei pidä syyttää
suoraan terroritoimintaan osallistumisesta.
2.37. Komitea ehdottaa, että komission asiakirjassa mainitun avoimen koordinoinnin menetelmän avulla voitaisiin
hahmotella yhteinen ja täsmällinen terroririkoksia sekä terroritoimintaan osallistumista koskeva määritelmä.
2.38. Komission työasiakirjan kohdassa 4.4.3 ehdotetaan
muutettavaksi unionissa pitkään oleskelleiden maahanmuuttajien asemasta tehtyyn direktiiviehdotukseen sisältyviä artikloja.
Komissio ehdottaa muun muassa, että ehdotetusta direktiivistä
poistettaisiin 13 artiklan 7 kohta, jossa kielletään kiireellinen
karkoitusmenettely. Komitea katsoo, että unionissa pitkään
oleskelleisiin maahanmuuttajiin on sovellettava tavanomaista
karkoitusmenettelyä, jos on olemassa asianmukaisesti perusteltu terroririski.
3. Päätelmät
3.1.
Komitea antaa täyden tukensa yhteisötason koordinoidulle terrorismin vastaiselle toiminnalle ja kannattaa komission
suosittelemaa avoimen koordinaation menetelmää (1). Huolimatta 11. syyskuuta Yhdysvaltoihin kohdistuneiden kauhistuttavien iskujen jälkeisestä syvästä ja oikeutetusta järkytyksestä
sekä Euroopan maissa tai muualla tehdyistä muista terroriteoista, komitea kehottaa kuitenkin soveltamaan terrorismin ennal(1) Ks. TSK:n täysistunnossaan 29. ja 30. toukokuuta 2002 aiheesta
hyväksymä lausunto (esittelijä: Soscha zu Eulenburg).

C 149/35

taehkäisyssä ja tukahduttamisessa pidättyvyyttä ja syvällistä
harkintaa.
3.2.
Komitea esittää komissiolle ja muille toimielimille, että
terrorismin torjuntaan liittyvä politiikka ja yhteiset toimet
alistetaan kaikissa tapauksissa kansainvälisille sitoumuksille ja
erityisesti ihmisoikeuksien suojelemiseksi tarkoitetuille yleisille
ja alueellisille sopimuksille ja että kaikissa oloissa otetaan
ensisijaisesti huomioon pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
oikeudet ja ihmisarvo.
3.3.
Sekä yhteisön että jäsenvaltioiden pakolais-, turvapaikka- ja suojelupolitiikassa tulee edelleen noudattaa periaatetta,
jonka mukaan turvapaikanhakijoita tai pakolaisia ei käännytetä
takaisin. Kukin tapaus tulee tutkia erikseen, ja niiden henkilöiden käyttöön, joilta suojelu aiotaan evätä, tulee tarjota tehokkaat valitusmenettelyt.
3.4.
Pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaa ei myöskään pidä
sekoittaa maahanmuuttopolitiikkaan. Kyseiset politiikat eivät
saa millään muotoa osaltaan ylläpitää rasistisia tai syrjiviä sekä
vihaa ja ”vieraan” torjumista lietsovia väitteitä, joissa yhteisön
ulkopuolelta tulevat usein leimataan syypäiksi sosiaalisiin
ongelmiin ja rikollisuuteen.
3.5.
Oikeutta hakea turvapaikkaa ja saada Geneven yleissopimuksen ja pöytäkirjan mukaista tai muuta suojelua ei
missään tapauksessa tule heikentää tai kieltää terrorismintorjuntaan, sisäiseen turvallisuuteen, maahanmuuttopolitiikkaan
liittyvien tai Balkanin konfliktin kaltaisessa tilanteessa aiheutuvasta pakolaistulvasta johtuvien hätätoimien perusteella. Pakolaistulvien varalle on lisäksi luotava solidaarisuuteen perustuva
vastaanottojärjestelmä.
3.6.
Vaikka komitea korostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja suojelua koskevien kansainvälisten sopimusten ensisijaisuutta kaikkiin muihin näkökohtiin verrattuna, se on tietoinen, että yhteistä sisäiseen turvallisuuteen ja terrorismin torjuntaan tähtäävää politiikkaa on tehostettava. Samalla ei kuitenkaan näitä periaatteita ja poliittista ja humanistista etiikkaa
pidä kyseenalaistaa, vaan varmistaa ihmisten ja omaisuuden
tehokas suojelu sekä pyrkiä tasapainoon eri oikeuksien ja
vapauksien puolustamiseen liittyvien vaatimusten välillä.

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston päätös Euroopan laajuisen
korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman kolmannen vaiheen (Tempus III) (2000–2006)
hyväksymisestä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/311/EY muuttamisesta”
(KOM(2002) 47 lopullinen – 2002/0037 CNS)
(2002/C 149/10)
Neuvosto päätti 28. helmikuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”ulkosuhteet”-jaosto antoi lausuntonsa 11. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli
Susanna Florio.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24. ja 25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa
(huhtikuun 24. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.
”Yhteistyö korkea-asteen koulutuksen alalla lujittaa ja syventää
Euroopan eri kansojen välisiä suhteita, korostaa yhteisiä kulttuuriarvoja, antaa tilaisuuden antoisaan mielipiteiden vaihtoon
ja edistää monikansallista toimintaa tieteen, kulttuurin, taiteen
ja talouden aloilla sekä sosiaalialalla.” (1)

radikaalin muutoksen kourissa olevien sosioekonomisten järjestelmien haasteisiin vastaavat korkeakoulutuksen menetelmät demokraattisten instituutioiden vahvistamiseksi ja Euroopan kaikkien kansojen rauhanomaisen rinnakkaiselon edistämiseksi.

1. Yhteistyö korkeakouluopetuksen alalla: Tempusohjelmien perusteet

1.4.
Geopoliittisen tilanteen muututtua liitettiin ohjelman
seuraavissa vaiheissa mukaan myös Balkanin alue. Lähtökohtana oli, että korkeakoulujen yhteistyö vahvistaa ja parantaa
selkeästi Balkanin alueen nuoria demokratioita. Tällä hetkellä
Kroatia, Albania, Bosnia ja Hertsegovina sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja myös Jugoslavian liittotasavalta
ovat Tempus-ohjelmaan osallistuvien maiden joukossa.

1.1.
Tempus-ohjelma käynnistettiin vuonna 1990 korkeakouluopetuksen yhteistyöohjelmaksi, jonka oli tarkoitus olla
kiinteä osa Keski- ja Itä-Euroopan maiden, entisen Neuvostoliiton tasavaltojen ja Mongolian taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia tukevia ohjelmia.

1.2.
Kymmenen viime vuoden aikana ohjelmaan on tehty
useita muutoksia ja mukautuksia erityisesti Euroopan unionin
ja KIE-maiden suhteiden kehityksen johdosta. Vuonna 1993
maita, joilla oli mahdollisuus tulla mukaan ohjelmaan, oli
yksitoista, ja sitä päätettiin laajentaa koskemaan myös entisen
Neuvostoliiton tasavaltoja. Ohjelmaa muutettiin siis kahdesti
(Tempus II ja Tempus II A), ja siihen liitettiin uudet itsenäiset
valtiot.

1.5.

1)

tuki opetusohjelmien uudistuksille

2)

korkeakoulutuksen rakenteiden ja niiden hallinnoinnin
uudistaminen

3)

korkeakouluopetuksen kehittäminen ja yhdentäminen,
jotta voitaisiin häivyttää eri korkeakoulutusjärjestelmien
väliset erot. Uudistusten tavoitteena on ennen kaikkea
korkeakouluopetuksen mallin kokonaisvaltainen muuttaminen erityisesti entisissä sosialistisissa maissa siten,
että siinä otetaan huomioon välttämättömät taloudelliset
uudistukset ja että koulutuksen ja työelämän välisiä
suhteita parannetaan ja tiivistetään.

1.3.
Vaatimuksena oli kehittää yhdenmukainen järjestelmä
ja edistää korkeakouluopetuksen perusteellisia rakenteellisia
uudistuksia, jotta Keski- ja Itä-Euroopan maihin ja entisen
Neuvostoliiton alueelle voitaisiin luoda uudenaikaiset sekä

(1) .Neuvoston päätös 1999/311/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta
1999, Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman kolmannen vaiheen (Tempus III) (2000–2006) hyväksymisestä, EYVL L 120, 8.5.1999, s. 30.

Tempus-ohjelmassa oli alussa kolme painopistealaa:
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1.5.1. Käytännön toteutus tapahtuu pääasiassa JEP-hankkeiden (eurooppalaiset yhteishankkeet) ja yksilökohtaisten apurahojen välityksellä. Apurahat on tarkoitettu kumppanuusmaihin suuntautuviin vierailuihin ja niitä jaetaan opettajille, tutkijoille, kouluttajille, korkeakoulujen hallintovirkamiehille, ministeriöiden korkeille virkamiehille ja muille koulutusalan
asiantuntijoille. Vierailuihin sisältyy monenlaisia toimia, ja ne
voivat edistää merkittävällä tavalla eri kulttuurien välistä
yhteisymmärrystä ja lähentymistä.

2. Tempus III: ohjelman laajentaminen Meda-maihin
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3.3.
Komitea totesi jokin aika sitten, että Välimeren maiden
kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistettävä (1) erityisesti syyskuun 11. päivän tapahtumien valossa. Komitea katsoo, että
Barcelonan julistus on tärkeä väline, jonka avulla on mahdollista ottaa huomioon kyseisen alueen maiden tarpeet sekä
ratkaista niiden kanssa ylläpidettävien suhteiden asettamat
haasteet.
3.4.
Välimeren alueen yhteistyön lujittamisprosessiin on
lisäksi vaikuttanut myönteisesti Lissabonin julistus, jossa korostetaan opetuksen ja koulutuksen merkitystä arvokkaina
välineinä entistä yhdenmukaisempien markkinoiden asettamiin vaatimuksiin vastaamiseksi laadullisin keinoin.

2.1.
Neuvosto haluaa päätökseen 1999/311/EY tehtävällä
muutoksella laajentaa Tempus-ohjelman soveltamista siten,
että se ulotetaan myös tiettyihin Välimeren alueen maihin,
jotka ovat jo mukana Euroopan unionin Meda-ohjelmassa.

4.
Koska Euroopan unionin ja tukikelpoisten Välimeren
maiden välistä yhteistyötä on yhä tarpeellisempaa lujittaa,
komitea pitää myönteisenä, että kyseiset maat pääsevät osallistumaan Tempus III -ohjelman kumppanuustoimintaan. Tähän
on useita syitä, jotka liittyvät sekä ohjelman että kansainvälisten suhteiden luonteeseen.

2.2.
Kun kumppanuuspäätös hyväksytään, Tempus-ohjelma laajentuu Marokkoon, Algeriaan, Tunisiaan, Egyptiin,
Jordaniaan, Palestiinalaishallintoon, Syyriaan ja Libanoniin.

4.1.
Tempus III -ohjelma on osoittautunut jo aiemmin
tehokkaaksi välineeksi kehitettäessä yliopistojen yhteistyötä
sekä ohjelmaan osallistuvien maiden kokemusten ja taitotiedon
vaihtoa.

2.3.
Näiden maiden liittäminen ohjelmaan on välttämätöntä erityisesti korkeakouluopetuksen yhteistyöohjelmissa vuosien mittaan syntyneen epätasapainon häivyttämiseksi. Lähtökohtana on tukikelpoisten Välimeren maiden kanssa tehtävän
yhteistyön ja niiden kanssa käytävän vuoropuhelun vahvistaminen.

2.4.
Tarkoituksena on, että myös Israel voi osallistua Tempus-ohjelman kumppanuusyhteistyöhön. Sen osallistuminen
perustuisi kuitenkin omarahoitukseen, sillä se ei toistaiseksi
kuulu kahdenvälisten Meda-sopimusten piiriin.

3. Yleistä

3.1.
Välimeren alueen eteläisten maiden ottamisella mukaan ohjelmaan on poikkeuksellisen suuri merkitys, sillä se
vahvistaa mahdollisuuksia lisätä Euroopan unionin maiden ja
tämän taloudelliselta kapasiteetiltaan vielä riittämättömästi
hyödynnetyn maantieteellisen alueen välistä yhdentymistä.

3.2.
Yhteistyön, joka oli alkanut 60-luvulla, laajeni huomattavasti 90-luvulla. Merkittävänä sysäyksenä oli Barcelonan
julistus, joka hyväksyttiin Euro–Välimeri-konferenssissa marraskuussa 1995.

Lisäksi ohjelman rakenne on sellainen, että sitä voidaan
soveltaa helposti myös eri alueiden maihin yksinkertaisen ja
helposti mukautettavan järjestelmän avulla.
4.2.
Aikomuksena on luoda hanketyyppejä ja yleisiä toimia,
jotka muodostavat perusvälineet EU:n ulkopuolisten maiden
asettamien tavoitteiden ja painopistealojen toteuttamisessa.
Tästä on todisteena myös se, että ohjelman rakennetta on
sovellettu useaan otteeseen unionin ja muiden alueellisten
yhteenliittymien välisessä yhteistyöpolitiikassa (Link, Alfa,
Medcampus).
4.3.
On myös aiheellista muistaa, että Meda Campus
-ohjelman epäonnistuttua (ennemminkin hallinnollisista kuin
rakenteellisista ongelmista johtuen) tukikelpoisten Välimeren
maiden ylipistojen kanssa tehtävä yhteistyö pysähtyi täysin, ja
näin katkesi myös kansojen välisen lähentymisen ja yhteisymmärryksen kehittämisen kannalta arvokas yhteys. Komitea
katsoo, että näiden maiden liittäminen mukaan Tempusohjelmaan on parhain väline tämäntyyppisen yhteistyön uudelleen käynnistämiseksi.
4.4.
On tärkeää kehittää asianmukainen tiedotusjärjestelmä,
jotta ohjelmaa voidaan viedä mahdollisimman laajalle kaikkiin
yliopisto- ja korkeakoulurakenteisiin.
4.4.1. Komitea toivoo, että korkeakoululaitosten välille
perustetaan sähköinen tiedotusjärjestelmä, joka vahvistaisi
entisestään tällaista tiede- ja kulttuuriyhteistyötä.
(1) Oma-aloitteinen lausunto, 18. lokakuuta 2001, EYVL C 36,
8.2.2002.
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4.5.
Komitea aikoo myös seurata ohjelman edistymistä,
jakaa tietoa Tempus Meda -ohjelmasta EU:n ulkopuolisten
Välimeren maiden yhteiskunnallis-ammatillisille järjestöille,
joiden kanssa se on luonut tiiviit yhteistyösuhteet, sekä edistää
ohjelmaan osallistumista.
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4.6.
Komitea toivoo myös, että Tempus-ohjelman yhteydessä toteutetut toimet täydentäisivät muiden ohjelmien, mm.
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen kuudennen puiteohjelman toimia ja että niissä otettaisiin huomioon muut aloitteet,
erityisesti eurooppalaista koulutusaluetta koskeva aloite, jota
tulisi laajentaa myös Välimeren maihin.

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”AKT:n ja EU:n kumppanuussopimus”
(2002/C 149/11)

Talous- ja sosiaalikomitea päätti 28. helmikuuta ja 1. maaliskuuta 2001 pitämässään täysistunnossa
työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan nojalla laatia lausunnon aiheesta ”AKT:n ja EU:n kumppanuussopimus”
Asian valmistelusta vastannut ”ulkosuhteet”-jaosto antoi lausuntonsa 11. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli
Ramón Baeza.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
24. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 101 ääntä puolesta 2:n pidättyessä
äänestämästä.
1. Johdanto
1.1.
AKT-maiden ja EU:n yhteistyö on saanut alkunsa jo
Rooman sopimuksesta, jossa allekirjoittajavaltiot ilmaisivat
solidaarisuutensa siirtomaita ja merentakaisia alueita kohtaan
ja sitoutuivat edistämään niiden vaurautta. ETY:n jäsenvaltioiden ja AKT-maiden suhteista määrättiin ensi kerran Yaoundén
sopimuksissa I ja II (jotka kattoivat ajanjaksot 1963–1969 ja
1969–1975). Vuonna 1975 allekirjoitettiin Lomén yleissopimus I, jota on tarkistettu viiden vuoden välein aina siihen asti,
kun Lomén neljännen yleissopimuksen voimassaolo päättyi
vuonna 2000.
1.2.
Lomén yleissopimusta pidettiin pitkään malliesimerkkinä kansainvälisistä yhteistyösopimuksista, koska se oli luonteeltaan innovatiivinen. Lomén yleissopimuksesta tuli kansainvälisten suhteiden esikuva, koska sen lähtökohtana oli kumppaneiden tasa-arvoisuuden periaate, kaupankäynnin ja avun
yhdistäminen toisiinsa – hintojen vakauttamisvälineiden ja
erityistuotteita koskevien pöytäkirjojen avulla –, sopimuspuolten asteittainen poliittisluonteinen sitoutuminen sekä yhteisen
institutionaalisen rakenteen luominen.

1.3.
Mutta 90-luvulla tapahtuneet poliittiset muutokset
asettivat kyseenalaiseksi mallin, johon EU:n ja AKT-maiden
väliset suhteet pohjautuivat. Kävi ilmi, että osa Lomén yleissopimuksen ensisijaisesti kaupallisen perustan muodostaneista
määräyksistä oli ristiriidassa Maailman kauppajärjestön
WTO:n uusien sääntöjen kanssa. Yleissopimuksen täytäntöönpano osoittautui hankalaksi, koska käytettävissä olevia resursseja ei voitu monimutkaisten menettelytapojen vuoksi kaikilta
osin hyödyntää. Yleissopimuksesta huolimatta AKT-maiden
suhteellinen osuus Euroopan unionin kaupasta pieneni pienenemistään ja AKT-maiden kehitys oli muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta epätoivoista. Köyhyys lisääntyi, ja lukuisat
aseelliset selkkaukset pahensivat tilannetta entisestään. Kiireellisen humanitaarisen avun tarpeen lisääntyminen osoitti, että
pitkän aikavälin kehittämispolitiikoissa oli puutteita. On myös
pidettävä mielessä, että usein osa avusta ei korruption vuoksi
tavoittanut varsinaista kohdettaan. Kaksinapaisen kansainvälisen järjestyksen katoaminen toi esiin kaksi seikkaa, joihin
Lomén yleissopimuksen avulla ei aivan ilmeisestikään pystytty
puuttumaan: poliittinen ulottuvuus ja demokratisoituminen
valtiosta riippumattomien toimijoiden osallistuessa toimintaan. Kaiken kukkuraksi monet AKT-maat olivat huomaavi-

21.6.2002

FI
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naan, että EU ei enää ollut niistä yhtä kiinnostunut kuin
ehdokasvaltioista ja Välimeren alueen maista.

1.4.
Euroopan komissio käynnisti tällaisissa puitteissa laajan kuulemis- ja pohdintaprosessin EU:n ja AKT-maiden
suhteiden tulevaisuudesta. Prosessin taustalla oli vuonna 1996
julkaistu vihreä kirja, josta Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
antoi lausuntonsa (1). Neuvottelut uuden sopimuksen aikaansaamiseksi alkoivat virallisesti syyskuussa 1998.

1.5.
Kaikki EU:n 15 jäsenvaltiota ja 77 AKT-maata allekirjoittivat vihdoin kumppanuussopimuksen Cotonoussa (Beninissä) kesäkuussa 2000 (2). Sopimuksen on määrä olla voimassa 20 vuotta, ja sitä tarkistetaan rahoituspöytäkirjoineen
viiden vuoden välein. Sopimusta leimaa poliittisen vuoropuhelun vahvistaminen, ja perustuu kahteen pilariin: kaupankäyntiin ja tukimuotoihin. Niihin liittyy kaksi pääasiallista välinettä:
investointituki ja pitkän aikavälin kehittämiseen tarkoitettu
tuki (maaohjelmat ja alueohjelmat). Näiden kahden pilarin
lisäksi sopimuksessa on vielä kolmas, yhtä olennainen pilari:
poliittinen osio. Sopimusta toteutetaan AKT-maiden ja EU:n
yhteisten toimielinten valvonnassa.

1.6.
Komitea suhtautuu tehtyyn sopimukseen myönteisesti,
koska näin on vältytty tiettyjen tahojen ennakoimalta mahdollisuudelta lakkauttaa AKT-maiden ja EU:n suhteita säännelleet
yhteiset puitteet, mikä olisi asettanut kyseenalaiseksi yhden
tärkeimmistä unionin ulkopoliittisista tuntomerkeistä. Komitea arvostaa myös ponnisteluja, joiden ansiosta tekstistä on
saatu aiempia yleissopimuksia ymmärrettävämpi.
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–

muiden kuin keskushallinnon toimijoiden osallistuminen
AKT:n ja EU:n kumppanuuteen (yksityissektori, talous- ja
yhteiskuntaelämän etupiirit – työntekijäjärjestöt mukaan
luettuina –, kansalaisyhteiskunnan kaikkinainen edustus)

–

vuoropuhelun ja keskinäisen sitoutumisen keskeinen
rooli

–

erilaistaminen (3) kunkin kumppanin ominaispiirteiden
ja tarpeiden mukaan ja alueellistaminen.

2.2.
Lienee erityisen tarkoituksen- ja johdonmukaista, että
sopimuksen viitekehyksenä ovat (kuten sen johdannossa todetaan) useimpien jäsenvaltioiden ja AKT-maiden tekemät kansainväliset sitoumukset, kuten ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, ILO:n säännöt tai Yhdistyneiden kansakuntien
alaisuudessa järjestetyissä konferensseissa tehdyt sitoumukset.

2.3.
Komitea suhtautuu niin ikään myönteisesti nimenomaiseen toteamukseen, että sopimuksen tavoitteet voidaan
saavuttaa vain omaksumalla kokonaisvaltainen lähestymistapa,
jossa otetaan samanaikaisesti huomioon poliittiset, taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.

2.4.
Sopimustekstistä voisi päätellä, että toinen sopijapuolista (EU) on ensisijaisesti antava osapuoli ja toinen (AKT-maat)
tukea vastaanottava osapuoli. Olisi ollut toivottavaa, että
sopimuksessa olisi todettu yksiselitteisesti, että AKT-maiden
kaikinpuolinen integroituminen maailmantalouteen ja kestävä
kehitys on Euroopan unionin edun mukaista. Näin korostettaisiin AKT:n ja EU:n kumppanuuden olevan vakaata ja molemminpuolista.

2. Cotonoun sopimuksen tavoitteet ja periaatteet

2.1.
Sopimuksen perimmäisenä tavoitteena on köyhyyden
poistaminen tukemalla AKT-maiden kestävää kehitystä ja
asteittaista integroitumista maailmantalouteen. AKT-maiden ja
EU:n yhteistyön lähtökohtana ovat tietyt perusperiaatteet:
–

kumppaneiden yhdenvertaisuus ja kehitysstrategioiden
itsehallinta, toisin sanoen AKT-maat määrittelevät taloutensa ja yhteiskuntansa kehitysstrategiat täysivaltaisesti

(1) Lausunto aiheesta ”Vihreä kirja Euroopan unionin ja AKT-maiden
välisistä suhteista 2000-luvun alussa – Uuden kumppanuuden
tuomat haasteet ja mahdollisuudet”, esittelijä: Henri Malosse (EYVL
C 296, 29.9.1997).
(2) Kuuba on ainoa AKT-maa, joka ei toistaiseksi ole allekirjoittanut
Cotonoun sopimusta.

3. Uusien toimijoiden rooli AKT:n ja EU:n kumppanuudessa

3.1.
Lomén yleissopimusten voimassaoloaikana valtiosta
riippumattomat toimijat huolehtivat yleensä vain sellaisten
pienimuotoisten hankkeiden täytäntöönpanosta, joiden rahoitus oli peräisin hajautettuun yhteistyöhön varatuista määrärahoista. Tästä huolimatta talous- ja yhteiskuntaelämää edustavien organisaatioiden oli erittäin vaikea hyödyntää yleissopimuksen nojalla myönnettyjä määrärahoja, koska menettelyt
olivat monimutkaisia eikä kyseisten tahojen osallistumiselle
juurikaan löytynyt poliittista tahtoa.

(3) Erilaistaminen koskee erityisesti vähiten kehittyneitä maita.
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3.2.
Cotonoun sopimus on tässä mielessä käänteentekevä.
Sen tärkeimmistä uudistuksista mainittakoon osallistumiseen
rohkaiseva lähestymistapa, joka tarkoittaa pyrkimystä ulottaa
AKT:n ja EU:n kumppanuus lukuisiin valtiosta riippumattomiin toimijoihin, muun muassa paikallistason yhteistyöhön.
Valtiosta riippumattomien toimijoiden osallistumisesta määrätään yli kolmessakymmenessä artiklassa, loppujulistuksessa ja
täytäntöönpano- ja hallintomenettelyjä koskevassa liitteessä IV.
Merkittävimmät viittaukset uuteen lähestymistapaan lienevät
perusperiaatteissa (2 artikla) ja luvussa 2, joka on omistettu
kokonaan kumppanuuden toimijoille.

3.3.
Sopimuksen nojalla uusien toimijoiden on määrä osallistua kaikilta osin AKT:n ja EU:n suhteiden ylläpitämiseen
etenkin seuraavilla aloilla:

–

kuulemistilaisuuksien järjestäminen yhteistyöpolitiikoista
ja -strategioista sekä poliittisesta vuoropuhelusta

–

määrärahojen myöntäminen

–

osallistuminen yhteistyöohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen uusien toimijoiden omilla vastuualueilla tai
sellaisilla aloilla, joilla ne ovat toiminnan kannalta muita
edullisemmassa asemassa

–

suorituskyvyn lisäämisen tukeminen siten, että kehitetään
uusien toimijoiden potentiaalia ja luodaan kuulemismekanismeja.

3.4.
Cotonoun sopimuksella edistetään erittäin merkittävästi AKT:n ja EU:n suhteiden demokratisoitumista, koska
sopimuksessa määrätään uusien toimijoiden osallistumisesta
kehityspolitiikkojen ja -strategioiden määrittelyyn. Sopimuksen tapaan lienee erityisesti syytä korostaa uusien toimijoiden
ja hallitusten toisiaan täydentävää tehtävää: ei ole kyse kilpailemisesta samasta tilasta, vaan kummankin osapuolen on tuotettava lisäarvoa, jolla se osoittaa olevansa toiminnan kannalta
suhteellisesti edullisemmassa asemassa edistämään maiden
talouskasvua ja sosiaalista hyvinvointia. Valtiosta riippumattomien toimijoiden myönteistä panosta vakaiden ja demokraattisten poliittisten puitteiden vakiinnuttamiseen ei saa aliarvioida. Lisäksi on korostettava, että sopimuksen keskeisinä tavoitteina ovat köyhyyden torjuminen tehokkain toimintaperiaattein, AKT-maiden integroituminen maailmantalouteen ja
kestävä kehitys: niiden toteutuminen edellyttää ehdottomasti,
että valtiosta riippumattomat toimijat osallistuvat kaikin tavoin
maakohtaisten kehitysstrategioiden määrittelyyn ja keskeisten
alojen alakohtaisiin strategioihin. Niinpä onkin vaikea ymmärtää, että sopimukseen sisältyy määräys maakohtaiseen ohjelmointiin liittyvästä laajasta kuulemismenettelystä, mutta aluetasolla kuuleminen on vain vapaaehtoista. Myönteistä on
myös se, ettei uusia toimijoita samaisteta ainoastaan valtioista
riippumattomiin järjestöihin.
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3.5.
Sopimuksessa määritellyn kaltainen uusien toimijoiden
kumppanuus nostaa kuitenkin esiin useita vakavia kysymyksiä.
Toimijoiden määritteleminen on aina vaikeaa: käsillä olevassa
sopimuksessa ne on määritelty epätarkasti, ja määritelmät ovat
osittain päällekkäisiä, mitä jotkut hallitukset saattavat käyttää
hyväkseen ja valita toimijat mielivaltaisesti. On kieltämättä
vaikeaa löytää sellaisia ominaispiirteitä, joiden avulla 77:ää
maata edustavat valtiosta riippumattomat toimijat voitaisiin
määritellä selkeästi ja yksiselitteisesti. Ei kuitenkaan ole perusteltua, että sopimustekstistä (6 artiklan b kohta ja kumppanuuden toimijoita käsittelevä julistus) päätellen yksityissektori ei
kuulu talous- ja yhteiskuntaelämän etupiireihin eikä viimeksi
mainittujen puolestaan katsota kuuluvan kansalaisyhteiskuntaan. Määritelmä on selvästi ristiriidassa Euroopan unionin
nykyisten käytänteiden kanssa, ja se on vain omiaan luomaan
sekaannusta.

3.6.
Vieläkin huolestuttavampaa on, ettei sopimuksessa
määrätä välineistä, joiden avulla valtiosta riippumattomat
toimijat voivat toteuttaa AKT:n ja EU:n välistä kumppanuutta
käytännössä. On totta, että sopimuksessa mainitaan kannustimet ja ettei ole realistista odottaa kovinkaan monen hallituksen
muuttavan rajusti poliittisia käytänteitään, koska hallitukset
eivät perinteisesti ole kovinkaan halukkaita jakamaan valtaa
kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden kanssa.
Mutta sopimuksen legitiimiys joutuisi vakavasti kyseenalaiseksi, jos yksi sen keskeisimmistä ja innovatiivisimmista osatekijöistä nujerrettaisiin ilman seuraamuksia.

3.7.
On korostettava, että sopimuksessa (tai toteutettaessa
sitä ohjelmoinnin suuntaviivojen avulla) määrätään nimenomaisesti, että valtiosta riippumattomille toimijoille voidaan
myöntää rahoitusta kolmesta lähteestä: pelkästään yhteisön
määrärahoista, Euroopan kehitysrahaston EKR:n määrärahoista maakohtaisessa yhteistyöstrategiassa määritellyillä keskeisimmillä aloilla sekä sellaisista EKR-määrärahoista, joita valtiosta riippumattomille toimijoille voidaan myöntää suoraan
enintään 15 prosenttia maaohjelman kokonaismäärärahoista
ja jotka kohdennetaan ensisijaisesti tiedotustoiminnan rahoittamiseen, kuulemiseen, vuoropuhelun edistämiseen ja suorituskyvyn lisäämiseen. On erittäin myönteistä, että valtiosta
riippumattomille toimijoille voidaan myöntää suoraan osa
maaohjelmaan varatuista määrärahoista (mikä on yksi Cotonoun sopimuksen uudistuksista) ja Euroopan komission edustustot voivat hallinnoida kohdemaassa määrärahoja suoraan.
On kuitenkin todettava, että asiaan liittyy vielä kiistaton
epävarmuustekijä: kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän
on annettava nimenomainen suostumuksensa tukikelpoisten
toimijoiden valinnalle. Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä on hallituksen edustaja, joka on perinteisesti katsonut
varojen olevan yhteistä omaisuutta, ja sillä saattaa olla houkutus olla jakamatta varoja sellaisten toimijoiden kanssa, jotka
arvostelevat sen toimintaa tai eivät vain ole siitä samaa
mieltä. Niinpä on välttämätöntä taata, että sopimuksen nojalla
jaettavat määrärahat ovat syrjimättä kaikkien edustuksellisten
toimijoiden käytettävissä. Kohdennettaessa varoja tietyille keskeisille tukialoille ei myöskään saa vaikeuttaa määrärahojen
myöntämistä uusille toimijoille.
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3.8.
Ohjelmointi on toistaiseksi vielä alkuvaiheessa. Prosessista voidaan kuitenkin tehdä alkuarvio ETSK:n keräämien
tietojen pohjalta (1). Vaikka on todettava, että valtiosta riippumattomille toimijoille suunnattu tiedotus ja niiden kuuleminen
ovat lisääntyneet, asiassa on vielä paljon tehtävää. Yleisesti
ottaen Cotonoun sopimuksesta ei ole tiedotettu riittävästi tai
siitä on edelleen vaikea saada tietoja; silloin kun kuulemistilaisuuksia on järjestetty, toiminta ei yleensä ole ollut järjestelmällistä eikä säännöllistä, ja toisinaan edustuksellisten organisaatioiden mielipidettä ei ole kuultu. Käynnissä olevan ohjelmoinnin yhteydessä on aloitettava kaikkien osapuolten oppimisprosessi, mikä ei ole helppoa. Samalla on pystyttävä toteamaan,
ovatko ne alkaneet toimia oikeansuuntaisesti. Toiminnan
vuosi-, väli- ja lopputarkistuksissa olisikin arvioitava erityisesti
myös sitä, miten valtiosta riippumattomia toimijoita on kuultu
ja miten ne ovat käyttäneet määrärahoja. Myös kansalaisyhteiskuntaa edustavat kansainväliset organisaatiot sekä Euroopan
talous- ja sosiaalikomitea voisivat kartoittaa vaikeuksia ja
tuoda esiin hyödyllisimpiä kokemuksia yhteistyössä Euroopan
komission sekä AKT:n ja EU:n yhteisten toimielinten kanssa.

4. Poliittinen ulottuvuus

4.1.
Edellisiin yleissopimuksiin verrattuna Cotonoun sopimuksella vahvistetaan huomattavasti AKT-maiden ja EU:n
suhteiden poliittista ulottuvuutta. Sopimuksen poliittisessa
osiossa ovat keskeisimmällä sijalla poliittinen vuoropuhelu,
sitoutuminen kunnioittamaan kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia – joiden yhteydessä mainitaan erityisesti sosiaaliset
perusoikeudet, demokratia, oikeusvaltio ja moitteeton julkishallinto – sekä rauhaan ja selkkausten ennaltaehkäisyyn tähtäävät politiikat. Tämä on uusi lähestymistapa, jossa lähdetään
liikkeelle olennaisten ja perusluonteisten seikkojen muodossa
ilmenevistä yhteisistä arvoista.

4.2.
Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että Cotonoun sopimuksella edistetään poliittista ulottuvuutta, ja erityisesti siihen, että edellä mainitut sitoumukset yhdistetään
yksiselitteisesti kestävään kehitykseen. Näin myönnetään nimenomaisesti, ettei kehitystä voida rajata pelkästään teknisiin
seikkoihin. Samoin on syytä korostaa, että sopimuksessa
todetaan kansalaisyhteiskunnan osallistumisen vakiinnuttajan
vakaita ja demokraattisia poliittisia oloja. Edelleen mainitaan
kansalaisyhteiskunnan rooli rauhan turvaamisessa, selkkausten
ennalta ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa sekä osallistuminen
poliittiseen vuoropuheluun. Sopimusta toteutettaessa valtiosta

(1) Komitean on kerännyt tietoja järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden – etenkin talous- ja yhteiskuntaelämän tahojen – osallistumisesta ohjelmointiin. Komitea on saanut
tietonsa Euroopan komissiolta, kansainvälisiltä yhteiskunnallisammatillisilta organisaatioilta sekä useissa AKT-maissa järjestämiensä alueellisten seminaarien päätelmistä.
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riippumattomille toimijoille olisikin tarjottava todellinen tilaisuus osallistua 96 ja 97 artiklan mukaisiin neuvottelumenettelyihin ihmisoikeuksista, demokratian periaatteista, oikeusvaltiosta ja korruptiosta.

4.3.
Sopimuksessa ei kuitenkaan mainita välineitä, joilla
taattaisiin sovittujen poliittisten periaatteiden suojelu. Koska
välineisiin viitataan yleisesti, eri maihin voidaan soveltaa
toisistaan poikkeavia kriteereitä. Vaikka rangaistuskeinoihin
tulee turvautua vain poikkeustapauksissa, olisi ollut toivottavaa
määrätä kehittymässä olevien demokratioiden nykyistä tarkemmista suojelukriteereistä, toimenpiteistä, joilla rangaistaan
väkivaltaisesta vallankaappauksesta (varsinkin jos valta on
kaapattu demokraattiselta hallitukselta), korruption torjunnasta tai ILO:n perussääntöjen kunnioittamisesta. Olisi taattava,
että sopimuksen kannatettavia perusperiaatteita sovelletaan
konkreettisesti.

4.4.
Cotonoun sopimuksen poliittinen ulottuvuus edellyttää uusien työmenetelmien, yhteistyömuotojen, indikaattoreiden ja vuoropuhelukanavien käyttöönottoa. On suuri haaste
saada yhteiskunnan kaikki tahot jakamaan sopimuksessa ilmaistut arvot ja toteuttamaan ne käytännössä. Siksi on välttämätöntä edistää keskushallinnon ja valtiosta riippumattomien
toimijoiden välistä vuoropuhelua.

5. Kehitysstrategiat

5.1.
Cotonoun sopimuksen yhteistyöstrategia muodostuu
kehitysstrategioista sekä taloudellisesta ja kaupallisesta yhteistyöstä. Kehitysstrategioiden periaatteet, tavoitteet ja lähestymistavat ovat oikeansuuntaisia. On niin ikään kannatettavaa,
että tukikohteiksi on valittu neljä keskeistä alaa (talouskehitys,
sosiaalialan ja yksilön kehitys, alueellinen yhteistyö ja yhdentyminen sekä läpileikkaavat kysymykset – sukupuolten tasaarvo, ympäristö ja instituutioiden kehittäminen).

5.2.
Olisi kuitenkin pohdittava, ovatko kehitysstrategian
kaksi pilaria johdonmukaisia. Sopimuksessa olisi pitänyt korostaa täsmällisemmin taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen
välistä yhteyttä etenkin koulutuksen (perus- ja ammattikoulutuksen) ja terveydensuojelun osalta.

5.3.
On tarkoituksenmukaista, että sopimuksen nojalla yksityissektorilla on talouselämässä tärkeä rooli ja että sopimuksessa on määräyksiä yksityissektorin vahvistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Rakennepolitiikkoihin sisältyy työmarkkinauudistusten lujittaminen, mikä näin ilmaistuna on liian
epämääräistä ja antaa sijaa kaikenlaisille, jopa kaikkein ristiriitaisimmille tulkinnoille. Komitea kannattaa toki pyrkimystä
tukea työllisyyttä, mutta siihen olisi ollut toivottavaa lisätä
ILO:n suositusten mukaisesti laatumääre ”kunnollista”.
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5.4.
On huolestuttavaa todeta, että nyt tehdyssä sopimuksessa ympäristöä ei ole huomioitu yhtä hyvin kuin aiemmissa
sopimuksissa. Esimerkiksi Lomén yleissopimuksessa kiellettiin
nimenomaisesti vaarallisten tai radioaktiivisten jätteiden välitön tai välillinen vienti EU:sta AKT-maihin ja päinvastoin.
Cotonoun sopimuksessa puolestaan vain ”otetaan huomioon”
vaarallisten jätteiden kuljetukseen ja käsittelyyn liittyvät kysymykset. Sopimuksessa olisi pitänyt mainita nimenomaisesti
ympäristönsuojelun, elintarvikkeiden turvallisuuden ja köyhyyden vähentämisen liittyvän toisiinsa tai siinä olisi pitänyt
ylipäätään syventyä kestävän kehityksen käsitteeseen. Cotonoun sopimuksen on tarkoitus noudattaa johdonmukaisesti
kansainvälisten talousinstituutioiden linjauksia, joten siinä olisi
pitänyt ottaa huomioon myös kansainvälisten ympäristösopimusten tavoitteet ja niiden sisältämät välineet.

6. Taloudellinen ja kaupallinen yhteistyö
6.1.
Lomén yleissopimusten voimassaoloaikana (vuosina
1975–2000) EU on kohdellut AKT-maiden kauppaa muita
unionin ulkopuolisia maita suopeammin. Useimmat raakaaineet, teollisuustuotteet ja jalosteet ovat nauttineet yksipuolista kauppaetuuskohtelua (1), ja tietyt maataloustuotteet sekä
kaivannaiset ovat kuuluneet tuotekohtaisten pöytäkirjojen ja
hintojen vakauttamisvälineiden piiriin (Stabex ja Sysmin).
AKT-maiden etuuskohtelun arvo on kuitenkin suhteellisesti
laskenut, kun maailmankaupan vapautuminen on alentanut
yleisesti tulleja ja EU on myöntänyt etuuskohtelun muille
kehittymässä oleville alueille (unionin ulkopuoliset Välimeren
maat, Mercosur jne.). Uruguayn neuvottelukierroksen jälkeen
AKT-maiden on arvioitu menettäneen yli 30 % etuuskohtelustaan.
6.2.
Kuluneiden 25 vuoden tulos on masentava: EU:n
kokonaiskauppavaihto AKT-maiden kanssa on pienentynyt
8 %:sta 3 %:iin. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta AKTmaat eivät ole pystyneet lisäämään, parantamaan eivätkä
monipuolistamaan tuotteitaan, päinvastoin kuin muut maat,
joiden tuotteet eivät ole nauttineet yhtä suotuisaa etuuskohtelua. AKT-ryhmän kauppaa leimaavat yleisesti ottaen neljä
ominaispiirrettä: syrjäytyminen, riippuvuus raaka-aineista, paikalleen juuttunut erikoistuminen ja riippuvuus Euroopan
markkinoista. Etenkin Lomén yleissopimukset ovat kuitenkin
osoittaneet, ettei muutaman prosenttiyksikön tullietuuskohtelulla pystytä kompensoimaan muista tekijöistä johtuvia puutteita. Tällaiset tekijät liittyvät tarjontaolosuhteisiin (investointien puute, sopimaton infrastruktuuri, kehittymätön tekniikka,
vähäinen koulutus jne.) ja määräävät vientituotteiden kilpailukyvyn.
6.3.
Cotonoun sopimuksen on tarkoitus olla WTO:n sääntöjen mukainen. Yksipuolinen kauppaetuuskohtelu tai etuuksien rajaaminen tiettyyn maaryhmään ei yleensä ole WTO:n
(1) 92 % AKT-maiden tuonnista Euroopan markkinoille on tullitonta.
Teollisuustuotteiden osalta poikkeus on 100 % ja maataloustuotteiden osalta 80 %. Kun viimeksi mainittuihin tuotteisiin lisätään
tuotekohtaisiin pöytäkirjoihin sisältyvät tuotteet, vain 1 % kuuluu
tariffisuojelun piiriin.
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puitteissa mahdollista. Toisin sanoen AKT-maiden kaupalle
myönnetty kohtelu on ulotettava kaikkiin vähiten kehittyneisiin maihin tai mukautettava vapaakauppasopimuksiin. Niinpä
Cotonoun sopimukseen ei tarkkaan ottaen sisällykään kauppasopimusta, vaan se on sitoumus käynnistää WTO:n sääntöjen
mukaiset kauppasopimusneuvottelut.

6.4.
Cotonoun sopimuksessa määrätään, että vuosina 2002–2008 on käytävä neuvotteluja, joiden tuloksena
EU ja AKT tekevät talouskumppanuussopimuksia (TKS) eli
vapaakauppasopimuksia. Nykyiset kaupankäyntijärjestelyt säilyvät vuoteen 2008 asti WTO:n poikkeusluvalla. Talouskumppanuussopimukset ovat luonteeltaan molemminpuolisia, ja
niissä asetetaan etusijalle neuvottelut alueellisten yhdentymisryhmittymien kanssa. Vuosina 2008–2020 on voimassa siirtymäkausi, jolloin sopimukset toteutetaan käytännössä.

6.5.
Talouskumppanuussopimusten laatimista ja toteuttamista helpotetaan tukitoimenpitein, joita ovat kaupan vapauttamisesta aiheutuvien vero- ja kauppatasemukautusten lieventämiseen tarkoitetut osittaiskorvaukset (joiden rahoituksesta
vastaavat EKR ja EIP), yhteistyö maakohtaisten sääntöjen
mukauttamiseksi monenkeskisiin sääntöihin sekä yhteisen
ministerikomitean perustaminen huolehtimaan TKS-neuvottelujen seurannasta ja tekemään kansainvälistä yhteistyötä etenkin WTO:n puitteissa, mikä on komitean käsityksen mukaan
erinomainen aloite.

6.6.
Sopimustekstin mukaan vähiten kehittyneet maat voivat päättää, ettei niiden suorituskyky riitä TKS-neuvotteluihin.
EU pyrkii joka tapauksessa löytämään ratkaisun, jonka ansiosta
kyseisten maiden tuotteet pääsevät Euroopan markkinoille
WTO:n sääntöjen mukaisesti ilman määrällisiä tai tullirajoituksia samaan tapaan kuin ”kaikki paitsi aseet” -aloitteessa.
Cotonoun sopimuksella siis lopetetaan AKT-maiden välinen
syrjimättömyys ja aletaan kohdella vähiten kehittyneitä maita
ja muita kuin vähiten kehittyneitä maita toisistaan poikkeavasti.

6.7.
Lähestymistapa on muuttunut täysin. Lomén yleissopimuksissa on neljännesvuosisadan ajan luotettu kaupan etuuskohteluun talouskasvun liikkeellepanevana voimana. Cotonoun sopimuksessa näytetään luotettavan puolestaan kaupan
vapauttamiseen sääntelystä, mihin liittyy integroituminen maailmantalouteen, kestävä kehitys ja köyhyyden poistaminen.
Talouskumppanuussopimusten odotetaan ennen kaikkea
vauhdittavan alueellista yhdentymistä, lisäävän AKT-maiden
talous- ja kauppapolitiikkojen uskottavuutta valjastamalla ne
monenvälisiin sopimuksiin, parantavan sisäistä kilpailukykyä,
edistävän verotusjärjestelmien nykyaikaistamista, lisäävän sijoittajien luottamusta ja edistävän sulautumista maailmantalouteen. Nämä piristävät vaikutukset saattaisivat edistää kehitystä suorastaan katalyytin tavoin.
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6.8.
Talouskumppanuussopimukset herättävät kuitenkin
melkoisesti huolta, vaikka neuvotteluille ja sopimusten täytäntöönpanolle on varattu runsaasti aikaa, mikä on täysin tarkoituksenmukaista.
6.9.
Ensinnäkin Euroopan unioni on ilmoittanut toivovansa, että talouskumppanuussopimuksista neuvoteltaisiin
AKT-maiden alueellisten yhdentymisryhmittymien kanssa. Kyseiset ryhmittymät ovat kuitenkin toistaiseksi hauraita, niiden
jäsenillä ei useinkaan ole selkeitä yhteisiä intressejä tai ne ovat
sekaantuneet aseellisiin selkkauksiin. Lisäksi vain muutamilla
ryhmittymillä on asianmukainen ylikansallinen rakenne, jonka
puitteissa ne voivat neuvotella jäsentensä nimissä vapaakauppasopimuksia. Edellä lueteltuihin tekijöihin on vielä lisättävä se
tosiseikka, että alueellisiin yhdentymisprosesseihin osallistuvat
sekä vähiten kehittyneet että muut kuin vähiten kehittyneet
maat, mikä vaikeuttaa entisestään talouskumppanuussopimuksista neuvottelemista.
6.10. Toiseksi useimpien AKT-maiden julkiset tulot ovat
noin 20-prosenttisesti riippuvaisia tulleista. Euroopasta peräisin olevan tuonnin tullien poistaminen (jonka pitäisi kaiken
järjen mukaan lisätä tuontia muualta peräisin olevaan tuontiin
nähden sen jälkeen kun talouskumppanuussopimukset on
allekirjoitettu) pienentäisi tuloja noin puoleen nykyisistä.
Koska verotuloja on vaikea monipuolistaa, maiden budjetit
saattaisivat joutua vakaviin vaikeuksiin. (1) Ei myöskään ole
läheskään varmaa, että tullien aleneminen laskisi AKT-maissa
kuluttaja- tai tuontihintoja. Niinpä talouskumppanuussopimuksissa olisi mainittava ne yhteiskuntaelämän sektorit ja
väestöryhmät, joihin mahdollinen julkisten tulojen pieneneminen vaikuttaisi mahdollisesti eniten, ja määrättävä asianmukaisista korjaavista toimenpiteistä. Lisäksi olisi varauduttava tukemaan riittävien verotusjärjestelmien käyttöönottoa jakamalla
kansalaisten panos sopivalla tavalla heidän tulotasonsa mukaisesti.
6.11. AKT-maiden tärkein kaupallinen haaste on, kykenevätkö ne reagoimaan eurooppalaisten tuotteiden aiheuttamaan
kilpailuun. Monet AKT-maat ovat ilmaisseet pelkäävänsä tiettyjen alojen (erityisesti maatalouden) joutuvan kärsimään kilpailukyvyn puutteesta ja niitä uhkaavista eurooppalaisten tuotteiden tuotanto-, jalostus- ja vientituista siitäkin huolimatta, että
Cotonoun sopimuksen 37 artiklan 7 kohdan nojalla tiettyjä
herkkiä tuotteita voidaan suojella.
6.12. Edellä esitetyistä syistä on olemassa vaara, että vähiten
kehittyneiden maiden lisäksi myös lukuisat muut kuin vähiten
kehittyneet maat katsovat, ettei niillä ole mahdollisuutta

(1) Yannick Jadot ”L’UEMOA et la CEMAC face à l’accord comercial de
Cotonou”, julkaisussa UE–ACP: À nouvelle convention, nouvelle
coopération? Comment appliquer les accords de Cotonou?, Pariisi,
GEMDEV 2001. Samansuuntaisia mielipiteitä ovat esittäneet
useissa artikkeleissaan Stephan Brune (Institute d’Études Politiques
de Paris ja Hampurissa sijaitseva Deutsches Übersee-Institut),
Bruno Losch OECD:n kehittämiskeskuksesta, ja niitä on myös
European Centre for Development Policy Managementin Infokit
Cotonou -julkaisussa.
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tehdä talouskumppanuussopimusta, ja pitäytyvät yleisessä
tullietuusjärjestelmässä GPS:ssä. GPS:n puitteissa tuotteet eivät
pääsisi Euroopan markkinoille yhtä helposti kuin talouskumppanuussopimusten ansiosta, mutta omia markkinoita ei sitä
vastoin tarvitsisi avata kaikilta osin.

6.13. Kaupan vapauttaminen sääntelystä ei missään tapauksessa saa olla itsetarkoitus. Talouskumppanuussopimusten
avulla on ensisijaisesti pyrittävä edistämään köyhyyden poistamiseen tähtäävää kestävää kehitystä. On luotava tarkoituksenmukaisia mekanismeja (suorituskyvyn lisääminen mukaan
luettuna), joiden avulla järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan
edustajat – etenkin talous- ja yhteiskuntaelämän tahot – saavat
asianmukaista tietoa ja niitä kuullaan talouskumppanuussopimuksista neuvoteltaessa. Ennen neuvottelujen käynnistämistä
on myös tutkittava, millaisia potentiaalisia vaikutuksia talouskumppanuussopimuksilla on kuhunkin AKT-maahan, ja kartoitettava talouselämän sektorit ja väestöryhmät, joihin sopimukset vaikuttavat mahdollisesti eniten.

6.14. Talouskumppanuussopimusten avulla maihin on pystyttävä houkuttelemaan entistä enemmän ulkomaista pääomaa, etenkin eurooppalaista pääomaa. Säännösten on siksi
oltava yksinkertaisia, avoimia ja syrjimättömiä, ja alueelle on
luotava nykyistä avoimempia ja yhdentyneempiä alueellisia
markkinoita.

6.15. Huomautettakoon kuitenkin, että talouskumppanuussopimusten onnistumisen kannalta on välttämätöntä
saada liikkeelle kaikki mahdolliset voimavarat, jotka omalta
osaltaan auttavat lopettamaan tiettyjä Afrikan maita vaivaavat
sodat. Euroopan unionin tulisi näyttää esimerkkiä ja lieventää
velkajärjestelyjä (samaan tapaan kuin kaupankäyntijärjestelyissä tehtiin ”kaikki paitsi aseet” -aloitteessa). Velanmaksu
estää monilta AKT-mailta kaikki kehittymismahdollisuudet.

6.16. TSK suhtautuu myönteisesti siihen, että kaupallista
yhteistyötä käsittelevän sopimusosan muissa määräyksissä
viitataan kauppapolitiikan yhteydessä erityisesti sitoutumiseen
keskeisimpiin työelämää koskeviin sääntöihin – sellaisina kuin
ILO on ne määritellyt – ja päätetään parantaa alan yhteistyötä
etenkin vaihtamalla tietoja työelämän säännöksistä, työlainsäädännön laatimisesta ja voimassa olevan lainsäädännön vahvistamisesta, kasvatuksellisista ja tietoisuutta lisäävistä ohjelmista
sekä siitä, miten kansallista työelämän lainsäädäntöä noudatetaan.

6.17. Komitea pahoittelee sitä vastoin, että meriliikennettä
käsiteltäessä viitataan yhteistyöhön kannattavien ja tehokkaiden palveluiden edistämiseksi, mutta unohdetaan, että palveluiden on oltava myös turvallisia ja laadukkaita. Eräät AKT-maat
ovat mukavuuslippuvaltioita: niiden kauppalaivasto ei täytä
kansainvälisiä normeja eikä alusten miehistöllä aina ole asianmukaista pätevyyskirjaa.
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7. ETSK:n ehdotuksia Cotonoun sopimuksen toteuttamiseksi
7.1.
Cotonoun sopimus tarjoaa asianmukaiset oikeudelliset
ja poliittiset puitteet kehittää AKT-maiden ja Euroopan unionin
todellista kumppanuutta. Sopimuksen määräykset ovat huomattavasti edistyksellisempiä kuin Lomén yleissopimuksessa,
koska niissä syvennetään lähestymistapaa, joka koostuu poliittisista, taloudellisista ja sosiaalisista tekijöistä, ja pyritään
samalla kattamaan allekirjoittajavaltioiden koko väestö. Sopimus saavuttaa täyden legitiimiytensä vasta, kun sitä aletaan
toteuttaa käytännössä, kun osoitetaan, että itsehallintaperiaate
on todellisuutta eikä pelkkää retoriikkaa ja kun todetaan
konkreettisesti, että koko järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti maidensa kehitysstrategioiden laatimiseen ja päästä osallisiksi niiden mukaisista
resursseista.
7.2.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea haluaa antaa oman
panoksensa sopimuksen toteuttamiseen alalla, jolla komitea
voi antaa sopimukselle lisäarvoa. Komitea ehdottaa toteutettaviksi konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla järjestäytynyt
kansalaisyhteiskunta voi osallistua kaikin tavoin AKT:n ja EU:n
suhteiden kehittämiseen. Komitea ilmaisee ennen kaikkea
tyytyväisyytensä siihen, että sille on annettu Cotonoun sopimuksessa institutionaalista tunnustusta osoittamalla komitean
tehtäväksi kuulemiskokousten ja AKT:n ja EU:n talous- ja
yhteiskuntaelämän toimijoiden tapaamisten järjestäminen. Kyseinen tunnustus on vahvistanut ETSK:n roolia AKT:n ja
EU:n yhteisparlamentaarisen edustajakokouksen ja AKT/EUministerineuvoston rinnalla. (1).
7.3.
Edellä mainitun institutionaalisen tunnustuksen lisäksi
ETSK:n on edelleen levitettävä tietoa mahdollisuuksista, joita
Cotonoun sopimus tarjoaa kansalaisyhteiskunnan edustajille,
ja varoitettava sopimuksen toteuttamisen yhteydessä mahdollisesti ilmenevistä puutteista. Tähän mennessä järjestetyt alueelliset seminaarit ovat osoittautuneet tässä mielessä erittäin hyödylliseksi, mutta niiden kaikinpuolinen hyödyntäminen edellyttää, että ETSK ja kansainväliset yhteiskunnallis-ammatilliset
organisaatiot syventävät yhteistyötään.
7.4.
ETSK toteaa ennakkohuomiona olevansa huolestunut
siitä, että koska toimeenpanosta vastaavat useat Euroopan
komission pääosastot, sopimuksen toteuttaminen saattaa vaikeutua tarpeettomasti, mikä puolestaan voi vaikuttaa sopimuksen johdonmukaisuuteen. Poliittinen vuoropuhelu kuuluu ulkosuhteiden PO:n vastuualueeseen. Myös kehitysyhteistyön
PO:lla ja kauppapolitiikan PO:lla on huomattavasti toimivaltaa
sopimusta aikanaan toteutettaessa. Vastuun jakautuminen monelle taholle ei saa vaikeuttaa sopimuksen täysmittaista ja
tehokasta soveltamista. ETSK uskoo Euroopan komission
hyväksymien uusien hallinnointimenettelyjen helpottavan sopimuksessa määrättyjen resurssien hyödyntämistä entistä te-

(1) Ks. Cotonoun sopimuksen yhteisten toimielinten toimintakuluja
koskevan pöytäkirjan 1 artikla 4 ja AKT/EU-ministerineuvoston
työjärjestyksen vahvistamista koskevan AKT/EU suurlähettiläskomitean päätöksen N:o 1/2001 10 artikla (EYVL L 43, 14.2.2001).
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hokkaammin. Komitea toivoo erityisesti sopimuksen mukaisesti, että sellaisille AKT-maille, jotka noudattavat parhaiten
sopimuksen kaikkia määräyksiä, myönnettäisiin lisämäärärahoja.
7.5.
Taatakseen, että Cotonoun sopimuksen määräyksiä
todella noudatetaan, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ehdottaa seuraavaa:
7.5.1.

Tiedottaminen

–

EU:n ja AKT-valtioiden on taattava, että ne tiedottavat
sopimuksen sisällöstä laajalti kaikin sopivin keinoin (kaikentasoiset tiedotustilaisuudet, julkaisut, uusi tekniikka
jne.).

–

Euroopan komission on vahvistettava AKT-maissa sijaitsevia edustustojaan sopimuksen uusien poliittisten suuntaviivojen mukaisesti. Erityisesti on taattava, että järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat olla suoraan yhteydessä EU:n edustustoihin, jotta ne saavat
monipuolista tietoa mahdollisuuksistaan osallistua kehitysstrategioiden laatimiseen ja rahoitusmahdollisuuksistaan.

–

AKT-maissa sijaitsevien Euroopan komission edustustojen on tehtävä yhteistyötä yhteiskunnallis-ammatillisten
organisaatioiden kanssa, jotta nämä voivat levittää Cotonoun sopimuksesta tietoa jäsentensä keskuuteen.

7.5.2.

Suorituskyvyn lisääminen

–

On luotava sääntelykehys, jonka puitteissa kansalaisyhteiskuntaa edustavat organisaatiot voivat toimia ja niille
myönnetään paikallisrahoitusta ja muita resursseja. Tarkoituksena on estää korvaamasta edustuksellisia organisaatioita tietylle hallitukselle myötämielisillä ei-edustuksellisilla organisaatioilla.

–

On tuettava järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden toimintaa, jotta niiden rakenne
vahvistuisi ja jotta ne verkottuisivat, kasvattaisivat edustuksellisuuttaan ja kehittäisivät analysointikykyään.

–

On edistettävä yhtäältä AKT-valtioiden organisaatioiden
keskinäistä vuoropuhelua ja toisaalta kyseisten organisaatioiden ja vastaavien eurooppalaisten elinten välistä vuoropuhelua tukemalla verkostojen luomista – jossa on
kiinnitettävä erityistä huomiota alueellisiin yhdentymisprosesseihin –, työlainsäädännön noudattamista, yksityissektoria, maaseudun puolustamista ja ympäristönsuojelua.

–

On yksinkertaistettava mekanismeja, joiden välityksellä
uuden sopimuksen mukaiset resurssit ovat järjestäytyneen
kansalaisyhteiskunnan edustajien ulottuvilla, ja taattava,
että resurssit ovat myös talous- ja yhteiskuntaelämän
etupiirien saatavilla.
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Maakohtaisessa ohjelmoinnissa on kohdennettava suoraa
rahoitusta valtiosta riippumattomille toimijoille ohjelmoinnin suuntaviivojen mukaisesti ja taattava, että rahoitusta myönnetään tasavertaisesti kaikkein edustuksellisimmille organisaatioille.

7.5.3.
–

FI

Kuulemisen vahvistaminen

Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajille on tarjottava alusta asti tilaisuus osallistua sopimuksen täytäntöönpanoprosessiin ja ne on otettava mukaan ohjelmointiin, jotta ne voivat antaa oman panoksensa maidensa
kehitysstrategioiden laatimiseen.
On luotava tarvittavat välineet tai vahvistettava nykyisiä
välineitä, jotta järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan
edustajat voivat osallistua AKT:n ja EU:n poliittiseen
vuoropuheluun ja talouskumppanuussopimuksista käytäviin neuvotteluihin.
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–

On omaksuttava osallistumista kannustava lähestymistapa tai vahvistettava sitä ja luotava valtakunnallisia ja
alueellisia rakenteita, joilla edistetään järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden keskinäistä vuoropuhelua sekä kyseisten organisaatioiden ja viranomaisten välistä vuoropuhelua.

–

Toiminnan vuosi-, väli- ja lopputarkistuksissa on arvioitava erityisesti sitä, miten valtiosta riippumattomia toimijoita on kuultu ja miten ne ovat käyttäneet määrärahoja.

–

AKT:n ja EU:n talous- ja yhteiskuntaelämän etupiireistä
muodostuvan seurantakomitean on puolestaan laadittava
toimintasuunnitelma Cotonoun sopimuksen täytäntöönpanon arvioimiseksi. Toimintasuunnitelman hyväksyvät
AKT:n ja EU:n talous- ja yhteiskuntaelämän etupiirien
23. tapaamiseen osallistuvat valtuuskuntien jäsenet. Tapaaminen pidetään Brysselissä vuoden 2002 loppupuoliskolla.

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella”
(KOM(2001) 257 lopullinen – 2001/0111 COD)
(2002/C 149/12)
Neuvosto päätti 30. elokuuta 2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää
talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto antoi lausuntonsa 27. helmikuuta 2002. Esittelijä oli José Rodrı́guez Garcı́a Caro.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
24. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 89 ääntä puolesta, 1 vastaan
12:n pidättyessä äänestämästä.

1. Johdanto

1.1.
Henkilöiden vapaa liikkuminen tarkoittaa kenen tahansa Euroopan unionin kansalaisen oikeutta tulla vapaasti
muuhun unionin jäsenvaltioon kuin siihen, jonka kansalaisuus
kyseisellä henkilöllä on, oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti
kyseisessä maassa ja jopa jäädä sinne pysyvästi.

1.2.
Vapaa oleskelu- ja liikkumisoikeus unionin jäsenvaltioiden alueella todetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 18 artiklassa unionin kaikkien kansalaisten oikeudeksi.

1.3.
Kyseinen oikeus, joka yleistettiin Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen 8 artiklan A kohdassa koskemaan jäsenvaltioiden kaikkia kansalaisia, on osa unionin kansalaisten oikeusperintöä, ja sille olisi luotava yhteinen perusta, joka olisi yksi
ainoa säädöskokonaisuus.

1.4.
Yhteisön nykyiseen lainsäädäntöön sisältyy kaksi asetusta ja yhdeksän direktiiviä, joissa säädetään tiettyjen kansalaisryhmien maahantulo- ja liikkumisoikeudesta. Ryhmittely
kattaa kansalaiset työntekijöistä ja itsenäisistä ammatinharjoittajista opiskelijoihin, eläkeläisiin ja työelämän ulkopuolella
oleviin henkilöihin sekä heidän perheenjäsenensä. Kyseisessä
lainsäädännössä määritellään erityisedellytykset, jotka oikeuttavat eri tilanteissa maahantuloon ja oleskeluun jäsenvaltioiden
alueella.

Ehdotuksessa mainitut direktiivit ovat seuraavat:
–

direktiivi 64/221/ETY yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien, ulkomaalaisten erityiskohtelua liikkumis- ja oleskelukysymyksissä
koskevien erityisten toimenpiteiden yhteensovittamisesta

–

direktiivi 68/360/ETY jäsenvaltioiden työntekijöiden ja
heidän perheidensä liikkumista ja oleskelua yhteisön
alueella koskevien rajoitusten poistamisesta

–

direktiivi 72/194/ETY direktiivin 64/221/ETY soveltamisalan laajentamisesta työntekijöihin, jotka käyttävät oikeuttaan jäädä jäsenvaltion alueelle työskenneltyään siinä
valtiossa

–

direktiivi 73/148/ETY sijoittautumiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvää jäsenvaltioiden kansalaisten liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten
poistamisesta

–

direktiivi 75/34/ETY jäsenvaltioiden kansalaisten oikeudesta jäädä toisen jäsenvaltion alueelle toimittuaan siellä
itsenäisinä ammatinharjoittajina

–

direktiivi 75/35/ETY direktiivin 64/221/ETY soveltamisalan laajentamisesta

–

oleskeluoikeudesta annettu direktiivi 90/364/ETY

–

direktiivi 90/365/ETY ammattitoimintansa lopettaneiden
työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien oleskeluoikeudesta

–

opiskelijoiden oleskeluoikeudesta annettu direktiivi 93/
96/ETY.

Komission ehdotuksessa mainitut asetukset ovat seuraavat:
–

asetus (ETY) N:o 1612/68 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

–

asetus (ETY) N:o 1251/70 työntekijöiden oikeudesta jäädä
jäsenvaltion alueelle työskenneltyään kyseisessä valtiossa.
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1.5.
Henkilöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä korkean
tason asiantuntijaryhmä esitti jo maaliskuussa 1997 komission
pyynnöstä 80 suositusta unionin kansalaisten vapaata liikkumista haittaavien ongelmien ratkaisemiseksi. Suosituksia annettiin seitsemästä eri aiheesta, joista yksi koski maahantuloa
ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella.

2. Ehdotuksen sisältö

–

kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltävä 12 artikla

1.6.
Maahantulo- ja oleskeluoikeudet myönnettiin alun
perin henkilöille, jotka aikoivat harjoittaa taloudellista toimintaa, mutta oikeudet ulotettiin sittemmin kattamaan kaikki
Euroopan unionin kansalaiset. Tämä johti ”edunsaajien lokeroimiseen, joka ei enää sovellu liikkuvuuden nykyisiin muotoihin eikä unionin kansalaisuuden käyttöönottoon”, kuten todetaan komission tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle henkilöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän korkean
tason asiantuntijaryhmän suositusten seurannasta (1).

–

18 artikla, jossa määrätään, että jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella ja että neuvosto voi tehdä liikkumis- ja
oleskeluoikeuksia koskevia päätöksiä

–

40 artikla, jossa määrätään toimenpiteistä työntekijöiden
vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi

–

44 artikla, jossa taataan sijoittautumisvapaus

–

52 artikla palvelujen vapauttamisesta.

1.7.
Nykyinen lainsäädäntö, joka on suunniteltu lähinnä
pysyvästi toiseen jäsenvaltioon perheineen muuttavia työntekijöitä ajatellen, ei vastaa henkilöiden liikkumisessa viime vuosina tapahtunutta kehitystä.
1.8.
Edellä mainitussa komission tiedonannossa esitettiin jo
näkemys siitä, millaisin suuntaviivoin liikkumis- ja oleskeluoikeutta koskevaa lainsäädäntöä tulisi kehittää. Kyseiset toimintalinjat ovat seuraavat:
–

Luodaan vapaata liikkuvuutta 8 a artiklan merkityksessä
koskeva yhtenäinen lainsäädäntöjärjestelmä kaikkia unionin kansalaisia ja heidän perheenjäseniään varten.

–

Otetaan käyttöön oleskeluoikeuden harjoittamiseen liittyvä uusi lähestymistapa, jonka mukaisesti esimerkiksi
oleskeluluvan hankintavelvollisuus rajoitetaan tilanteisiin,
joissa se on perusteltua.

–

–

Selvennetään niiden unionin kansalaisen perheenjäsenten
asemaa, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia.
Rajataan selvemmin mahdollisuus unionin kansalaisten
oleskeluoikeuden peruuttamiseen.

1.9.
Yksi komission kertomuksessa neuvostolle ja Euroopan parlamentille direktiivien 90/364, 90/365 ja 93/96 soveltamisesta (2) tehdyistä päätelmistä oli myös, että henkilöiden
vapaasta liikkumisesta annettua yhteisön lainsäädäntöä on
selkeytettävä ja se on jäsenneltävä uudelleen pitäen lähtökohtana unionin kansalaisuutta ja aloittamalla nykyiseen lainsäädäntöön tehtävien sisältömuutosten pohdinta.
1.10. Komissio on tehnyt edellä esitettyjen seikkojen ja
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella direktiiviehdotuksen, josta se pyytää Euroopan talous- ja
sosiaalikomitean lausuntoa.

(1) KOM(98) 403 lopullinen.
(2) KOM(1999) 127 lopullinen.

2.1.
Ehdotuksen oikeusperustana ovat seuraavat Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen artiklat:

2.2.
Direktiivi koostuu 39 artiklasta, jotka on jaettu seitsemään lukuun.
2.2.1. Ensimmäisen luvun yleisissä säännöksissä ilmoitetaan direktiivin kohde, annetaan määritelmät, ilmoitetaan,
keihin direktiivin säännöksiä sovelletaan, sekä säädetään syrjintäkiellosta.
2.2.2. Toisessa luvussa säädetään enintään kuuden kuukauden liikkumis- ja oleskeluoikeudesta.
2.2.3. Kolmas luku koskee yli kuusi kuukautta kestävää
oleskeluoikeutta.
2.2.4. Neljännessä luvussa säädetään pysyvän oleskeluluvan
myöntämisestä ja hallinnollisista muodollisuuksista.
2.2.5. Viidennessä luvussa määritellään oleskeluoikeuteen
ja pysyvään oleskeluoikeuteen liittyvät yhteiset säännökset,
jotka koskevat alueellista kattavuutta, liitännäisiä oikeuksia,
tasavertaista kohtelua, suoritettavia tarkastuksia sekä kansalaisille annettavia menettelyllisiä takeita.
2.2.6. Kuudennessa luvussa käsitellään edellä mainittujen
oikeuksien rajoittamista, tällöin noudatettavaa menettelyä,
takeita kansalaisten suojelemiseksi sekä maahantulokiellon
voimassaoloa.
2.2.7. Seitsemäs luku käsittää loppusäännökset, joihin kuuluu yhdeksän nykyisen direktiivin kumoaminen.
2.3.
Ehdotetulla direktiivillä kumotaan tämän lausunnon
johdannossa mainitut yhdeksän direktiiviä. Näin ollen voidaan
puhua liikkumis- ja oleskeluoikeutta koskevan yhteisölainsäädännön todellisesta yksinkertaistamisesta, joka ei tarkoita
pelkästään säädöskehyksen selkeyttämistä vaan myös niiden
hallinnollisten muodollisuuksien vähentämistä, joita kansalaisten tulee noudattaa mainittujen oikeuksien harjoittamiseksi.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

21.6.2002

2.4.
Säädösten yhdistäminen käsittää paitsi aiemman säännöstön vähentämisen ja tiivistämisen myös uudistuksia ja
parannuksia, jotka vaikuttavat suoraan kansalaisiin heidän
liikkuessaan muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, jonka kansalaisia
he ovat. Merkittävimmät uudistukset ovat seuraavat:

3.4.
Komitea toteaa ehdotetun direktiivin olevan edistysaskel siinä mielessä, että siinä tunnustetaan kokonaisvaltaisesti
unionin kaikkien kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella vapaasti missä tahansa jäsenvaltiossa.

–

Käsite ”perheenjäsen” laajennetaan kattamaan 21 vuotta
täyttäneet jälkeläiset alenevassa polvessa ja sukulaiset
ylenevässä polvessa, vaikka nämä eivät olisi asianomaisen
kansalaisen huollettavana, sekä avopuolisot.

–

Aika, jonka henkilö voi oleskella toisen jäsenvaltion
alueella täyttämättä mitään muodollisuuksia, pidennetään
kolmesta kuukaudesta kuuteen.

3.5.
Lainsäädännön yksinkertaistaminen kumoamalla yhdeksän eri direktiiviä on huomion arvoinen muutos. Säädösten
monimutkaisuus ja suuri määrä sekä kansalaisten heikko
tietämys heille kuuluvista oikeuksista vaikeuttavat kyseisten
oikeuksien käyttämistä. Sen vuoksi Euroopan komission tulisi
ryhtyä toimiin direktiivin tunnetuksi tekemiseksi. Komitea
tarjoaa komissiolle tukensa tällaisissa toimissa.

–

Oleskelulupaa ei enää tarvita. Sitä vaaditaan enää sellaisilta perheenjäseniltä, jotka eivät ole minkään jäsenvaltion
kansalaisia.

–

Otetaan käyttöön järjestelmä, jossa oleskelun salliminen
perustuu kansalaisen ilmoitukseen ammatin harjoittamisesta, riittävistä varoista ja sairausvakuutuksesta.

–

Pysyvä oleskelulupa myönnetään neljän vuoden yhtäjaksoisen oleskelun jälkeen.

–

Oleskeluoikeuden harjoittamiseen liittyviä muodollisuuksia ja määräaikoja yksinkertaistetaan.

3. Yleistä

3.1.
Komitea on tyytyväinen direktiiviehdotukseen ja kannattaa sitä kokonaisuutena, mutta tekee siitä kuitenkin joitakin
erityishuomautuksia.

3.2.
Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa todetaan,
että yhteismarkkinoilla tarkoitetaan aluetta, jolla ei ole sisäisiä
rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman
vapaa liikkuvuus taataan perustamissopimuksen määräysten
mukaisesti. Vaikka pääoman, palvelujen ja tavaroiden vapaa
liikkuminen on unionissa pitkälti toteutettu, kansalaisten todellinen liikkumis- ja oleskeluvapaus ei ole tähän päivään mennessä toteutunut sellaisena kuin siitä määrätään perustamissopimuksen 18 artiklassa ja sellaisena kuin se vahvistetaan
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 45 artiklassa. Nyt ehdotetun uuden edistysaskeleen ansiosta kansalaiset voivat entistä
helpommin hyötyä oikeudesta, jonka harjoittamista vaikeuttavat nykyisellään monet hankaluudet.

3.3.
Komitea ottaa huomioon perustamissopimuksen
13 artiklan, vaikka se ei sisällykään ehdotuksen oikeusperustaan, ja katsoo, että on torjuttava kaikenlainen liikkumis- ja
oleskeluoikeutta koskeva rajoittaminen ja syrjintä.

3.6.
Lainsäädännön selkeyttämiseen liittyvä muodollisuuksien, menetelmien ja määräaikojen yksinkertaistaminen on
kansalaisten kannalta myönteistä, sillä se helpottaa kyseisten
oikeuksien harjoittamista ja vähentää siihen liittyvää byrokratiaa.

3.7.
Komitea kannattaa komission ehdotusta ”perheenjäsenen” määritelmän soveltamisalan laajentamisesta. Laajentamalla määritelmän soveltamisalaa ja sen kattamia vaihtoehtoja
lainsäädäntö saadaan vastaamaan entistä paremmin todellisuutta, jossa elämme, ja siten voidaan ottaa entistä paremmin
huomioon unionin kaikkiin kansalaisiin vaikuttavat olosuhteet.

3.8.
Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä direktiiviehdotuksessa esitettyihin edistystä tuoviin muutoksiin. Henkilöiden
vapaa liikkuminen ja oleskelu muissa kuin heidän omissa
jäsenvaltioissaan voi perustua vain unionin kansalaisen vapaaseen tahtoon. Kyseisen oikeuden harjoittamisesta johtuvat
hallinnolliset vaikutukset eivät saa vaikuttaa kielteisesti itse
oikeuden käyttöön. Euroopan unionin yleensä ja erityisesti
jäsenvaltioiden tulee pyrkiä varmistamaan kaikin tarvittavin
keinoin, ettei direktiivissä kehitetyn liikkumis- ja oleskeluvapauden harjoittamisesta aiheudu minkäänlaista haittaa kansalaisille.

3.9.
Toinen mainitsemisen arvoinen parannus on, että
jäsenvaltiot eivät enää saa määritellä riittäviksi katsomiensa
varojen vähimmäismäärää, jonka perusteella työelämän ulkopuolella olevat ja eläkeläiset saavat asua niiden alueella.
Komitea kannattaa ehdotetun direktiivin 7 ja 21 artiklan
säännösten yleisperiaatteita. Kyseisenlaisen vähimmäismäärän
asettaminen kussakin jäsenvaltiossa vaikuttaa liikkumisvapauteen ja synnyttää unioniin alueita, joilla tietyt kansalaiset eivät
voisi liikkua ja oleskella varojensa vähyyden vuoksi.

3.10. Kun otetaan huomioon ehdotetun direktiivin luonne
ja se seikka, että ehdotuksen lopullinen hyväksyminen edellyttää yhteispäätösmenettelyä ja yksimielistä päätöstä, komitea
päättää EY:n perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla tarkoituksenmukaisimmasta tavasta seurata ehdotusta.
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4. Erityistä

4.1.

4.1.2. Komitean mielestä yleisnimitys ”opiskelija” kattaa
kaikki henkilöt, jotka suorittavat opintoja jossakin oppilaitoksessa. Edellä mainitun c alakohdan rajoittaminen koskemaan
pelkästään ammatilliseen koulutukseen osallistuvia sulkee kuitenkin käytännössä artiklan soveltamisen ulkopuolelle kaikki
muut opiskelijat ja merkitsee liikkumis- ja oleskeluoikeuden
semanttista rajoittamista asiassa Gravier annetussa tuomiossa
ilmaisulle ”ammatillinen koulutus” annetusta laajasta määritelmästä huolimatta.
4.1.3. Komitean mielestä ei ole syytä tehdä eroa eri opiskelijoiden välillä, ja se katsoo siksi, että viittaus ammatilliseen
koulutukseen on poistettava ja korvattava ilmauksella ”opiskelija, joka on hyväksytty osallistumaan koulutukseen”.

12 artiklan 3 kohta

4.2.1. Artikla koskee perheenjäsenten oleskeluoikeuden säilymistä silloin, kun unionin kansalainen kuolee tai joutuu
poistumaan siitä jäsenvaltiosta, jossa hän asuu. Artiklan 3 kohdassa todetaan, että unionin kansalaisen lapset, jotka eivät ole
minkään jäsenvaltion kansalaisia, eivät menetä oleskeluoikeuttaan unionin kansalaisen poistuttua jäsenvaltion alueelta, jos
he ovat kirjoilla toisen tai ylemmän asteen oppilaitoksessa.
4.2.2. Kyseisessä kohdassa ei säädetä äitiä, isää tai huoltajaa
koskevasta menettelystä silloin kun näilläkään ei ole minkään
jäsenvaltion kansalaisuutta. Tästä voidaan johtaa, että lapsi saa
jäädä maahan, mutta äidin, isän tai huoltajan on poistuttava
kyseisestä asuinmaasta puolisonsa mukana. Näin ollen lapsi
jäisi vastaanottavaan jäsenvaltioon vailla kummankaan vanhemman tai huoltajan varsinaista holhousta.
4.2.3. Komitea katsoo, että jos lapsi jää kyseiseen jäsenvaltioon opiskellakseen jossakin oppilaitoksessa, äidin, isän tai
huoltajan tulee halutessaan voida jäädä maahan hänen kanssaan kunnes lapsi on täysi-ikäinen. Komitean kanta tässä
asiassa saanee tukea tuomioistuimen asiassa Baumbast antamasta tuomiosta.

4.3.

4.3.2. Artiklan 2 kohdan c alakohdassa todetaan, että
perheenjäsenet, joilla ei ole minkään jäsenvaltion kansalaisuutta, säilyttävät oleskeluoikeutensa avioeron tai avioliiton peruuttamisen jälkeen, ”kun erityisen vaikea tilanne sitä edellyttää”.

7 artiklan 1 kohdan c alakohta

4.1.1. Yli kuusi kuukautta kestävän oleskeluoikeuden edellytysten mukaan oikeus myönnetään opiskelijalle, jos hänet on
hyväksytty osallistumaan ammatilliseen koulutukseen.

4.2.
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13 artiklan 2 kohdan c alakohta

4.3.1. Artikla koskee perheenjäsenten oleskeluoikeutta
avioeron tai avioliiton peruuttamisen jälkeen.

4.3.3. Komitean mielestä käytetty ilmaus on epäselvä eikä
kovin konkreettinen etenkin, kun ehdotuksen perusteluissakin
myönnetään, että artiklan sanamuoto on väljä ja että sen
tarkoituksena on kattaa perheväkivaltaan liittyvät syyt. Komitea katsoo, että ilmauksen tulee olla yksiselitteisempi ja siinä
tulee mainita muun muassa perheessä tai kodissa tapahtuva
tai tiettyyn sukupuoleen kohdistuva fyysinen ja psyykkinen
väkivalta.

4.4.

14 artikla

4.4.1. Artiklassa säädetään pysyvän oleskeluluvan myöntämiseen sovellettavista yleissäännöistä. Siinä määritellään kyseisen oikeuden edellytykseksi neljän vuoden yhtäjaksoinen asuminen vastaanottavan jäsenvaltion alueella. Samoin siinä säädetään, että oikeuden voi menettää olemalla yli neljä vuotta
yhtäjaksoisesti poissa kyseisen jäsenvaltion alueelta.
4.4.2. Komitea myöntää ehdotuksen sisällön merkitsevän
edistysaskelta niihin säädöksiin nähden, jotka ehdotettu direktiivi korvaa, mutta katsoo, että kyseisen oikeuden harjoittaminen olisi pyrittävä mahdollistamaan ilman, että tarvitaan
todistusta määrätystä asumisajasta.

4.5.

21 artiklan 2 kohta

4.5.1. Artiklassa säädetään osana oleskeluoikeutta ja pysyvää oleskeluoikeutta koskevia yhteisiä säännöksiä, että vastaanottavan jäsenvaltion alueella asuvia unionin kansalaisia sekä
heidän perheenjäseniään, joilla ei ole minkään jäsenvaltion
kansalaisuutta, on kohdeltava tasavertaisesti kyseisen jäsenvaltion kansalaisten kanssa.
4.5.2. Artiklan 2 kohdassa säädetään opiskelijoita ja muita
työelämän ulkopuolella olevia kansalaisia koskevasta poikkeuksesta, jonka mukaan heille ei ennen pysyvän oleskeluluvan
myöntämistä tarvitse myöntää oikeutta sosiaaliavustuksiin
eikä sairausvakuutukseen, johon sisältyy luonnollisesti myös
terveydenhuolto.
4.5.3. Komitea katsoo, että oikeus terveydenhuoltoon on
jokaisen perusoikeus ja että kyseisen alakohdan sanamuoto
rikkoo tätä oikeutta vastaan. Komitean mielestä oikeus saada
tarvittaessa terveydenhuoltoa tulee jättää artiklassa säädettyjen
rajoitusten ulkopuolelle.

4.6.

25 artiklan 2 kohta

4.6.1. Artiklassa säädetään maahantulo- ja oleskeluoikeuden rajoittamisesta yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen
taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä.
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4.6.2. Artiklan 2 kohdassa todetaan, että unionin kansalaiselta tai hänen perheenjäseneltään ei voida evätä maahanpääsyä
eikä heitä voida ilman muuta karkottaa jäsenvaltion alueelta
rikostuomion perusteella.
4.6.3. Komitea katsoo kuitenkin, että on tilanteita, joissa
rikos voidaan katsoa niin vakavaksi, että kyseistä artiklan
kohtaa ei ole syytä soveltaa. Tätä tulee korostaa suhteellisuusperiaate huomioon ottaen silloin kun henkilö on aiemmin
tuomittu rangaistukseen terrorismin ja ase- tai huumekaupan
kaltaisista tai ihmisiin kohdistuvista rikoksista.

4.7.

25 artiklan 4 kohta

4.7.1. Kyseisessä artiklan kohdassa todetaan, että vastaanottava jäsenvaltio voi pyytää lähtöjäsenvaltiolta tai miltä tahansa
muulta jäsenvaltiolta välttämättömänä pitämiänsä tietoja unionin kansalaisen tai tämän perheenjäsenen mahdollisesta aikaisemmasta rikosrekisteristä. Selvennyksenä todetaan kuitenkin,
että tiedustelujen tekeminen ei saa olla järjestelmällistä.
4.7.2. Komitean mielestä jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus pyytää tietoja niiden henkilöiden aikaisemmista vaiheista,
jotka pyrkivät tulemaan niiden alueelle tai asumaan siellä,
silloin kun se katsotaan välttämättömäksi.

4.8.

28 artiklan 1 kohta

4.8.1. Artiklassa säädetään maahantulon kieltävästä päätöksestä tai karkottamispäätöksestä ilmoittamisesta asianomaiselle. Artiklan 1 kohdassa todetaan, että päätöksestä on
ilmoitettava asianomaiselle siten, että hän ymmärtää päätöksen
sisällön ja vaikutukset.
4.8.2. Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että artiklassa
käytetty sanamuoto ei edellytä päätöksen kääntämistä hakijan
kielelle, varsinkaan, kun on kyse harvinaisemmasta kielestä.
Tämä on ristiriidassa artiklan sisällön kanssa.
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4.8.3. Komitea katsoo, että asianomainen ymmärtää oikeutta rajoittavan päätöksen parhaiten, jos hän saa sen ymmärtämällään kielellä, ja on siksi sitä mieltä, että unionin kansalaisella
on oikeus saada kyseinen asiakirja päätöksen antavan valtion
kielellä sekä sen jäsenvaltion kielellä, jonka kansalainen hän
on.
4.9.

28 artiklan 2 kohta

4.9.1. Artiklan 2 kohdassa todetaan, että jäsenvaltion ei
tarvitse toimittaa päätöstä asianomaiselle kirjallisena, mikäli se
on perusteltua kyseisen valtion turvallisuusetujen johdosta.
4.9.2. Komitea on sitä mieltä, että esitetty menetelmä
saattaa asianomaisen oikeudettomaan asemaan, ja katsoo
sen vuoksi, että kyseinen kohta tulee poistaa ehdotetusta
direktiivistä.
4.10.

30 artikla

4.10.1. Artiklan 1 kohdassa todetaan, että jäsenvaltiot eivät
saa antaa elinikäistä maahantulokieltoa direktiivissä tarkoitetuille henkilöille. Artiklan 2 kohdassa taas säädetään, että
valtion alueelta karkotettu henkilö voi hakea maahantulolupaa
uudelleen.
4.10.2. Komitea viittaa tämän lausunnon kohtaan 4.6, joka
koskee ehdotetun direktiivin 25 artiklan 2 kohtaa, ja katsoo,
että 30 artiklan soveltamisen ulkopuolelle tulee jättää henkilöt,
jotka on tuomittu sen kaltaisista vakavista rikoksista, jotka
mainitaan esimerkkeinä kyseisessä lausunnon kohdassa.
4.11.

31 artikla

4.11.1. Ehdotetun direktiivin 31 artiklassa määritellään
ehdot, joita jäsenvaltion tulee noudattaa määrätäkseen rangaistukseksi tai liiterangaistukseksi karkotuksen.
4.11.2. Komitea toteaa edellisen kohdan mukaisesti, että
sen mielestä kyseistä ehdotuksessa esitettyä taetta ei pidä
soveltaa aiemmin mainitun kaltaisista vakavista rikoksista
tuomittuihin henkilöihin.

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan unionin itälaajeneminen ja metsäsektori”
(2002/C 149/13)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 1. maaliskuuta 2001 työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan nojalla
antaa lausunnon aiheesta ”Euroopan unionin itälaajeneminen ja metsäsektori”.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -jaosto antoi lausuntonsa
4. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Seppo Kallio.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24. ja 25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa
(huhtikuun 24. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 98 ääntä puolesta ja
3 vastaan 8:n pidättyessä äänestämästä.

1. Lausunnon tavoite

1.1.
Lausunnossa selvitetään metsätalouden ja metsäperustaisen teollisuuden, eli metsäsektorin, merkitystä Euroopan
unionin jäsenehdokasvaltioissa (1) ja laajenemisen tuomia
muutoksia Euroopan unionin metsäsektoriin. Tarkastelussa
keskitytään erityisesti metsätalouteen ja metsäsektorin merkitykseen taloudellisen hyvinvoinnin lähteenä ja työllistäjänä.
Myös metsien merkitys ympäristön kannalta otetaan huomioon. Euroopan unionissa lähtökohtana on, että metsätalous
on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Toinen
lähtökohta on EU:n noudattama läheisyysperiaate metsäasioissa.

1.2.
Lausunnossa keskitytään kymmeneen Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioon. Turkki, Kypros ja Malta mainitaan
erikseen, kun nämä ovat tarkastelussa mukana. Ehdokasvaltiot
ovat aktiivisesti vaikuttaneet tämän lausunnon sisältöön sen
laadinnan kuluessa.

2.1.2. Ehdokasvaltiot ovat metsien suhteen monin tavoin
erilaisia, joskin samantapaisia maaryhmiä voidaan erottaa.
Suhteellisesti runsasmetsäisimmissä maissa (2) metsää on
pinta-alasta noin puolet, vähiten metsäisessä Unkarissa vain
viidennes, ja muissa maissa noin 30 %. Määrällisesti eniten
metsää on Puolassa eli vajaat 9 miljoonaa hehtaaria. Vähiten
metsää on Sloveniassa eli runsaat miljoona hehtaaria. Kaikkiaan ehdokasvaltioiden yhteisestä kokonaispinta-alasta metsää
on noin 32 % kun nykyisen Euroopan unionin pinta-alasta
metsää on noin 36 %.

2.1.3. Useissa ehdokasvaltioissa metsäala on lisääntynyt
voimakkaasti maatalousmaan metsityksen ja metsittymisen
seurauksena viimeisen viidenkymmenen vuoden kuluessa
(etenkin Baltiassa ja Puolassa), joten suurehko osa metsistä on
nuoria. Mikäli metsityssuunnitelmat toteutuvat, metsäala tulee
edelleen lisääntymään osassa ehdokasvaltioita merkittävästi,
etenkin Puolassa, Unkarissa ja Romaniassa (ks. kohta 5.3).
Ehdokasvaltioiden metsätaloudessa hoidon tarpeessa olevien
nuorten ja keski-ikäisten metsien suurehko osuus on yksi
keskeinen haaste, mutta myös mahdollisuus.

2. Metsätalous ja metsäperustainen teollisuus ehdokasvaltioissa

2.1.

Metsävarat ja puuntuotanto

2.1.1. Ehdokasvaltioissa on metsää yhteensä 34 miljoonaa
hehtaaria. Siten laajeneminen nostaa EU:n metsä- ja muun
puustoisen maan alaa neljänneksen eli 136 miljoonasta hehtaarista 170 miljoonaan hehtaariin. Talousmetsien pinta-ala nousee noin 30 miljoonalla hehtaarilla nykyisestä 95 miljoonasta
hehtaarista eli 31 %. Maltan ja Kyproksen metsät ovat vähäiset.
Turkissa metsää ja muuta puustoista maata on runsaasti, vajaat
21 miljoonaa hehtaaria. Tästä kuitenkin vain alle puolet on
varsinaista metsämaata.

(1) Latvia, Liettua, Viro, Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia,
Slovenia, Bulgaria, Romania, Kypros, Malta ja Turkki.

2.1.4. Metsät ovat ehdokasvaltioissa suhteellisen runsaspuustoisia ja puuvaranto kasvaa edelleen, sillä poistuma on
selvästi kasvua pienempää. Metsien käyttöaste puun tuotannossa on ehdokasvaltioissa keskimäärin hieman alhaisempi
kuin nykyisen Euroopan unionin alueella, missä hakataan
noin 60–70 % metsien vuotuisesta kasvusta. Tosin tässäkin
suhteessa vaihtelu niin unionin nykyisten jäsenmaiden kuin
ehdokasvaltioidenkin välillä on suurta. Metsät muodostavat
joka tapauksessa sekä ehdokasvaltioissa että nykyisissä unionin
jäsenvaltioissa jatkuvasti kasvavan hiilivaraston.

(2) Slovenia, Slovakia, Viro ja Latvia.
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2.1.5. Suurimmat puuvarannot ehdokasvaltioista ovat Puolassa sekä Romaniassa. Kaikkiaan 10 ehdokasvaltion liittyminen EU:iin nostaa unionin puuvarannon noin 20 miljardin m3
tasolle eli kasvu on noin 47 %. Puuvarannon kasvu on
suhteellisesti suurempaa kuin metsäalan lisääntyminen. Siten
laajeneminen nostaa EU:n metsien keskimääräistä hehtaarikohtaista puumäärää (1), mutta luonnollisesti ehdokasvaltiot poikkeavat tässäkin suhteessa toisistaan kuten nykyiset Euroopan
unionin jäsenvaltiotkin.

2.1.6. Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Baltian maissa suurin
osa puustosta on havupuuta. Muissa maissa lehtipuuston
osuus on yli puolet. Kaikkein lehtipuuvaltaisimmat metsät ovat
Unkarissa.

2.1.7. Metsät ovat keskeinen uusiutuva luonnonvara. Niiden tärkein taloudellinen tuote on raakapuu, jonka korjuu ja
jalostus tarjoavat työtilaisuuksia. Suurin raakapuun tuottaja
ehdokasvaltioista on Puola, seuraavia ovat Tšekin tasavalta,
Romania ja Turkki. Pienimmät vuotuiset hakkuut ovat metsäalaltaankin pienimmässä Sloveniassa. Raakapuun hintataso on
ehdokasvaltioissa toistaiseksi alhaisempi kuin EU:n nykyisissä
jäsenmaissa. Joissakin ehdokasvaltioissa metsänhoitoa on kehitetty myös muiden tuotteiden kuin puun tuotannon näkökulmasta.

2.1.8. Raakapuun hakkuut vaihtelevat maakohtaisesti ehdokasvaltioissa vuosittain melko paljon. Joissakin Keski-Euroopassa sijaitsevissa ehdokasvaltioissa jopa suurin osa hakkuista
on saattanut joinakin vuosina johtua metsätuhoista. Puuston
ikärakenne ja hakkuusäästöt mahdollistaisivat kasvavan puuntuotannon, etenkin harvennushakkuista saatavan kuitupuun
osalta

2.1.9. Raakapuu on nettovientituote monissa ehdokasvaltioissa päinvastoin kuin nykyisen EU:n jäsenvaltioissa. Kaikissa
ehdokasvaltioissa viennin osuus on ollut vähintään viides- tai
kuudesosa hakkuista, osa maista on vienyt lähes puolet
tuotetusta raakapuusta. Suurimmat raakapuun viejämaat ovat
Viro, Latvia ja Tšekin tasavalta, jotka kukin veivät noin
3 miljoonaa m3 raakapuuta vuonna 1997. Raakapuun vienti
ehdokasvaltioista, yhteensä 12–13 miljoonaa m3 vuonna 1997, on ollut noin nelinkertaista raakapuun tuontiin
nähden. Koska suuri osa ehdokasvaltioiden raakapuun viennistä suuntautuu nykyiseen Euroopan unioniin, tulee unionista
ainakin lyhyellä aikavälillä raakapuun suhteen laajenemisen
seurauksena nykyistä omavaraisempi, mutta ei kuitenkaan
täysin omavarainen.

(1) Hehtaarikohtainen puuvaranto on suurinta Keski-Euroopassa sijaitsevissa ehdokasvaltioissa ollen kaikkein suurin Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa sekä Sloveniassa, yli 260 m3/ha. Pienin
keskimääräinen hehtaarikohtainen puuvaranto on Virossa sekä
Bulgariassa, runsaat 140 m3/ha. Metsien puustoisuus siis vaihtelee
huomattavasti ehdokasvaltioittain.

2.2.
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Metsäteollisuus

2.2.1. Metsäteollisuus on ehdokasvaltioissa valtaosin puutuoteteollisuutta. Puutuotteiden kulutus henkilöä kohden on
silti ehdokasvaltioissa vähäistä. Sahatavaran kulutus asukasta
kohden on keskimäärin 0,1 m3/hlö/vuosi eli alle puolet EU:n
nykyisen kulutuksen tasosta. Sahatavaran tuotanto on etenkin
Baltiassa ja Keski-Euroopassa sijaitsevissa ehdokasvaltioissa
kasvanut merkittävästi 1990-luvulla. Ehdokasvaltioiden yhteenlaskettu sahatavaran tuotanto oli runsaat 17 miljoonaa
m3 vuonna 1997, mistä noin puolet meni vientiin, pääosa
havusahatavaraa. Sahateollisuus onkin merkittävää vientiteollisuutta useissa ehdokasvaltioissa (2). Myös puulevyjen tuotanto
ja kulutus ovat väkimäärään nähden toistaiseksi vähäisiä,
kokonaistuotannon ollessa noin 7 miljoonaa m3 vuonna 1997.
Tosin myös puulevyjen tuotannon ja viennin kasvu on ollut
tuntuvaa 1990-luvulla. Suurinta tuotanto on Puolassa ja
Turkissa. Vanerin osalta Tšekin tasavalta, Latvia ja Slovakia
ovat tärkeitä.

2.2.2. Sellun ja paperin tuotanto ehdokasvaltioissa on
melko vähäistä, ja nämä ovat paperin nettotuojia. Paperin
keskimääräinen kulutus ehdokasvaltioissa on noin 60 kg/hlö/
vuosi, mikä on vain kolmannes nykyisen unionin asukkaiden
kulutustasosta.

2.2.3. Etenkin puutuote- ja huonekaluteollisuuden alan
yritykset ovat pieniä ja siten alat ovat yritysrakenteeltaan
hajanaiset. Puutuote- sekä huonekalualan yrityksiä on ehdokasvaltioissa yhteensä arviolta 16 000, massa- ja paperiteollisuustehtaita hieman alle 200. Kaikkiaan metsäteollisuudessa sekä
kustantamisessa, painamisessa ja huonekaluteollisuudessa toimii ehdokasvaltioissa yli 30 000 yritystä.

2.2.4. Metsäteollisuuden keskeisimmät ongelmat ehdokasvaltioissa liittyvät tarpeeseen kohottaa teknologian ja osaamisen tasoa sekä yritysrakenteen pirstaloituneisuuteen. Ympäristönsuojelu ja tuotantoteknologia vaativat kohentamista. Tuotantolaitosten pienuus heikentää toimialan rakenteen kilpailukykyä. Nykyistä Euroopan unionia matalampi yleinen
kustannustaso on sen sijaan toistaiseksi toimialan kilpailuetu.
Kasvumahdollisuuksia ehdokasvaltioiden metsäteollisuudelle
tarjoavat lisäksi kotimaisen kysynnän kasvunäkymät ja puuraaka-ainevarannot. Ehdokasvaltioissa pyritään vähentämään raakapuun vientiä ja lisäämään esimerkiksi sahatavaran tuotantoa
ja vientiä, jotta jalostusarvo ja työpaikat saataisiin kotimaahan.
Tämä puolestaan edellyttää, että investointeihin löytyy pääomaa myös ulkomailta.

(2) Etenkin Baltia, Puola, Tšekin tasavalta ja Romania.
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3. Ympäristö

3.1.
Keskeiset metsien käyttöä ohjaavat periaatteet Euroopan unionissa ovat kestävyys ja monikäyttö. Yksi tärkeä
metsien rooli on suoja- ja suojelumerkitys. Erilaisten suoja- ja
suojelumetsien osuus ehdokasvaltioiden metsäalasta vaihtelee
2–21%:n välillä. Tiukasti suojeltujen metsien osuus metsäalasta
on useimmissa ehdokasvaltioissa alle yhden prosentin, kuten
useimmissa nykyisissä unionin jäsenvaltioissakin. Puutteellisen
taustainformaation ja sisällöltään vaihtelevien määritelmien
vuoksi suojelualueiden osuutta metsäalasta ei voida tässä
lausunnossa kuitenkaan täsmällisesti todeta. Euroopan unionin
jäsenyys edellyttää, että ehdokasvaltiot toteuttavat EU:n lainsäädännön edellyttämät Natura-suojelualueverkostot. Kartoitustoimet näiden verkostojen luomiseksi ovat eri asteisesti
meneillään ehdokasvaltioissa. Prosessin mahdollisia vaikutuksia metsien suojeluun ehdokasvaltioissa ei ollut mahdollista
arvioida tätä lausuntoa laadittaessa.

3.2.
Ehdokasvaltioiden metsien vakavimpia ympäristöongelmia ovat ilmansaasteet ja maaperän happamoituminen.
Saastumisesta johtuvasta lehtikadosta kärsii suuri osa metsistä,
selvimmin Keski-Euroopassa sijaitsevissa ehdokasvaltioissa.
Nämä metsät ovat alttiita myös muille tuhoille. Eräissä maissa
myös puulajiston merkittävän poikkeamisen luontaisesta arvioidaan horjuttaneen metsien kykyä vastustaa tuhoja. Metsäpalot vaivaavat etenkin eteläisiä ehdokasvaltioita.

3.3.
Saasteista kärsivien metsien hoito ja mm. puulajiston
saattaminen lähemmäs luontaista ovat monissa ehdokasvaltioissa tärkeitä tavoitteita. Kun metsät kestävät tuhoja paremmin,
voidaan myös lisätä suunnitelmallisia, laadukkaampaa puuta
tuottavia hakkuita ja siten edistää puuntuotannon lisäämiseen
liittyviä metsätalouden taloudellisia tavoitteita.

3.4.
Lajistoltaan ehdokasvaltioiden metsät on joiltain osin
arvioitu varsin rikkaiksi. Lähes kaikki metsät ovat joskus olleet
ihmisen toiminnan vaikutuksen alaisena.

3.5.
Ympäristö- ja monikäyttönäkökohtien huomioiminen
metsätaloudessa ei ole ehdokasvaltioissa ongelmatonta. Suuri
ongelma on varojen puute, mutta myös osaamisen tasoa olisi
joissakin suhteissa tarpeen nostaa. Myös asenteet ovat eräissä
tapauksissa jarruttavia tekijöitä. Ehdokasvaltioiden on kuitenkin tiedostettava, että asianmukainen ympäristöpolitiikka on
hyödyksi metsien säilyttämistä ajatellen.
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4. Taloudellinen ja sosiaalinen merkitys

4.1.

Metsät kansantaloudessa ja yhteiskunnassa

4.1.1. Baltian maissa ja Slovakiassa metsätalouden osuus
bruttokansantuotteesta kohoaa runsaaseen prosenttiin, muissa
ehdokasvaltioissa osuus on alle yhden prosentin. Metsäteollisuuden osuus on suurempi, joskaan tästä ei ollut käytettävissä
täsmällistä tilastoa. Kaikkiaan metsätalouden ja siihen perustuvan metsäteollisuuden merkitys kansantaloudessa, erityisesti
maaseutualueilla, on monissa ehdokasvaltioissa huomattava.
Tähän liittyviä tekijöitä ovat metsätalouden ja metsäperustaisen
teollisuuden tarjoamat työpaikat, työ- ja vientitulot ja myös
metsien virkistyskäyttö. Tärkeä merkitys on uudelleen muodostumassa olevalla yksityismetsätaloudella, jota käsitellään
luvussa 4.2.

4.1.2. Metsätalouden työllisistä ei käytettävissä ollut täsmällistä tietoa, mutta metsätalous on huomattava työllistäjä erityisesti maaseutualueilla. Metsätalous, metsäteollisuus ja sen
liitännäistoimialat eli metsäperustainen teollisuus työllistävät
ehdokasvaltioissa yhteensä arviolta miljoona henkilöä. Nykyisessä EU:ssa ala työllistää arviolta 4 miljoonaa henkilöä.
Ehdokasvaltioista metsäperustainen teollisuus on suhteellisesti
kaikkein merkityksellisin työllistäjä Baltian maissa, absoluuttisesti metsäperustainen teollisuus työllistää eniten Puolassa.

4.1.3. Metsien maisema-arvot ja virkistyskäyttö ovat sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta tärkeitä. Kaikissa ehdokasvaltioissa on erityisesti virkistys- ja maisemakäyttöön tarkoitettuja
metsäalueita ja metsien virkistyskäyttöä pidetään tärkeänä.
Ehdokasvaltiot sijaitsevat lähellä nykyisen unionin väkirikkaita
maita. Siten laajeneminen voi entisestään parantaa unionissa
mahdollisuuksia metsien virkistyskäyttöön. Ehdokasvaltioille
tarjoutuu samalla mahdollisuuksia kehittää metsien virkistyskäyttöön liittyviä palveluja ja matkailuelinkeinoja.

4.1.4. Jokamiehen oikeus, ainakin yleinen oikeus liikkua
metsissä vallitsee ehdokasmaissa ja se on merkittävä metsien
hyödyntämisen muoto sosiaaliselta kannalta. Metsien yksityisomistuksen lisääntymisen myötä jokamiehen oikeuteen liittyvät metsänomistajien ja yhteiskunnan väliset oikeudet ja
velvollisuudet ovat nousseet ehdokasvaltioissa keskustelun
kohteeksi: Kaivataan näiden oikeuksien, velvollisuuksien ja
vastuiden selkeää määrittelyä. On olennaista ettei metsien
virkistyskäyttö loukkaa omistajien oikeuksia tai mahdollisuuksia hyödyntää metsiään taloudellisesti. Toisaalta on huomioitava ettei virkistyskäyttö ja metsien ekologinen kestävyys ole
ristiriidassa keskenään
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Metsien omistus muutosprosessissa

4.2.1. Suurin muutos ehdokasvaltioiden metsätalouden rakenteessa 1990-luvulla ja edelleen 2000-luvun alussa on maan
yksityistämisprosessi eli maareformi. Maareformi synnyttää
uudelleen yksityismetsätalouden, joka hävisi useimmista ehdokasvaltioista toisen maailmansodan jälkeen. Poikkeuksia olivat
Slovenia ja Puola, joissa yksityinen metsäomaisuus kollektivisoitiin vain osittain. Maareformin seurauksena julkinen metsänomistus luonnollisesti supistuu. Lisäksi julkisen metsähallinnon toimenkuva ja tehtäväkenttä laajenevat. Muutokset luovat
monia haasteita siitä huolimatta, että ehdokasvaltioissa metsätaloudellinen osaaminen ja metsätieteellinen tutkimus ovat
monessa suhteessa korkeatasoisia ja niillä on pitkät perinteet.
Maareformi toteutuu restituution kautta, mikä merkitsee
maaomaisuuden palauttamista niiden omistajien haltuun, joiden hallinnassa maa oli ennen toista maailmansotaa. Lisäksi
uusia yksityismetsänomistajia syntyy siten, että yksityistettäviä
alueita voivat ostaa myös muut henkilöt tai yhteisöt mikäli
entiset omistajat eivät näitä halua tai entisiä omistajia ei
tavoiteta. Tällöin puhutaan yksityistämisestä.

4.2.2. Monissa ehdokasmaissa säilyy maareformin toteuduttua edelleen laaja valtion metsänomistus. Muodostumassa
oleva yksityismetsänomistus monipuolistaa metsänomistusrakennetta. Valtion lisäksi myös muut julkiset omistajat kuten
kunnat omistavat metsiä joissakin ehdokasmaissa. Samoin
organisaatiot ja yhteisöt, kuten kirkko, saattavat omistaa
metsiä. Metsänomistuksen rakenne vaihtelee ehdokasvaltioiden välillä merkittävästi.

4.2.3. Maareformi on useissa ehdokasvaltioissa edelleen
meneillään, joten metsien omistusrakenne tulee vielä muuttumaan 2000-luvun alun tilanteesta. Vuoteen 2000 mennessä
metsistä oli ehdokasvaltiosta riippuen yksityistetty noin
5–70 %, vähiten eli 5 % Romaniassa ja eniten eli 70 %
Sloveniassa. Kun yksityistämisprosessi saadaan tulevaisuudessa
päätökseen, arviolta 30–40 % ehdokasvaltioiden kaikista metsistä on yksityistetty, joten noin 60–70 % jää julkisomistukseen. Luonnollisesti metsien omistusrakenteessa on ja tulee
olemaan merkittäviä eroja ehdokasvaltioiden välillä. EU:n
metsien omistusrakenne muuttuu laajenemisen seurauksena
jonkin verran julkisomistuksen suuntaan, sillä noin 65 % EU:n
nykyisten 15 jäsenvaltion metsistä on yksityisesti omistettuja
ja vain noin 35 % julkisomisteisia.

4.2.4. Ehdokasvaltioihin arvioidaan syntyvän yhteensä
3–4 miljoonaa uutta yksityismetsälöä. Uudet metsälöt ovat
keskimäärin pieniä, 2–3 hehtaarin kokoisia. Osassa ehdokasvaltioita metsälöiden keskimääräinen koko jää jopa alle yhden
hehtaarin. Metsätalouden kannattavuuden ja kestävyyden turvaaminen pienistä tiloista koostuvissa yksityismetsissä on
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ehdokasvaltioissa merkittävä haaste. Kaikkiaan laajeneminen
nostaa EU:n yksityismetsälöiden lukumäärää yli 40 %, eli
runsaasta seitsemästä miljoonasta 10–11 miljoonaan. Samalla
metsää omistavien yksityishenkilöiden määrä nousee unionissa
nykyisestä 12 miljoonasta arviolta 16 miljoonaan, jolloin
laajenemisen jälkeenkin noin 3–4 % unionin kansalaisista on
yksityismetsänomistajia.

4.2.5. Metsien yksityistämisprosessi on merkittävä haaste
myös ehdokasvaltioiden metsähallinnossa: On esimerkiksi
luotava uudelleen yksityismetsätaloutta ohjaava lainsäädäntö
ja tätä toteuttavat ja valvovat instituutiot ja rakenteet. Tämä
kehittämistyö on meneillään. Yksityistämisprosessi kestää useita vuosia, mikä aiheuttaa omat ongelmansa. Esimerkiksi laittomia hakkuita tai suoranaisia puuvarkauksia on saatettu tehdä
metsäalueilla, joiden omistus on ollut epäselvää. Niinpä on
tärkeää, että kunnallis- ja muut julkisviranomaiset, yksityisomistajat ja/tai organisaatiot sekä ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt pyrkivät yhteistyössä asianmukaiseen ja vastuulliseen metsänhoitoon.

4.2.6. Historian tapahtumien vuoksi useimmilta uusilta
yksityismetsänomistajilta puuttuu kokemus ja tietotaito käytännön metsätalouden harjoittamisessa ja puukaupassa. Kaikissa ehdokasvaltioissa ei myöskään ole ollut valmiina tällaista
koulutusta antavia tai tutkimusta tekeviä instituutioita tai ne
kaipaavat joka tapauksessa vahvistamista. Useiden miljoonien
uusien yksityismetsänomistajien neuvonta ja tietotaidon lisääminen metsätalouteen liittyvissä taloudellisissa, ekologisissa ja
sosiaalisissa kysymyksissä sekä motivointi metsien kestävään
hoitoon ja käyttöön on kuitenkin tärkeä tavoite. Tämä on
keskeistä metsätalouden taloudellisen ja ekologisen kestävyyden edistämiseksi. Siksi neuvonta- ja koulutusjärjestelmiä
kehitetään parhaillaan.

4.2.7. Koska uudet yksityiset metsätilat ovat pieniä, korostetaan erityisen keskeisenä keinona yksityismetsätalouden kehittämisessä metsänomistajien yhteistoiminnan lisäämistä ja yhteenliittymien muodostamista. Omaehtoisten yhteenliittymien
kautta uusille yksityismetsänomistajille voidaan tehokkaasti
välittää tietoa, edistää metsätalouden kannattavuutta, metsänomistajien omatoimisuutta ja motivoida metsänomistajia kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Ongelmana on kuitenkin
tietotaidon puutteen lisäksi resurssien vähäisyys. Lisäksi yksityismetsänomistajat suhtautuvat menneisyyden vuoksi yhteistoimintahankkeisiin epäillen. Yksityismetsänomistajien koulutus ja yhteistoiminnan organisointi tulevat kuitenkin sitä
tärkeämmiksi mitä valmiimmaksi yksityistämisprosessi etenee.
Tässä ehdokasvaltiot kaipaavat rahallisten resurssien lisäksi
kansainvälistä osaamista, jotta saadaan malleja ja kokemusperäistä tietoa metsänomistajien neuvonnan ja yhteistoiminnan
tehokkaista organisointitavoista. Myös tästä syystä on kohdassa 4.2.5 kuvatun kaltaisella yhteistyöllä suuri merkitys.
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4.2.8. Yksityistämisen seurauksena myös puumarkkinat ehdokasvaltioissa ovat muutosprosessissa. Uusien yksityismetsänomistajien kokemus puukaupasta on vähäistä. Lisäksi markkinainformaation saatavuus on rajallista. Samoin kuin koko
yksityismetsätalouden infrastruktuuri, myös puukauppaa koskevat lait, niiden valvonta ja puukauppaan liittyvä markkinainformaation tarjonta ja metsänomistajien neuvonta ovat kehittämistyön alla ehdokasvaltioissa.

4.2.9. Valtion metsät ovat jatkossakin ehdokasvaltioissa
tärkeitä niin taloudellisesta, ekologisesta kuin sosiaalisesta
näkökulmasta. Maareformi kuitenkin muuttaa myös julkista
metsänomistusta. Joissakin ehdokasvaltioissa noin puolet metsistä siirtyy pois valtion hallinnasta. Samalla metsähallinto
on joutunut uusien tehtävien ja vaatimusten eteen. Uusien
toimintatapojen ja tehtävien omaksuminen ei aina ole ollut
ongelmatonta. Kaikkiaan niin maareformin tuomat muutokset
kuin yleensä yhteiskunnan muutokset merkitsevät koulutus- ja
kehittämistarpeita myös metsähallinnossa.
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asetettu ensisijaisemmiksi kohteiksi niukkoja resursseja allokoitaessa. Mm. yksityismetsätalouden kehittämiseen tähtäävät
julkiset tuet ovat olleet vähäisiä tai tukijärjestelmiä vasta
kehitetään (ks. myös 5.5). Vähäiset satsaukset metsätalouteen
eivät silti merkitse sitä, etteikö metsätaloutta tai metsäteollisuutta pidettäisi periaatteessa tärkeänä yhteiskunnassa.

5.5.
EU voi jo ennen varsinaista jäsenyyttä edesauttaa
ehdokasvaltioiden metsätalouden kehittämistä erilaisin tukiohjelmin. Nk. SAPARD-tuki mahdollistaa Agenda 2000 -ohjelman maaseudun kehittämisasetuksen mukaisten toimien tukemisen. Kuten tuessa nykyisille jäsenmaille, myös SAPARDohjelmissa ehdokasvaltioilta edellytetään omaa rahoitusosuutta. Yksityismetsien tukijärjestelmiä onkin useissa ehdokasvaltioissa kehitetty niin, että ne mahdollistavat EU:n rahoitustuen
hyödyntämisen. Maille ovat lisäksi avoinna mm. mahdollisuudet osallistua EU:n tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä
COST-ohjelmaan. Myös EU:n PHARE- ja LIFE-ohjelmia on
hyödynnetty ehdokasvaltioiden metsätalouden kehittämisessä.

5. Metsälainsäädäntö, metsäpoliittiset ohjelmat ja EU:n
tukitoimet metsätalouden kehittämiseksi

5.1.
Unioniin liittyviltä ehdokasvaltioilta edellytetään sitoutumista samoihin kansainvälisiin metsiä ja ympäristöä koskeviin sitoumuksiin ja prosesseihin kuin mihin Euroopan unioni
on sitoutunut. Unionin metsätalouteen kohdentuvaan rahoitustukeen liittyen kansalliset metsätaloutta suuntaavat ohjelmat ovat tarpeen ehdokasvaltioissa.

5.2.
Ehdokasvaltioissa on uusittu metsälainsäädäntöä
1990-luvulla. Metsäpoliittisia ja ympäristöohjelmia on kehitetty ja kehitetään edelleen. Lainsäädännön edellyttämien toimien
käytännön toteuttaminen ja tehokas valvonta on kuitenkin
jäljessä lakien säädännästä.

5.3.
Laajojen alueiden metsittäminen eli metsäalan lisäys
on erityisesti Puolan ja Unkarin, mutta esimerkiksi myös
Slovakian ja Romanian metsätalouden kehittämisohjelmissa
yhtenä tavoitteena. Ainakin osassa ehdokasvaltioita maatalousmaan tai muunlaisen maan metsitys lukeutuu tukikelpoisiin
metsätalouden toimiin (ks. myös 5.7).

5.4.
Kaikkiaan ehdokasvaltioissa on investoitu metsätalouteen 1990-luvulla niukasti valtioiden vaikeasta taloudellisesta
tilanteesta johtuen. Monet muut kansantalouden sektorit on

5.6.
Ehdokasvaltioiden suunnitelmissa SAPARD-tuen käyttämiseksi vuosina 2000–2006 metsätalouden toimien osuus
on yhteensä 5 % eli 168 miljoonaa euroa. Summa on muutama
prosentti nykyisten EU:n 15 jäsenvaltion metsätalouteen kohdennetusta EMOTR-rahaston tuesta vuosina 1994–1999. Kaudella 1994–1999 EU:n nykyiset jäsenvaltiot käyttivät metsätalouteen arviolta prosentin EMOTR-rahastosta maksetuista kokonaistuista. Tästä summasta kuitenkin suurin osa oli muuta
kuin SAPARD-ohjelman kaltaista kehittämistukea.

5.7.
Eri ehdokasvaltiot suunnittelevat kohdistavansa metsätalouteen EU:n SAPARD-rahoitusta varsin eri tavoin. Joidenkin
maiden ohjelmissa ei metsätalouteen ole kohdennettu lainkaan
SAPARD-tukea. Kaikesta metsätalouteen kohdennettavasta
SAPARD-tuesta suurin osa suuntautuu eteläisimpiin ehdokasvaltioihin valtioiden omien ohjelmaesitysten perusteella.
Useimpien maiden suunnitelmissa tukea kohdennetaan erilaiseen metsitykseen, mutta myös metsänomistajien koulutukseen, metsänomistajayhdistysten kehittämiseen, metsäteiden
rakentamiseen ja taimitarhojen perustamiseen jne. On mahdollista, että metsiin liittyviä toimia rahoitetaan lisäksi muista
toimenpidekokonaisuuksista kuin metsätalouden momentilta.
Tällöin metsätalouteen kohdennettava osuus EU:n SAPARDrahoituksesta nousee yli 5:n %:n. Käytännössä tukien saaminen
ehdokasvaltioissa edellyttää riittävien hallintojärjestelmien luomista, ja tähän liittyvät ongelmat ovat toistaiseksi hidastaneet
tukien hyödyntämistä. Lopullista arviota tukien käytöstä ei ole
mahdollista tehdä ennen kuin ohjelmakausi on ohi. EU:n
metsätalouden tukiin liittyvät säännökset ja varat voivat myös
tulevaisuudessa muuttua.

C 149/56

FI
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6. Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset

6.1.

6.1.1.

Yhteenveto ja johtopäätökset: Laajenemisen vaikutukset

Metsäala ja yksityismetsänomistajien
määrä lisääntyvät tuntuvasti

Laajeneminen nostaa EU:n asukasmäärää noin 28 % ja pintaalaa 33 %. Metsän ja muun puustoisen maan ala lisääntyy
vastaavasti 34 miljoonaa hehtaaria eli 25 % (1). Unioni saa
arviolta 3–4 miljoonaa uutta yksityismetsänomistajaa nykyisen
12 miljoonan lisäksi, joten laajentumisen jälkeen noin 3–4 %
unionin kansalaisista on yksityismetsänomistajia. Kokonaisuutena metsien julkisen omistuksen osuus nousee laajentuneessa
unionissa ja vastaavasti yksityisomistuksen osuus laskee
hieman.

6.1.2.

Metsätalous ja metsäteollisuus ovat
merkittäviä työllistäjiä

Metsäperustainen teollisuus, eli metsäteollisuus liitännäistoimialoineen, ja metsätalous ovat yhdessä merkittävä työllistäjä
ehdokasvaltioissa tarjoten arviolta miljoona työpaikkaa. Metsäperustaisen teollisuuden ja metsätalouden yhteinen työllistävyys laajentuneessa unionissa on suunnilleen viisi miljoonaa
henkilöä, eli noin neljännes nykyistä enemmän.

6.1.3.

Metsätuotteiden omavaraisuus nousee ja kilpailu kiristyy lyhyellä aikavälillä

Ehdokasvaltioiden yhteenlasketut raakapuun hakkuut ovat
vajaa kolmannes EU:n nykyisten jäsenvaltioiden hakkuisiin
verrattuna. Sahatavaran tuotantomäärä ehdokasvaltioissa on
EU:n sahatavaran tuotantoon verrattuna noin neljännes. Paperin ja kartongin tuotanto ja kulutus ehdokasvaltioissa on
vähäistä. Laajentumisen seurauksena unionista tulee sahatavaran suhteen omavarainen ja raakapuun suhteen nykyistä
omavaraisempi, sillä ehdokasvaltiot ovat merkittäviä sahatavaran ja raakapuun tuojia nykyiseen Euroopan unioniin. EU
pysyy paperin nettoviejänä laajenemisen jälkeenkin. Lyhyellä
aikavälillä kilpailu sahatavaran ja muiden puutuotteiden mark-

(1) Jos tarkastellun 10 ehdokasvaltion lisäksi huomioidaan myös
Turkki, Malta ja Kypros, nousee EU:n asukasmäärä 45 %, pintaala 58 % sekä metsän ja muun puustoisen maan ala 55 miljoonaa
hehtaaria eli 41 %.
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kinoilla kiristynee, mutta massa- ja paperiteollisuuden markkinoilla ei odoteta olennaisia muutoksia. Ehdokasvaltiot ovat
kiinnostava potentiaalinen kohde nykyisen EU:n alueella sijaitsevien metsäteollisuusyritysten investoinneille. Erityisesti puutuotteiden tuotantokapasiteetissa saattaa tapahtua jopa siirtymistä nykyisistä EU:n jäsenmaista ehdokasvaltioihin ellei puutuotteiden kulutus unionissa kohoa nopeasti tai unionin
ulkopuolella aukea uusia vientimahdollisuuksia. Toisaalta investointeja ehdokasmaihin hillitsevät monet tekijät, kuten
epävarmuus talouden ja samalla metsätuotteiden kulutuksen
kasvuvauhdista.

6.1.4.

Pitkällä aikavälillä metsätuotteiden
kulutus kasvaa

Pitkällä aikavälillä ehdokasvaltioissa puutuotteiden ja paperin
sekä kartongin kulutus kasvanee moninkertaiseksi nykyiseltä
tasolta. Sahatavaran kulutuksen kaksinkertaistuminen ehdokasvaltioissa merkitsisi noin 10–11 miljoonan sahatavarakuutiometrin lisätarvetta eli 13–14 %:n kasvua unionin ja ehdokasvaltioiden yhteenlasketulta nykyiseltä kulutustasolta. Paperin
kulutus saattaa jopa kolminkertaistua ehdokasvaltioissa nykytasolta. Tämä lisäisi paperin kulutusta laajentuneessa unionissa
yli 15 % nykyiseen tasoon verrattuna. Vaikka sähköiset mediat
vaikuttaisivatkin paperin kulutuksen kasvua hillitsevästi tulevaisuudessa joidenkin paperilajien osalta, esimerkiksi pakkauspaperin ja kartongin kysynnässä on joka tapauksessa kasvupotentiaalia.

6.1.5.

Yksityistäminen on merkittävä muutos metsätaloudessa

Maareformi on merkittävä hakijavaltioiden metsätalouteen nyt
ja lähivuosina vaikuttava tekijä. Metsähallinnon tehtäväkenttä
muuttuu ja hallinnossa on runsaasti kehittämis- ja koulutushaasteita. Miljoonien uusien yksityismetsänomistajien koulutuksen ja neuvonnan järjestäminen sekä yhteistoiminnan lisääminen ovat keskeisiä kehittämistoimenpiteitä, joilla yksityismetsätalouden kannattavuutta pyritään nostamaan ja turvaamaan metsätalouden taloudellinen ja ekologinen kestävyys.
Puumarkkinoiden kehittäminen on tärkeää, jotta markkinat
muodostuvat tehokkaasti ja joustavasti toimiviksi ja joistakin
puumarkkinoita vaivanneista ongelmista päästään eroon. Puumarkkinoiden tehokkuus on tärkeää myös metsäteollisuuden
kehittymisen näkökulmasta. Ehdokasvaltioissa pidetään tarpeellisena lisätä metsätalouteen liittyvää tutkimusta. Ensisijaista
on kuitenkin metsänomistuksen muuttuvaa rakennetta tukevan, luotettavan lainsäädännön luominen ja sen tehokas
toteuttaminen, mitä sukupolvien yli jatkuvan, kestävän ja
vastuullisen metsänomistuksen kehittyminen edellyttää.
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ja

yhteiskunta-

Ehdokasvaltioiden metsät kärsivät muun muassa ilman ja
maaperän saasteista. Näihin pyritään puuttumaan metsänhoidon keinoin. Metsäteollisuuden osalta ympäristöön liittyviä
haasteita ovat esimerkiksi vähäpäästöisempien prosessien ja
teknologioiden käyttöönotto sekä jätehuollon ja kierrätyksen
organisointi. Uudet yksityismetsänomistajat tarvitsevat tietoa
metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä mukaan lukien ympäristökysymykset. Samalla ehdokasvaltioissa halutaan lisätä
metsätalouden ja metsäperustaisen teollisuuden merkitystä
työpaikkojen ja tulojen tarjoajana.

Metsätalouden kestävyyden on todettu yleensä olevan positiivisessa suhteessa yksityisomistukseen. Siksi yksityisen metsänomistuksen syntyminen uudelleen ehdokasvaltioihin on suotuisaa. Yksityismetsänomistus tarjoaa yhden uuden tulonlähteen monille yksityishenkilöille, mahdollisuuden hankkia kotitarve- ja polttopuuta sekä osalle myös työmahdollisuuksia,
etenkin ehdokasvaltioiden maaseutualueilla. Mahdollisuuksien
toteutuminen edellyttää sitä, että ehdokasvaltiot kehittävät
uuden yksityismetsätalouden suotuisan kehityksen kannalta
tarpeelliset oikeudelliset ja institutionaaliset puitteet asiallisesti
ja nopeasti. Siksi maanomistusolosuhteiden selkiyttäminen ja
yksityistämisprosessin loppuun saattaminen viivyttelemättä
olisi toivottavaa.

6.2.4.
6.2.

6.2.1.

Suosituksia

Läheisyysperiaate ohjaa Euroopan
unionin
toimintaa
metsätalouden
osalta

Metsätalouden osalta Euroopan unionissa on perusteltua noudattaa laajentumisen jälkeenkin läheisyysperiaatetta, sillä metsät ovat taloudelliselta, ekologiselta ja sosiaaliselta merkitykseltään sekä biologiselta perustaltaan erilaisia niin nykyisissä
jäsenvaltioissa kuin ehdokasvaltioissakin. EU:n toimia metsätalouden osalta ohjaa sen perustamisasiakirja, muu lainsäädäntö
ja unionin metsästrategia. EU on sitoutunut myös useisiin
metsiä koskeviin, kansainvälisiin prosesseihin. On tärkeää, että
ehdokasvaltiotkin noudattavat näitä periaatteita ja sitoumuksia.

6.2.2.

Kestävyys ja monikäyttö metsien hyödyntämisen periaatteina

Koska metsätalous ja metsäperustainen teollisuus ovat sekä
EU:ssa että ehdokasvaltioissa merkittävä työllistäjä ja taloudellisen hyvinvoinnin lähde, on metsien talouskäyttö tärkeää myös
laajenemisen tapahduttua. Samalla myös metsien ekologinen
ja sosiaalinen merkitys ovat tärkeitä. Siten taloudellinen,
ekologinen ja sosiaalinen kestävyys sekä metsien monikäyttö
tulee säilyttää unionissa keskeisinä metsätaloutta ohjaavina
periaatteina myös laajenemisen tapahduttua.

6.2.3.

Yksityismetsätalouden kehittäminen
ja oikeudelliset puitteet

Ehdokasvaltioiden metsien puuvaranto on kasvussa, ja hakkuut
suhteessa kasvuun ovat alhaisemmat kuin nykyisen unionin
alueella. EU:n laajenemiseen liittyykin positiivisia mahdollisuuksia sekä metsien taloudellisen, ympäristöllisen että sosiaalisen hyödyntämisen näkökulmasta.
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Yksityismetsänomistajien
ja yhteistoiminta

koulutus

Ehdokasvaltioiden yksityismetsätalouden kehittämisessä olennaisella sijalla olevaa koulutusta, neuvontaa ja omaehtoista
yhteistoimintaa tulisi edistää. EU:n SAPARD-tuki tarjoaa tähän
rahoitusmahdollisuuksia ja tukea olisi suositeltavaa suunnata
näihin tarkoituksiin. EU:n nykyisten jäsenmaiden tietopääomaa yksityismetsätalouteen liittyen olisi tarpeen siirtää ehdokasvaltioille. Komitea ehdottaa, että Euroopan unioni olisi
aktiivinen sellaisen tiedonvaihtofoorumin perustamiseksi, joka
palvelisi tätä tarkoitusta.

6.2.5.

Puumarkkinat ja metsien sertifiointi

Metsien yksityistämisen myötä muuttuvien puumarkkinoiden
toimivuutta ja kilpailullisuutta ehdokasvaltiot voivat varmistaa
lisäämällä markkinainformaation saatavuutta. Myös lakien
valvontaa on tehostettava. Puumarkkinoiden toimivuus ehdokasvaltioissa on olennaista raakapuumarkkinoiden kilpailullisuuden varmistamiseksi koko unionin tasolla. Vapaaehtoisen
metsien sertifioinnin osalta on olennaista, että mahdolliset
sertifiointiprosessit ehdokasvaltioissa ovat avoimia ja riippumattomia.

6.2.6.

Metsien
käyttö

energiavarat

ja

virkistys-

Teollisuuden käyttämän raakapuun lisäksi virkistyskäyttöön
liittyvät palvelut, puun energiakäyttö, metsästys ja metsien
muut tuotteet kuin raakapuu voivat ehdokasvaltioissa tarjota
mahdollisuuksia maaseudun kehittämisen näkökulmasta. EU:n
tavoitteena on muun muassa moninkertaistaa puuhun perustuvan bioenergian tuotanto. Ehdokasvaltioiden nuoret metsät ja
laajat metsitystavoitteet sekä metsänhoitotarpeet muodostavat
yhden puubiomassan lähteen, sillä muun muassa nuorten ja
hoidon tarpeessa olevien metsien kunnostus tuottaa teollisuudelle kelpaamatonta pien- ja tähdepuuta. Samalla puun käyttöä
kehitettäessä olisi tavoiteltava mahdollisimman hyvää jalostusarvoa. Metsiin perustuvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksia ja vaikutuksia olisi selvitettävä.
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Metsät ja ilmasto

6.2.10.
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Puun käytön edistäminen

Myös metsien rooli ilmakehän hiilikierrossa luo uusia näköaloja metsien hyödyntämiseen. Metsien merkitystä tässä suhteessa
tulisi selvittää niin ehdokasmaissa kuin unionin nykyisissä
jäsenmaissa, sekä yleisellä tasolla että ilmastosopimuksen
Kioton pöytäkirjan puitteissa. Puun energiakäyttö tulisi ottaa
huomioon myös tässä yhteydessä. Kaikkiaan metsien tuottamien julkishyödykkeiden merkitystä, niihin liittyviä arvoja ja
arvostuksia sekä kompensaatiokysymyksiä olisi tarpeen tutkia.

Sekä nykyisen unionin alueella että ehdokasvaltioissa tavoitellaan puutuoteteollisuuden tuotannon ja tähän liittyvien työpaikkojen ja tulojen lisäämistä. Puu on uusiutuva, kierrätettävä
luonnonmateriaali, jonka käyttö ei lisää ilmakehän hiilikuormaa. Siksi olisi perusteltua, että puun käyttöä rakennusmateriaalina edistetään sekä unionin nykyisissä jäsenvaltioissa että
ehdokasvaltioissa. Puutuotteiden kysynnän kohoaminen ehdokasvaltioissa vauhdittaisi puutuoteteollisuuden kasvua ja siihen
perustuvaa tulojen ja työpaikkojen lisääntymistä.

6.2.8.

6.2.11.

Kestävyys, kilpailukyky ja yhteiskuntavastuu

Kestävyys ja ympäristön huomioon ottaminen ovat metsätaloudessa ja -teollisuudessa keskeinen periaate. Siksi on noudatettava huolellista ja valvottavissa olevaa ympäristöpolitiikkaa,
jotta metsiä ei vahingoiteta. Ympäristöpolitiikan tulee sallia
metsätalouden harjoittaminen ja metsäperustaisen teollisuuden toiminta kilpailukykyisesti mutta samalla vastuuntuntoisesti. Pitkän aikavälin taloudellinen kestävyys on välttämätöntä
sosiaalisen kestävyyden kannalta. Tähän kuuluvat mm. työmahdollisuudet ja mahdollisuus säilyttää ja edistää maaseutua
ylläpitäviä elinkeinoja kuten metsätaloutta ja metsäteollisuutta.
Toki myös metsien virkistyskäyttö ja näihin liittyvät palveluelinkeinot ovat tässä suhteessa tärkeitä. Olisi tarpeellista, että
metsätalouden ja koko metsäsektorin kehittämiseen ehdokasvaltioissa liittyy avoin ja toimiva keskustelu- ja vuorovaikutusprosessi, johon yhteiskunnan eri tahot osallistuvat monipuolisesti.
6.2.9. Kuten edellä on todettu, on paitsi metsien myös
muiden luontoalueiden huolellinen hoito julkisen vallan, yksityisomistajien ja/tai organisaatioiden sekä ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöjen tehtävä: kyseisillä tahoilla on omistuksessaan metsä- ja muita luonnonalueita. Näin ollen on kyse
yhteisestä vastuusta. Komitea esittää eurooppalaisen metsänja maisemanhoitofoorumin perustamista. Se tarjoaisi puitteet
kokemustenvaihtoon, jonka tarkoituksena on vastuuntuntoisen metsien ja muiden luontoalueiden hoitopolitiikan kehittäminen.

Metsätalouden tuet ja kilpailu

EU:n tukitoimet ehdokasvaltioiden metsätalouden kehittämiseksi ovat monessa suhteessa perusteltuja, muun muassa
maaseudun kehittämisen ja ympäristön kannalta. Läheisyysperiaatteen soveltaminen merkitsee kuitenkin sitä, että EU:n
myöntämä tuki ei saa missään olosuhteissa johtaa kilpailun
vääristymiin puu- tai metsätuotteiden markkinoilla. EU:n metsätalouteen kohdentamien tukien käytöstä ja vaikutuksista
1990-luvulla olisi tehtävä kattava selvitys koko unionin tasolla.
Näin tiedettäisiin, millaisiin kohteisiin tukea on käytetty ja
millaisia tuloksia on saatu aikaan. Tällainen tieto hyödyttäisi
tukijärjestelmien kehittämistä ja arviointia tulevaisuudessa.
6.2.12.

Koulutus, tutkimus ja tiedon tuottaminen

EU:n laajeneminen korostaa metsätaloutta ja metsäteollisuutta
koskevan yhtenäisen tietopohjan tärkeyttä unionissa. Etenkin
ehdokasvaltioiden osalta tässä on kehittämistarvetta. EU:n
tulisikin panostaa edelleen kehityshankkeisiin, jotka edesauttavat yhtenäisen, koko unionin ja ehdokasvaltioiden metsäsektorin kattavan, vertailukelpoisen ja tuoreen tilastoaineiston aikaan saamista. EU:n olisi suotavaa olla aktiivinen myös
sellaisten kehitysprojektien aikaansaamiseksi, joilla parannetaan puumarkkinoita koskevaa tilastointia ehdokasvaltioissa.
Metsäsektoriin liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen ehdokasvaltioissa on välttämätöntä. Muun muassa aiempina vuosikymmeninä vähäiseksi jääneeseen yksityismetsätalouden tutkimukseen olisi investoitava.

Bryssel 24. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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LIITE
talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Seuraava muutosehdotus, joka sai yli neljänneksen annetuista äänistä, hylättiin käsittelyn aikana:

Kohta 6.2.2
Lisätään kohdan jälkeen uusi kohta, joka kuuluu seuraavasti: ”’Ympäristön kannalta katsottuna havupuiden
istuttaminen nopeuttaa maaperän happamoitumista, nykyiset istutus- ja hoitomuodot estävät metsien virkistyskäytön,
eivätkä mitkään luonnonvaraiset eläimet pysty elämään tällaisessa kasvustossa. Tiiviit havupuumetsät, joissa alaoksat
jäävät maan peitoksi ja jotka täysikasvuisina ovat massiivisten metsänhakkuiden kohteena, tekevät maasta
käyttökelvottoman mihinkään muuhun tarkoitukseen; hakkuut suoritetaan konein, jotka turmelevat maaperän ja tiet
jättäen paljaan maan alttiiksi sateen aiheuttamalle eroosiolle. Tällaisten käyttömuotojen pitkän ja keskipitkän
aikavälin vaikutukset luonnon ja maaperän muutoksiin tulisi tutkia tieteellisesti. Tukia tulisi myöntää ainoastaan
perinteisille lehtipuille, puuraaka-aineelle ja polttopuulle, jotka ovat hidaskasvuisia ja edistävät ekologista tasapainoa,
sekä etelässä lajikkeille, jotka kestävät metsäpaloja. Tukiin tulee sisällyttää velvoitteita, jotka koskevat hoitoa ja
vesakontorjuntaa sekä virkistyskäytön mahdollistavien teiden kunnossapitoa samoin kuin havumetsän ja lehtimetsän
suhteellista pinta-alaa koskeva rajoitus biodiversiteetin säilyttämiseksi, sillä eräät biotoopit vaativat erityissuojelua.’”Perustelu
Perustelu
Tuotannollisesta näkökulmasta laaditussa lausunnossa puolustetaan havumetsien ja nopeakasvuisten puiden,
kuten poppelin, tuotantoa. Lausuntoa on syytä tasapainottaa, jotta siinä tuettaisiin vähemmän intensiivistä,
monipuolisempaa ja todella kestävää metsien käyttöä.
Äänestystulos
Puolesta: 37, vastaan: 39, pidättyi äänestämästä: 8.
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan laajuisten verkkojen ulottaminen unionin
alueella sijaitseville saaristoalueille”
(2002/C 149/14)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 31. toukokuuta 2001 työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan nojalla
laatia lausunnon aiheesta ”Euroopan laajuisten verkkojen ulottaminen unionin alueella sijaitseville
saaristoalueille”.
Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -jaosto antoi lausuntonsa 5. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Nikolaos Vassilaras.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 81 ääntä puolesta ja 2 vastaan
14:n pidättyessä äänestämästä.

1. Alkusanat

1.1.
Talous- ja sosiaalikomitea velvoitti ”liikenne, energia,
perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -jaoston valmistelemaan
oma-aloitteisen lisälausunnon, jonka on määrä olla hyödyksi
käsiteltäessä yhtä merkittävintä EU:n saaristoalueille yhteistä
ongelmaa: niitä koskevan verkkojen kehittämis- ja edistämispolitiikan puuttumista. Komitea toivoo saavansa neuvoston ja
komission lähestymään saaristoalueita suosivaa politiikkaa
uudella tavalla. Nizzassa hyväksytyn sopimuksen ja kaupungissa pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmien hengessä omaksuttavalla uudella lähestymistavalla on tarkoitus auttaa yhtäältä kumoamaan saaristoalueiden eristyneisyys ja alikehittyneisyys ja toisaalta takaamaan
niiden väestölle, että alueita kohdellaan oikeudenmukaisesti
kehittämisestä päätettäessä.

1.2.
Komitean mielestä Euroopan laajuisten verkkojen jatkuvuus saaristoalueille tulee varmistaa. Rannikolle ulottumisen
sijaan niiden tulee ulottua aina saaristoon asti. Huomioon tulee
ottaa:

e)

aluepolitiikka, jota tarkistetaan vuoden 2006 jälkeen

f)

nykyinen kilpailutilanne ja maailmanlaajuistuminen

g)

komission määräaikaiskertomukset

h)

valkoinen kirja liikennepolitiikasta vuodelta 2001 (1)

i)

Euroopan laajuisen liikenneverkon tarkistaminen vuonna
2001 (2).

1.3.
Komitea katsoo ennen muuta, että yhtenäisen yhteisöalueen moitteeton toiminta edellyttää seuraavien pääperiaatteiden noudattamista:
a)

sisämarkkinat ja tasapuolista kohtelua koskevat säännöt
tulee ulottaa koko unionin alueelle

b)

pysyviä maantieteellisiä esteitä tulee kompensoida kehittämisellä.

2. Johdanto
a)

Amsterdamin sopimuksen 158 artiklassa määrätty oikeusperusta (ks. liite 1)

b)

Amsterdamin sopimuksen päätösasiakirjaan liitetty julistus N:o 30 saaristoalueista (ks. liite 1)

c)

unionin tuleva laajentuminen

d)

koheesiorahasto, jonka säännökset on tarkistettu kaudelle
2000–2006

2.1.
Perustamissopimuksen tarkistushankkeen yhteydessä
tehtiin Nizzassa joulukuussa 2000 unionin saaristoalueiden
tulevaisuuden kannalta merkittävä päätös.

(1) Valkoinen kirja KOM(2001) 370 lopullinen, 12. syyskuuta 2001.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1346/2001/EY,
tehty 22 päivänä toukokuuta 2001, päätöksen N:o 1692/96/EY
muuttamisesta merisatamien, sisävesisatamien ja intermodaaliterminaalien sekä liitteessä III olevan hankkeen n:o 8 osaltaEYVL
L 185, 6.7.2001, s. 1. TSK:n lausunto: EYVL C 214, 10.7.1998,
s. 40.
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2.2.
Nizzassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä tunnustetaan ensimmäistä kertaa EU:n
aluepolitiikan historiassa, että saaristoalueiden hyväksi voidaan
toteuttaa erityistoimenpiteitä, koska ne kärsivät pysyvistä
vaikeuksista.

2.3.
Komitea katsoo, että kyseisillä toimenpiteillä tulee
pyrkiä kompensoimaan saaristoalueiden epäedullisista ominaispiirteistä johtuvat maantieteelliset ja luonnolliset haitat.

2.4.
Kyseessä oleva vahvistus valottaa Amsterdamin sopimuksen 158 artiklaan liittyviä epäselvyyksiä. Lisäksi se liittyy
saman sopimuksen julistukseen N:o 30, joka koskee saaria ja
niiden pysyviä vaikeuksia. Amsterdamin sopimuksen 158 artiklassa mainituilla muita heikommassa asemassa olevilla saarialueilla on tiettyjä ongelmia, joita komitea on korostanut
useaan otteeseen aiemmissa lausunnoissaan (1). Niiden ratkaiseminen edellyttää vaihtelevan laajuisia erityistoimia.

2.5.
Näiden päätelmien lisäksi mainittakoon myös 159 artiklan kolmanteen kohtaan tehty seuraava muutos: ”Jos rahastojen ulkopuoliset erityistoimet osoittautuvat tarpeellisiksi,
neuvosto voi päättää niistä 251 artiklassa määrättyä menettelyä
noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön
muussa politiikassa päätettyjen toimenpiteiden soveltamista.”

alueiden tai kokonaisten jäsenvaltioiden tapaan kuuluvat,
myönnetä niille suosituimmuuskäsittelyä saaristoalueiden erityispiirteiden perusteella. (Tavoite 1+ saattaisi ehkä olla ratkaisu tähän tilanteeseen.)
3.2.
.Eurostatin aloitteesta hyväksyttyä unionin alueella
sijaitsevan saaren määritelmää näytetään käytettävän yhä laajemmin. Sen mukaan saari on maa-alue,
–

jota vesi ympäröi pysyvästi

–

jolta ei ole kiinteää yhteyttä mantereeseen (silta, tunneli,
tms.)

–

joka sijaitsee yli kilometrin päässä mantereesta

–

jolla asuu pysyvästi vähintään 50 asukasta

–

jolla ei sijaitse jäsenvaltion pääkaupunkia.

3.3.
Unionin saarten kokonaispinta-ala on 110 000 km2
(eli 3,4 prosenttia unionin maa-alueesta) ja niillä asuu lähes
14 miljoonaa asukasta (eli 3,4 prosenttia unionin väestöstä).
Koko- tai väestöeroista huolimatta saaristoalueilla on lukuisia
yhteisiä etenkin taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Usein
ainoastaan ongelmien esiintymistiheys vaihtelee (ks. liitteenä
oleva taulukko).
3.4.

2.6.
Komitea on siis osallistunut edellä mainittuun kehitykseen ja katsoo, että sen on ehdottomasti jatkettava yhtä painoa
tekemällä ehdotuksia ja erittelemällä vaadittavia toimenpiteitä,
jotta saaristoalueiden pysyviä ongelmia varten valmistellaan
tarkoituksenmukaisia unionin politiikkoja.

3. Yleisiä huomioita

3.1.
Huolimatta viime vuosien huomionarvoisista ponnistuksista, jotka on hyvin usein toteutettu EU:n tuella, saaristoalueet ovat jatkuvasti kehityksestä jäljessä ja monet niistä ovat
vielä laman kynsissä. Syy tähän on, ettei edes tavoitteen 1
piirissä, johon ne niitä vastaavien mantereella sijaitsevien

( 1)

Lausunto aiheesta ”Muita heikommassa asemassa olevat saaristoalueet”, EYVL C 232, 31.8.1987.Lausunto aiheesta ”Euroopan
unionin saarilla sijaitsevia alueita koskevien yhdennettyjen toimien
suuntaviivat Amsterdamin sopimuksen jälkeen (158 artikla)”,
EYVL C 268, 19.9.2000.
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Tällaisia ongelma-alueita ovat

–

kaikki verkot: liikenneverkot (etenkin niiden korkeat
kustannukset) sekä energia-, televiestintä- että vesijohtoverkot

–

väestön ja varsinkin nuorten poismuuton hillitsemiseen
tähtäävä politiikka

–

pk-yritysten ja käsityöläisyyden kehittäminen ja kilpailukyky

–

terveydenhuolto ja ennalta ehkäisevän terveydenhoidon
ja ensiavun saaminen

–

kulttuuri ja koulutus

–

herkkä ja kalliisti hoidettava ympäristö

–

yhden elinkeinon, usein matkailun tai kalastuksen ylivalta

–

matkailu- ja maatalousalan työn kausiluonteisuus.

3.4.1. Näiden ongelmien kasautuminen luo saaristoalueiden asukkaille vaikeat elinolot. Se uhkaa jopa useimpien
yhteisöjen väestöllistä ja yhteiskunnallista tasapainoa.
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3.5.
Komitean mielestä verkkojärjestelmää tarvitaan varmistamaan EU:n saaristoalueiden kilpailukyky, niiden liittäminen yhteismarkkinoihin ja niiden kehittäminen. Kaikki nämä
ehdot tulee täyttää, jotta saaristoalueet ja eritoten, niistä
syrjäisimmät, integroituisivat tosiasiallisesti yhteismarkkinoihin eivätkä riittämättömien ja kohtuuttoman kalliiden liikenneja tietoverkkojen vuoksi olisi lokeroituneita lukuisiin paikallisiin markkina-alueisiin. Myös liikenneyhteydet, energiahuolto,
televiestintä, vedenjakelujärjestelmä ja jätehuolto ovat saarten
elpymisen kannalta elintärkeitä perusrakenteita. Saaristoalueiden asukkaat pyrkivät puolestaan paikan päällä tarmokkaasti
parantamaan talouskehityksestä ja työllisyydestä riippuvaisia
elinolojaan. Unionin politiikan nojalla alulle pantujen toimien
tulee olla samansuuntaisia alueellisista yksiköistä tai väestöpohjasta riippumatta.

3.6.
Komitea katsoo, että EU:n yleistä talousarviota on syytä
mukauttaa järjestelemällä rakennerahastot ja koheesiorahasto
uudelleen, jotta myös vuoden 2006 jälkeen on käytettävissä
vaadittavat varat unionin toimien, aloitteiden ja ohjelmien
toteuttamiseksi.
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poliittiset johtajat ovat panneet tämän tosiasian merkille
ja myöntävät, että saarialueiden hyväksi voidaan toteuttaa
erityistoimia, kuten Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
89 artiklassa määrätään.

4.3.
Lienee ajateltavissa, että jäsenvaltioiden aikoinaan tai
edelleen myöntämät tuet saarialueiden epätasa-arvon lieventämiseksi määritetään uudelleen unionin avustuksiksi sen sijaan,
että tuet pyrittäisiin poistamaan yhteisön sääntöjen perusteella.
Näin saaristoalueiden väestö voisi vuorostaan hyötyä vastaavista oloista kuin asukkaat mantereen alueilla, joilla kehityksen
takaavat perusrakenteet on helppo järjestää.

4.4.
Meriliikenteen vapauttaminen on varmasti yhteismarkkinoiden perusajatuksen suuntaista, mutta siitä meriliikenteen
kabotaasin alalla saadut tulokset ovat pettymys. Kabotaasiliikenteen palveluntarjoajat, etenkin yksityiset, suosivat kannattavia reittejä ja hylkäävät tuottamattomammat saaret. Tällainen
kehitys nopeuttaa entisestään kyseisten saarten kurjistumista.

4. Erityishuomioita Euroopan laajuisiin verkkoihin liittyvästä unionin ja jäsenvaltioiden politiikasta
5. Saaristoalueiden julkiset palvelut

4.1.
Komitea muistuttaa ensiksi itsestäänselvyydestä: saaristoalueet eivät voi hyödyntää rautatie- tai maantievaihtoehtoa
yhteydenpidossaan muuhun yhteisöön. Niiden asukkaat ja
taloudellinen toiminta ovat täysin riippuvaisia laiva- ja lentoliikenteestä. Suuret talouskehityksen keskukset ja Euroopan
mantereella sijaitsevat alueet hyötyvät aluepolitiikasta paljon
mutkattomammin. Näillä alueilla on työpaikkoja ja elinolot
ovat mantereen pienissäkin kylissä ja kaupunginosissa saaristoalueen oloja suotuisammat. Aluepolitiikan ansiosta mantereen
asukkailla on nykyisin käytössään moottoriteitä ja suurnopeusjunia. He ovat voineet rakentaa uusia tai uudistaa vanhoja
lentokenttiä. On luonnollisestikin helpompaa kehittää eri
verkkoja mantereella kuin saaristoalueilla. Olkoon saaristoalueiden asukkaiden yksimielisyys yhteistyön tai kehittämisen
saralla kuinka ihailtavaa tahansa, niiden väestö vähenee taukoamatta niin kauan kuin lainsäädäntöä ei saada täydennettyä tai
verkkojen ulottamisesta heille asti ei piitata.

4.2.
Voimassa olevassa lainsäädännössä ja kilpailusäännöissä (88 artikla 3 kohta) saarille ei tarjota samoja kehitysmahdollisuuksia kuin muille alueille. Nizzan Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajan päätelmistä ilmenee selvästi, että Euroopan

5.1.

Verkot ja julkiset palvelut

5.1.1. Komitea katsoo, että julkiset palvelut ovat epäilemättä ainoa tapa täyttää saarten verkkopalvelutarpeet. Monet
saaret ovat luultavasti liian pieniä, jotta yksityiset toimijat
sijoittuisivat niille tai edes kiinnostuisivat niistä. Paikallishallinto puolestaan on valmis vastaamaan kaikesta kehittämisestä.

5.1.2. Saaret eivät aina vedä riittävästi puoleensa yksityissektorin toimijoita. On siis syytä ryhtyä pohtimaan perusteellisesti saaristoalueiden ”julkisen palvelun” käsitettä. Kilpailun
koveneminen yhteismarkkinoilla horjuttaa tasapainoa uudelleen, mikä näkyy ensimmäisenä saaristoliikenteessä. Liikennejärjestelmän vapauttaminen, monopolien poistaminen ja unionin laajuisten tarjouskilpailujen järjestäminen hyödyttävät laajalti EU:n taloutta ja päämarkkinoita. Saaristoalueilla käsite
”yhteismarkkinat” jää sen sijaan usein abstraktiksi.
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5.1.3. Saarten erityistilanne otetaan seikkaperäisesti huomioon yhteisön nykyisessä lainsäädännössä. Siinä säädetään
lukuisia mekanismeja (julkisen palvelun velvoitteet ja sopimukset) saaristoyhteyksiä varten. Viime vuosina järjestetyt tarjouskilpailut eivät monimutkaisista menettelyistä huolimatta ole
aina johtaneet tosiasialliseen kilpailuun (usein tarjouksen tekee
vain yksi palveluntarjoaja) eivätkä hintojen merkittävään laskuun. Käytännössä on myös ilmennyt, ettei työllistämiskriteereitä eikä saariin kohdistuvia talousvaikutuksia oteta tarjouspyynnöissä riittävästi huomioon.

5.1.4. On siis syytä yleistää ”alueellisen jatkuvuuden” järjestelmät lujittamalla olemassa olevia järjestelmiä ja mahdollistamalla uusien järjestelmien toteuttaminen.

5.1.5. Saaristoliikenteen lisäkustannukset vaihtelevat kuljetettavista tavaroista ja kuljetusmuodosta riippuen. Lisäkustannusten taloudellinen tai yhteiskunnallinen vaikutus ei luonnollisestikaan ole sidoksissa tuonti- tai vientituotteen markkinaarvoon. Kaikenlainen kompensoiva politiikka kannattaisi sopeuttaa ongelmien esiintymistiheyteen.

5.1.6. EU hyväksyy sallimansakin avustusjärjestelmät ainoastaan valtion sisäisessä kaupassa. Yhteismarkkinoille pääsyn ongelma on kuitenkin useiden saarten kohdalla rajatylittävä silloin, kun saarilla on merirajoja useiden valtioiden kanssa.
Tämä toteutuu sekä Välimerellä (esimerkiksi Korsika suhteessa
Italiaan) että vielä selvemmin ulkoalueilla sijaitsevilla saarilla,
joiden pääsy yhteismarkkinoille edellyttää mannertenvälistä
liikennettä. Tällaisten avustusten rajoittaminen ainoastaan
emämaan kanssa käytävään kauppaan vaikuttaa tässä yhteydessä syrjivältä ja perustamissopimuksen hengen vastaiselta.
Tuore esimerkki Bornholmin saarelle myönnetystä poikkeuksesta avustaa Kööpenhaminaan Ruotsin kautta kulkevaa liikennettä on oikeansuuntainen ja ajatusta on syytä yleistää. Unionin lainsäädännössä tulee nimenomaisesti mahdollistaa julkisen palvelun velvoitteisiin ja julkisen palvelun sopimuksiin
kansallisesti sovellettavien määräysten soveltaminen kaikkiin
yhteisön sisäisiin yhteyksiin.

5.1.7. TSK suositteleekin, että alueille tarkoitettua valtionapua koskevaa yhteisön lainsäädäntöä muutetaan kunkin
saaren erityspiirteitä vastaavaksi ja että kaikilla Euroopan
unionin saaristoalueilla on mahdollisuus hyödyntää toimintatukijärjestelmiä (liikenteen tosiasiallisten lisäkustannusten rajoissa). Toimintatuki maksetaan suoraan liikennöitsijälle, jotta
ne voivat sen avulla alentaa sekä kauppatavaran että matkustajien kuljetuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia.
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5.1.8. Välimeren saarten tapauksessa tällä tuella tulisi voida
kattaa yhteydenpito koko Välimeren alueen jäsenvaltioihin.
Tuen ylärajaksi on kuitenkin asetettu emämaahan suuntautuneesta yhteydenpidosta aiheutuneet lisäkustannukset.

5.1.9. Ulkoalueiden saarilla, joiden liikennejärjestelyt ovat
riippuvaisia mannertenvälisestä yhteydenpidosta eivätkä eurooppalaisesta kabotaasiliikenteestä, näitä tukia tulisi voida
hyödyntää kaupankäynnissä koko muun yhteisön eikä ainoastaan niiden emämaan kanssa. Tällä tavoin näillä alueilla
olisi mahdollisuus luoda suotuisammin ehdoin suora yhteys
unionin ydinalueella sijaitseviin suuriin tuotanto- ja kulutuskeskuksiin. Se kompensoisi oikeutetusti niiden äärimmäisen
kaukaisen sijainnin asettamia kohtuuttomia vaatimuksia.

5.1.10. Valtionapujärjestelmän uudistaminen on siis olennainen näkökohta ratkaistaessa saarille aiheutuvien liikenteen
lisäkustannusten ongelmaa. Mielessä on vain pidettävä sellaisen
politiikan edellyttämät varat.

5.1.11. Saaristoalueilla liikennekustannukset ovat yleensä
korkeat. Lukuisat valtiolliset, alueelliset tai paikalliset verot
kohottavat kohtuuttomasti matkustajien matkalippujen hintaa
tai myyntiartikkeleiden kuljetuskustannuksia. Komitea toivoo
merisatamien palveluista perimien maksujen poistamista tai
vähentämistä, jottei kyseisillä maksuilla haitattaisi saaristoalueiden liikenneyhteyksiä.

5.1.12. Euroopan unioni aikoo yhdenmukaistaa liikennettä
rajattavan välittömän verotuksen. Monet tilanteet uhkaavat
suoraan saaristoalueita:

a)

Liikennettä käsittelevässä valkoisessa kirjassa komissio
selvittää pyrkimystään hinnoitella kaikkialla yhteisössä
käytettäviksi infrastruktuurin käyttömaksut, jotka heijastavat todellisia kustannuksia ja joissa otetaan huomioon
ulkoiset kustannukset. Ilman erityistoimenpiteitä tämä
saattaa haitata vakavasti saaristoalueita. Yhtäältä monilla
saarilla infrastruktuurit on välttämätöntä ylimitoittaa suhteessa kooltaan tai määrältään vähäiseen liikenteeseen,
ja voitaneen pohtia, mitkä kriteerit komissio valitsee
todellisten kustannusten mittaamiseksi. Toisaalta lentoliikennettä, josta saaristoalueiden asukkaat ja matkailuteollisuus ovat voimakkaasti riippuvaisia, pidetään erittäin
saastuttavana. Ulkoisten kustannusten sisällyttäminen
näkyy näin ollen erityisesti lentoliikenteessä. Puitedirektiivissä, jota komissio aikoo ehdottaa vuonna 2002, on siis
otettava huomioon saarialueille tyypillinen vaihtoehtojen
vähyys. Siinä on myös pantava merkille taloudelliset ja
yhteiskunnalliset vaikutukset, joita liikennekustannusten
noususta olisi kyseisille alueille. Direktiivissä on nimenomaisesti sallittava saarien tarpeisiin mukautettu satamaja lentoasemainfrastruktuurin käyttöhinnoittelu.
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b)

Samoista syistä meri- ja lentoliikenteessä käytettyjen
polttoaineiden verotuksen yhtenäistämishanketta on harkittava mahdollisimman tarkkaan, jottei sen seurauksena
koroteta saaristolinjojen hintoja. On perustettava asianmukaisia mekanismeja, joilla kannustetaan turvautumaan
ympäristön kannalta suotuisimpiin menettelyihin tai polttoaineisiin ilman, että samalla verotusta koventamalla
pahennetaan saarten vaikeakulkuisuuden ongelmaa.

c)

Yhtä huolestuttava on komission aikomus (valkoisen
kirjan 3. osan II kohdan B alakohta) ulottaa alv koskemaan kaikkea unionin sisäistä lentoliikennettä. Mikäli
tämä toteutetaan, saaristolennot tulee vapauttaa kyseisestä verosta.

5.1.13. Komitea tähdentää myös, että julkisten palveluiden
jatkuvuus ja säännöllisyys tulee varmistaa. Tämä koskee etenkin saaristoalueille suuntautuvia julkisia liikennepalveluja, joiden kohdalla on tiettyjen jäsenvaltioiden mallin mukaisesti
taattava vähimmäispalvelu.
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5.2.4. Komitean mielestä komission tulisi sisällyttää Euroopan laajuisiin perusverkkoihin varsinkin kaikkein asutetuimpien saarten, joilla on kustannuksiltaan ja laadultaan mantereen verkkoihin verrattavia laajoja TEN-verkkoja, olemassa
olevat laivayhteydet. Samalla sen tulisi korostaa suurten kansainvälisten maantie-, joki- ja rautatiereittien yhdistämistä
saaristoalueita palveleviin merenkulkuyhteyksiin.

5.3.

Energia

5.3.1. Saarten energiantarpeiden täyttäminen on erityisen
ongelmallista. Syinä tähän ovat poikkeuksellinen energiahuolto (riittämätöntä, kallista ja toisinaan katkonaista etenkin
poikkeustilanteessa), vaikeudet liittyä maakohtaisiin tai Euroopan laajuisiin energiaverkostoihin ja matkailusta aiheutuvat
suuret kausittaiset kulutusvaihtelut.

5.3.2. Talous- ja sosiaalikomitean mielestä tarvitaan seuraavia toimenpiteitä:
5.2.

Euroopan laajuiset liikenneverkot

5.2.1. Saaristoalueilla taikka syrjäisillä tai erittäin syrjäisillä
alueilla sijaitsevien ja meriliikenneyhteyden näiden alueiden
välille tai näiden alueiden ja yhteisön keskusalueiden välille
luovien satamien ja lentoasemien kirjaaminen Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeviin säädöksiin on rahoitusta ajatellen myönteistä, sillä se mahdollistaa satama- tai lentoasemainfrastruktuurien parannustöiden rahoittamisen (1). Se ei kuitenkaan riitä saarialueiden eikä erittäin syrjäisten alueiden yhdistämiseen lyhyen matkan merikuljetuksiin eikä sisällyttämään ko.
alueita esimerkiksi ”merten moottoritie” -suunnitelmiin.

–

On rahoitettava infrastruktuurihankkeita, joita tarvitaan
yhdistämään saaret mantereen energialähteisiin tai viemään tarvittaessa saarten energiapotentiaalia mantereen
verkkoihin.

–

On edistettävä uusiutuvien energialähteiden käyttöä taloudellisten ja verotuksellisten kannustimien avulla ja
käynnistettävä erityisiä kokeiluohjelmia erityisesti sellaisilla saaristoalueilla, jotka eivät ole yhteydessä Euroopan
laajuisiin energiaverkostoihin.

–

Saarille, joita ei vielä ole liitetty eikä aiota lähitulevaisuudessakaan liittää mantereen sähköverkkoon ja joilla tuotetaan sähköä eurooppalaista pääverkkoa korkeammin kustannuksin, on välttämätöntä taata tariffien tasaamisen
silloinkin, kun sähkömarkkinat ovat täysin avoinna kilpailulle. Kuka muutoin myy energiaa pienille saarimarkkinoille ja millä hinnalla? Tasausjärjestelmää on tuettava
julkisella, kotitalous- ja teollisuushintoja koskevalla sääntelyjärjestelmällä. Tarkoituksena on kompensoida kilpailun vääristymiä, ja varmistaa energiavarojen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen.

5.2.2. Tarkistettuja liikenteen TEN-verkkoja koskevissa ensisijaisissa hankkeissa käsitellään saaristoalueita yhtä vähän
kuin edeltäjissäänkin. Komitea pahoittelee, ettei saaristoalueita
mainita niissä lainkaan.

5.2.3. Liikennettä käsittelevässä valkoisessa kirjassa mainitaan ”merten moottoriteiden kehittäminen” (2) ja muistutetaan,
että ”yhteisön sisäinen merenkulku ja sisävesiliikenne ovat
liikennemuotojen yhteiskäytön kaksi avaintekijää” ja että ”siksi
eräiden meriyhteyksien – – olisi kuuluttava Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon samoin kuin moottori- ja rautateidenkin”. Näiden merten moottoriteiden avulla on määrä kiertää
(mm. Alppien ja Pyreneiden) pullonkaulat. Niissä ei saisi jälleen
unohtaa saaristoalueita, vaan päinvastoin tarjota todellisia
mahdollisuuksia päästä pois eristyneisyydestä.

(1) Päätös N:o 1346/2001/EY, 22. toukokuuta 2001.
(2) Valkoinen kirja KOM(2001) 370 lopullinen, 12. syyskuuta 2001.
– 1. osa II luvun A kohdan 1 alakohta, s. 45–46.

5.4.

Jätteet

5.4.1. Jätteenkäsittelyn ongelmat vaikuttavat huomattavasti
saaristoalueiden ympäristöön. Niiden merkittävyyttä lisää matkailun osuus saarten taloudellisessa kehityksessä. Saaristoalueille tärkeimpiä ovat ohjelmat, joilla pyritään edistämään
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä sekä energian tuottamista jätteiden avulla.
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5.4.2. Suurimmalla osalla unionin saaristoalueilla ei lähitulevaisuudessakaan kierrätetä metalliromua, öljyjä tai pahveja.
Näiden kookkaiden, painavien ja toisinaan vaarallisten tuotteiden vienti edellyttää pakosta merikuljetusjärjestelmää, josta
aiheutuvat kustannukset on lisättäva manneralueiden verkoista
aiheutuviin kustannuksiin. Kuka joutuu maksamaan lisäkustannukset? Asukkaat, matkailijat vai EU, joka säätää muutamien tuhansien asukkaiden yhteisöille soveltumattomia turvallisuus- ja läheisyyssääntöjä?

5.4.3. Espanjassa Kanariansaarilla ja Baleaareilla toimeenpannun lainsäädännön mallin mukaisesti on syytä ottaa käyttöön jätteiden mantereelle kuljettamista kompensoiva järjestelmä osana eurooppalaista jätteenkäsittelyverkkoa.

5.5.

Vesiongelma

5.5.1. Vesivarantojen riittävyys, käsittely ja laatu ovat suoraan yhteydessä matkailun lisääntymiseen saaristoalueilla ja
siitä johtuvaan vedenkäytön kasvuun. Peruspalvelun välttämättömyyttä ajatellen on syytä tukea mahdollisuuksien mukaan
saarten kytkemistä toisiinsa (saaristoina) tai mantereeseen ja
asukkaiden elintasoon verrattuna kohtuuhintaista palvelujen
tarjoamista.

5.5.2. Vakavimpiin ongelmiin kuuluu myös meren saastuminen, joka heijastuu saaristoalueiden talouden kahteen tukipylvääseen: matkailuun ja kalastukseen. Saaristoaluieden kehittämisen varmistamiseksi on välttämätöntä saada käyttöön
erityisohjelmia, jotka koskevat mm. veden varastointia, virtoihin laskettujen päästöjen ekologista valvontaa, jätevesihuoltoa
ja suolan poistamista merivedestä.

5.6.

Televiestintä

5.6.1. Televiestintäverkkojen käyttöönotto on ensisijainen
tavoite kaikilla syrjäisillä alueilla ja erityisesti saaristoalueilla,
olkoonkin että verkkojen levittämisen ja kehittämisen myönteisiä vaikutuksia on mahdollisesti yliarvioitu. Kuten toisessa
koheesiokertomuksessa todetaan, tutkimus ja teknologia sekä
suurta lisäarvoa omaavat palvelut ja teollisuudenalat keskittyvät kuitenkin edelleen dynaamisimmille alueille. Näille alueille
keskittyy paitsi toiminta, jossa televiestintää hyödynnetään
eniten, myös väestö, jolla on paras tietotekninen koulutus.
Lisäksi voidaan todeta, että televiestinnässä ei ole matkustajien
ja kauppatavaran kuljettamista vaikeuttavaa maantieteellisen
etäisyyden ongelmaa.
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5.6.2. Televiestinnän edistäminen saaristoalueilla on sisällytettävä politiikanlohkoihin myös tulevaisuudessa, koska televiestinnän avulla voidaan vahvistaa niillä elintärkeitä talousaloja. Mahdollisia kohteita ovat muun muassa koulutustarjonnan
parantaminen, yhteyksien luominen yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin, aukkojen täydentäminen terveydenhuollon, matkailun, mainonnan, uutis- ja tiedotustoiminnan aloilla sekä
paikallistalouden monimuotoistaminen sähköistä kaupankäyntiä ja sähköistä yritystoimintaa hyödyntämällä.

5.6.3. Televiestintä on kaikkien mielessä ja huulilla. Saaristoalueilla televiestinnän hyödyntämistä ei kuitenkaan voida
taata, sillä suuret televiestintämarkkinat ovat verrattavissa
perinteisen talouden markkinoihin. Tärkeimpiin uusien teknologioiden käyttöalueisiin saaristoalueilla tulee kuulua kulttuuriidentiteetin edistäminen saaria asuttaneiden kansojen perintöön ja historiaan tutustumalla. Siten voidaan löytää yhteisiä
juuria ja herättää uudelleen henkiin teollisuusvallankumouksen
jälkeen katoamassa ollut kulttuurivaihdon perinne.

5.6.4. Uusien televiestinnän teknologioiden tulee tarjota
saarille mahdollisuus luoda verkkoja, joiden avulla voidaan
vähentää toiminnan hajasijoittamisesta aiheutuneita vaikeuksia
ja yhdenmukaistaa menettelyjä. Nykyisin ongelmana ei ole
yksinomaan tekniikka, vaan taitotiedon saatavuus eli kyky
varmistaa palvelukokonaisuuden kehittäminen. Koska saaret
ovat pieniä, ajateltavissa on yksi ainoa ratkaisu: luodaan liittoja,
jotta voidaan varmistaa uusien palveluiden (media, kulttuuri,
matkailu jne.) laadukas sisältö.

5.6.5. Äskettäiset vaikeudet nopeaan digitaaliseen tiedonvälitykseen tarvittavien alueellisten radioyhteysliittymien tarjontalupien myöntämisessä Ranskassa (1) osoittavat myös toisen vaaran. Saaristoalueet eivät kiinnosta yksityisiä operaattoreita, sillä saarten asukasluku on kannattavuuden kannalta liian
alhainen ja markkinat liian suppeat. Ainoastaan julkinen
palvelu voi taata, että saarilla päästään osallisiksi nopeista
yhteyksistä. Tämä kokemus osoittaa, että yksityinen televiestintäsektori ei ole välttämättä kiinnostunut saaristoalueiden väestöstä, joka on näin ollen vaarassa jäädä syrjään tulevasta
teknologisesta kehityksestä.

(1) Operaattorit, jotka Ranskan televiestinnän säätelytoimisto (Agence de régulation des télécommunications, ART) oli valinnut
merentakaisia departementteja, Korsikaa ja Auvergnea varten
(Siris, Completel, Outremer Télécom), eivät ottaneet lupiaan
vastaan.
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6. Ehdotukset

6.1.

21.6.2002

6.1.6. Talous- ja sosiaalikomitea toivoo, että kaikilla unionin saaristoalueilla olisi oikeus tukeen erityisrahastosta, jonka
avulla voidaan rahoittaa kiinteitä tai liikkuvia liikenteen alan
infrastruktuureita ja kaikenlaisia julkisia (energia-, vesi- ja
jätehuolto sekä televiestintä)verkkoja.

Erityistoimet, joiden avulla taataan Euroopan laajuisten
verkkojen ulottaminen ja jatkaminen EU:n saaristoalueille

6.1.1. Komitea ehdottaa, että etenkin nopeita aluksia hyödyntämällä perustetaan liikennejärjestelmiä, jotka liittävät saaret laajempiin markkinoihin ja pelkkää emämaahan ulottuvaa
”napanuoraa” pidemmälle. Alueellisen jatkuvuuden järjestelmät on laajennettava valtionsisäisistä eurooppalaisiksi, jotta ne
mahdollistavat saaristoalueiden yhteydet yhteismarkkinoihin
eikä ainoastaan niiden omaan emämaahan Euroopan mantereella.

6.1.2. Jotta yhteismarkkinat eivät jäisi saarilla pelkäksi
abstraktiksi käsitteeksi, liikenteen lisäkustannusten kompensoimista ei liene aiheellista pitää yhteismarkkinoiden toimintaa
mahdollisesti vääristävänä syrjivänä politiikkana. Kaikenlainen
kompensoiva politiikka tulee mukauttaa esiintyvien ongelmien
tiheyteen ja luonteeseen. Saaristoalueilla vaaditaan, että niihin
sovelletaan positiivisen erityiskohtelun kriteereitä.

6.1.3. Valkoisessa kirjassaan eurooppalaisesta liikennepolitiikasta vuoteen 2010 komissio toteaa itsekin seuraavaa: ”Yleisesti ottaen kokemus on osoittanut, että määrällisesti rajoitetut
tuet eivät uhkaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa liiketoimintaan.
Siitä huolimatta liikennealan tuista on toistaiseksi ilmoitettava
etukäteen komissiolle, mitä ei muilla talouden aloilla vaadita.
Tämä yleinen vaatimus vaikuttaa ylimitoitetulta erityisesti
silloin, kun kyseessä on korvausten maksaminen julkisen
palvelun velvoitteesta harjoittaa reittiliikennettä yhteisön syrjäseutualueille ja pienille saarille. Komissio ehdottaa menettelyjen
sopeuttamista tämän mukaisesti (1).”

6.1.4. Komitea panee merkille komission halun mukauttaa
menettelyjään. Se toivoo, että ”määrällisesti rajoitettujen tukien” ja ”pienten saarien” epävirallisia raja-arvoja ja määritelmiä
tulkitaan kaikkien saarten yhteydessä mahdollisimman avoimesti ottaen huomioon eri teksteissä ilmaistut saarten erityispiirteet.

6.1.5. Komitea tulee Cagliarin konferenssissa tehtyä ehdotusta, jossa komissiota kehotetaan ”kehittämään yhteisön
lainsäädäntöä ja poliittisia toimenpiteitä meriliikenneyhteyksien parantamiseksi, tarkoituksena luoda vesiliikenneyhteys
Pohjanmeren, Välimeren ja Mustanmeren välille ja perustaa
’meriliikenteen moottoriteitä’ Välimerelle”.

(1) Valkoinen kirja KOM(2001) 370 lopullinen, 12. syyskuuta 2001.
– 3. osa III luvun B kohdan 3 alakohta, s. 91.

6.1.7. Komitea toivoo lisäksi, että kaikilla Euroopan unionin saaristoalueilla olisi mahdollista hyödyntää toimintatukea.
Se myönnettäisiin suoraan yrityksille liikennealan lisäkustannuksien pienentämiseksi. Näillä sekä henkilö- että tavaraliikennnettä koskevilla toimintatuilla on määrä tasoittaa tosiasiallisia kustannuksia.

6.1.8. Komissio aikoo soveltaa rautatie-, maantie- ja merikuljetusten hinnoitteluun kustannusvastaavuuden periaatetta.
TSK kehottaa sisällyttämään saariaseman kaikkine näkökohtineen kuljetushinnoitteluun (matka-aika, hinta, liikennöintitiheys, kuorman vahingoittuminen jne.). Komitea toivoo myös
sosiaalisten näkökohtien ottamista huomioon, sillä liikennesektori on saarilla erittäin tärkeä etenkin työllistäjänä.

6.1.9. Komitea ehdottaa, että vuosi 2005 julistettaisiin
Euroopan saaristojen vuodeksi. Sen yhteydessä komissio voisi
arvioida saarten hyväksi jo tehtyjä toimia sekä vahvistaa
rakennerahastoja ja aluepolitiikkaa uudistettaessa nykyistä
kunnianhimoisemman politiikan.

6.2.

Kohti saarten ja erittäin syrjäisten saaristoalueiden kokonaisvaltaista politiikkaa

6.2.1. Euroopan laajuisten verkkojen kehittämispyrkimystä
täydentääkseen komitea haluaa kiinnittää komission huomion
siihen, että on tarpeen toteuttaa kokonaisvaltainen politiikka,
joka mahdollistaa saarten ja erittäin syrjäisten saarialueiden
myönteisen erityiskohtelun. Seuraavat neljä toimenpidettä
näyttävät vastaavan tätä yleistavoitetta, jonka tulee kehystää
alakohtaiset politiikat:

a)

Perustamissopimuksen 158 artiklan merkitystä on selvennettävä Amsterdamin sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyn julistuksen N:o 30 ja Nizzan Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajan päätelmien hengessä. Artiklaa tulisi täydentää erityisillä viittauksilla alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteeseen sekä muihin vastaavista pysyvistä
rakenteellisista haitoista kärsiviin alueisiin, kuten hajaasutus- ja vuoristoalueisiin. Euroopan aluekehityssuunnitelmassa edetään hieman tämänsuuntaisesti. Taloudellista
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ja sosiaalista koheesiota käsittelevässä ensimmäisessä väliraportissa (1) muistutetaan yhteisön vuoristoalueiden,
rannikkoseutujen, saarien ja saaristoalueiden merkityksestä. Komitean mielestä asiassa on edettävä vieläkin pidemmälle.
b)

c)

On tärkeää, että aluepolitiikkaa ja etenkin vuoden 2006
jälkeen rakennerahastoja uudistettaessa perustetaan erityinen rahoitusväline tavoitteen 1 piiriin kuulumattomille
alueille, jotka kärsivät pysyvistä maantieteellisistä tai
väestörakenteellisista vaikeuksista. Tällaisia ovat etenkin
saaret. Tämän rahoitusvälineen avulla on muun muassa
määrä osarahoittaa kiinteitä tai liikkuvia infrastruktuureja
liikenteen ja kaikenlaisten julkisten verkkojen alalla (energia, televiestintä, vesi- ja jätehuolto). Tässä uudistuksessa
täytynee ottaa huomioon laajentumisen vaikutukset saarten aluepoliittiseen asemaan.
Eurooppalaista hallintotapaa käsittelevässä valkoisessa
kirjassa (2) tehdään ehdotuksia, joissa saarten merkitys
tunnustetaan yhä selvemmin. Komission tulisi panna

(1) KOM(2002) 46 lopullinen, s. 16.
(2) KOM(2001) 428 lopullinen.
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järjestelmällisesti toimeen yksiköidenvälinen lähestymistapa tai jopa perustaa pääosasto, jotta se saisi yleisnäkemyksen saaristoalueita koskevista ja niihin vaikuttavista
politiikoista ja pystyisi hallitsemaan niitä kokonaisvaltaisesti.
d)

Syrjäisimpiä ja ulkoalueilla sijaitsevia saaria ja alueita
tulee pitää keskeisenä osana yhteisöön rajoittuvia ja EU:n
ulkopuolisia alueita koskevaa yhteisön politiikkaa. Ne
tulee nähdä taloudellisena ja yhteiskunnallisena siltana
Euroopasta muuhun maailmaan eikä sisäisten verkkojen
päätepisteenä.

6.2.2. Talous- ja sosiaalikomitean mielestä tällainen kokonaisvaltainen lähestyminen, vahvistettuna saaristoalueiden näkökulmasta mielenkiintoista lainsäädäntöä koskevin jäsenvaltioiden ennakkolausuntomekanismein, mahdollistaisi saarialueiden, valtioiden ja komission varsinaisen kolmikantakumppanuuden.
6.2.3. Komitea haluaa auttaa lujittamaan saarialueiden vuoropuhelua. EU:n kansalaisyhteiskunnan edustajana komitea
on valmis yhtymään kaikkiin tämänsuuntaisiin aloitteisiin ja
tukemaan niitä.

Bryssel 25. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pk-yritykset Euroopan unionin saarialueilla”
(2002/C 149/15)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 30. toukokuuta 2001 työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan nojalla
antaa lausunnon aiheesta ”Pk-yritykset Euroopan unionin saarialueilla”.
Lausunnon valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus”
-jaosto antoi lausuntonsa 9. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Nikolaos Vassilaras.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 87 ääntä puolesta ja 1 vastaan
7:n pidättyessä äänestämästä.

1. Johdanto

1.1.
Komitea haluaa kiinnittää neuvoston ja komission
huomion uudenlaiseen tapaan lähestyä Nizzassa (7. ja 8. joulukuuta 2000) järjestetyn huippukokouksen päätelmien pohjalta
käynnistettyä
politiikkaa
(puheenjohtajan
päätelmät,
kohta J 57) ja vaikuttaa ehdotuksillaan erityistoimenpiteiden
suunnitteluun. Näitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta yhteisön
toimintaperiaatteilla voidaan edistää saarialueilla sijaitsevien
pk-yritysten kehittämistä.

e)

kilpailu ja maailmanlaajuistuminen

f)

saarialueiden pk-yritysten työpaikkojen kausiluonteisuus

g)

elinkeino- ja talouselämän yksipuolisuus

h)

komitean aiemmin antamat lausunnot

i)

rakennerahastojen ja koheesiorahaston toimintaan liittyvä NUTS-luokitusjärjestelmä

j)

pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan käyttöönotto.

1.2.
Komitea katsoo, että saarialueilla toimivat pk-yritykset
eivät ole yhtenäismarkkinoilla kilpailukykyisiä, koska kyseisillä
alueilla on niiden saariluonteesta johtuvia pysyviä ongelmia.

1.3.
Komitea panee merkille taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevän ensimmäisen väliraportin (KOM(2002)
46 lopullinen), jonka yksi kohta on omistettu, kuten komitea
on jo useaan otteeseen kehottanut tekemään, ”alueille, joilla on
vakavista maantieteellisistä oloista tai luonnonoloista johtuvia
haittoja”. Komitea toteaa myös, että raportissa on otettu
huomioon saarille ominaiset piirteet (merellinen ympäristö,
saarien koko ja etäisyys mantereesta) sekä se, että tietyillä
saarilla on useita haittatekijöitä (ne kuuluvat saaristoon, ovat
vuoristoisia ja harvaan asuttuja).

1.4.
Komitea tarkastelee unionin nykyisiä pk-yrityspolitiikkoja sekä pk-yrityksille yhteisön lainsäädännön nojalla myönnettäviä tukia. Tarkastelussa otetaan huomioon
a)

oikeusperustana käytetty Amsterdamin sopimuksen
158 artikla

b)

sopimukseen liitetty julistus N:o 30

c)

yhteisön tuleva laajentuminen

d)

koheesiorahaston ja aluepolitiikkojen tarkistaminen vuoden 2006 jälkeen

2. Saarialueiden pk-yritysten ominaispiirteet

2.1.
Yhteisö koostuu alueista, joiden välillä on suuria
kehityseroja. Ne luokitellaan myös aluepolitiikassa eri tasoille
tai tavoitteisiin (1 ja 2). On kuitenkin todettava, että muita
heikommassa asemassa olevat saarialueet ovat jääneet jälkeen
kehityksessä siitäkin huolimatta, että tavoitteet 1 ja 2 kattavat
95 prosenttia saarten väestöstä.

2.2.
Mainittakoon, että saarialueiden pk-yritysten osallistumista yhteisön ohjelmiin hankaloittavat monet seikat: hankkeiden vaikea toteuttaminen, omien resurssien puute, maantieteelliset ja väestötekijät, rajalliset markkinat, riippuvuus suurkaupungeista, epävakaa elinkeinoelämä, työpaikkojen kausiluonteisuus ja elinkeinoelämän yksipuolisuus.
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2.3.
Saarialueiden pk-yritysten hallinto- ja hallinnointikapasiteetti on erittäin heikko, minkä vuoksi ne eivät saa tietoa
valtakunnallisista tai unionin käynnistämistä pk-yritysohjelmista eivätkä pysty hallinnoimaan niitä. Ohjelmat mielletään
usein teknisiksi eikä niiden katsota soveltuvan mikroyrityksille,
jotka toivovat ohjelmien olevan nykyistä yksinkertaisempia.
Tätäkin huolestuttavampaa on se, että hallinnollisten puutteiden vuoksi pk-yritykset ovat rahoitussektorin armoilla, olipa
kyseessä pankki tai muu rahoituslaitos: pk-yritysten on vaikea
kommunikoida ja siis neuvotella rahoitussektorin kanssa, ja
yhteistyökin on lähes mahdotonta. Koska niiden tiedonsaanti
on ylipäätään huonoa, niiden on vaikea saada yhteisö- ja
pankkirahoitusta. Tiedonsaannin ongelmallisuus johtuu pääasiassa eristyneisyydestä, heikosta ammattitaidosta ja huonosta
tiedonkulusta. Osa ongelmista voidaan ratkaista Info-tiedotuspisteiden verkoston kaltaisten, pk-yrityksille suunnattavien
tiedonvälityspisteiden avulla. Pk-yritysten puutteet on kartoitettava, ja niitä on tutkittava.

2.4.
Vaikka asian hyväksi on viime vuosina tehty paljon
usein EU:n tuella, saaret ovat edelleen jäljessä muiden alueiden
kehityksestä, ja monet niistä ovat taantuneet. Tämä selittyy
siten, ettei saarten erityispiirteitä oteta huomioon tavoitteessa 1, jonka piiriin kuuluvat myös mantereella sijaitsevat
alueet tai koko kyseinen jäsenvaltio.

2.5.
Unioniin kuuluvien saarten kokonaispinta-ala on
110 000 km2 (eli 3,4 prosenttia unionin alueesta), ja saarilla
asuu lähes 14 miljoonaa asukasta (eli 3,5 prosenttia unionin
väestöstä). Vaikka saarten koko ja väestömäärä vaihtelee,
niillä on runsaasti yhteisiä, etenkin taloudellisia ja sosiaalisia
ongelmia, jotka usein poikkeavat toisistaan vain vakavuusasteeltaan (ks. liitetaulukko, lähde: Eurostat, Eurisles).

2.6.
Kuten komitea on useaan kertaan lausunnoissaan
todennut, kaikilla Amsterdamin sopimuksen 158 artiklassa
tarkoitetuilla muita heikommassa asemassa olevilla saarialueilla on koosta riippumatta samat ongelmat.

2.6.1.

Ongelmallisia ovat

–

kaikki verkot (liikenne ja erityisesti korkeat liikennekustannukset, energia, televiestintä, vedenjakelu)

–

väestön, etenkin nuorten muutto kaupunkiin

–

pk-yritysten kehittäminen ja kilpailukyky sekä tietämättömyys mikroyritysten todellisista tarpeista

–

terveydenhuolto sekä perus-, ammatti- ja oppisopimuskoulutus

–

ympäristö

–

elinkeinoelämän yksipuolisuus
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–

liian vähäinen alueidenvälinen yhteistyö mantereella sijaitsevien alueiden kanssa sekä EU:n ulkopuolisten maiden alueiden kanssa

–

työpaikkojen ja elinkeinojen kausiluonteisuus

–

yhteisen omaisuuden sekä historiallisten ja kulttuurinähtävyyksien herkkyys.

2.7.
EU:n saarialueilla sijaitsevien pk-yritysten kehittäminen
ja kilpailukyky edellyttävät ehdottomasti perusrakenteita. Saarten kestävän kehityksen kannalta ovat elintärkeitä liikenne,
energia, televiestintä ja vedenjakelu. Saarialueiden asukkaat
pyrkivät kaikin tavoin parantamaan elinolojaan, mikä puolestaan edellyttää talouden ja työllisyyden kehittämistä. Tämä
näkökohta on otettava huomioon yhteisön politiikan kaikissa
toimenpiteissä riippumatta siitä, mikä alueellinen yksikkö on
kyseessä tai mikä on sen väestöpotentiaali.

2.8.
Unionin suurten talouskehityskeskusten ja manneralueiden on muita helpompi hyödyntää aluepolitiikkaa; tällaisilla
alueilla ihmiset löytävät helpommin työtä, ja heidän elinolosuhteensa kaupungeissa, asuinalueilla ja asunnoissa ovat paremmat kuin muualla. Aluepolitiikan turvin on rakennettu
tai uusittu moottoriteitä, suurnopeusjunia ja lentokenttiä:
infrastruktuuriverkkoja on huomattavasti helpompi rakentaa
Manner-Eurooppaan kuin saarille. Tällaiset perusrakenteet
edistävät kehitystä ja mantereella sijaitsevien pk-yritysten kilpailukykyä. Saarilla toimivia pk-yrityksiä on turha kehottaa
tekemään yhteistyötä ja osallistumaan muiden tavoin kehittämishankkeisiin, jos säännöksiä ei edelleenkään noudateta.
Jos ei huolehdita siitä, että infrastruktuuriverkot ulotetaan
saarialueille, saaret ja niiden asukkaat tuomitaan taantumaan.

2.9.
Saarialueilla on usein suhteellisesti paljon enemmän
pk-yrityksiä kuin mantereella. Niiden lukumäärän kasvuun
vaikuttaa kaksi rakennetekijää:
–

maantieteellinen sijainti: pk-yrityksiä on runsaimmin pääasiassa Etelä-Euroopassa ja ennen kaikkea Välimeren
alueella

–

alakohtainen suuntautuminen: erityyppisiä pk-yrityksiä
on runsaammin suhteessa EU:n muihin alueisiin luonnollisesti matkailun, liikenteen, energian ja viestinnän alalla.

2.10. Saarialueilla sijaitsevista pk-yrityksistä puhuttaessa
viitataan usein alle 10 työntekijän mikroyrityksiin tai lukuisiin
yhden miehen yrityksiin, joissa ei omistajan lisäksi ole muita
työntekijöitä. Omistajan pyörittämät yritykset ja mikroyritykset muodostavat toisinaan yli 90 prosenttia saarilla toimivista
yrityksistä ja kattavat yli 70 prosenttia kaikista työpaikoista.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

2.11. Edellä mainitusta syystä saarten mikroyrityksillä on
sekä sosiaalista että taloudellista vaikutusta. Yritysten tuotto on
vähäistä, ja niiden työntekijöillä on usein heikko sosiaaliturva,
mikä heijastuu terveydenhuoltoon, eläketurvaan jne. Saarialueilla sijaitsevien yritysten sosiaalista ulottuvuutta arvioitaessa
on otettava huomioon perheiden ja paikallisyhteisön tiiviit
suhteet ja yritysten erityistarpeet.

3. Ehdotuksia saarialueiden pk-yritysten tukemiseksi

3.1.

21.6.2002

3.4.
Saarialueiden tuottajien on pystyttävä paikallismarkkinoillaan kilpailemaan sellaisten eurooppalaisten tuottajien
kanssa, jotka voivat hyödyntää aivan erilaisen suuruusluokan
mittakaavaetuja. Tuotekohtaisesti vaihtelevan enimmäismäärän ylityttyä kuljetuskustannukset eivät riitä tasapainottamaan
tuotantokustannusten eroja. Niinpä Manner-Euroopassa tuotetut elintarvikkeet korvaavat usein kauppojen hyllyillä jopa
kaikkein tavallisimmat paikallistuotteet.

3.4.1. Lähialueidensa markkinoilla saarialueiden yritysten
on pyrittävä myymään tuotteitaan ja palveluitaan, jotka on
tuotettu eurooppalaisin sosiaali- ja palkkakustannuksin. Yrityksillä on lisäksi unionin ulkopuolisten maiden mahdollisesti
asettamia tulli(tariffi)esteitä. Kauppaa käydään WTO:n ja AKTmaiden sääntöjen mukaisesti EU:n tukiessa unionin ulkopuolisten maiden tuotantoa.

Julkisen sektorin luoma asianmukainen elinkeinoympäristö

3.2.
Jotta saarialueiden pk-yritysten erityispiirteet tulevat
huomioiduiksi, on ennen kaikkea varmistettava, että elinkeinoympäristö on ylipäätään suotuisa ja että sen turvin voidaan
entistä paremmin tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tällaisen yritysympäristön luominen kuuluu viranomaisille, toimialajärjestöille, talouselämän järjestöille ja itse yrityksille. Saarialueiden pk- ja mikroyritysten käytettävissä on oltava
positiivisia erityistoimenpiteitä.

3.2.1. On syytä huolehtia perusluonteisista ”julkisista palveluista”, joiden turvin saarialueiden pk-yritykset ja lopulliset
kuluttajat saavat moitteettomasti ja säännöllisesti energiaa,
vettä ja polttoainetta sekä voivat hyödyntää liikennepalveluita,
tutkimusta, innovaatiota jne. samaan hintaan kuin mantereella,
jolla hinnanmuodostukseen vaikuttaa suuryksiköiden välinen
kilpailu. Tasapainottamiseen voidaan käyttää valtakunnallista
tasausjärjestelmää tai palvelu- tai aluekohtaisia korvausjärjestelmiä. Tällaiset saarialueiden pk-yrityksiä tukevat toimet kuuluvat taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden piiriin,
ja niitä on lisättävä perussopimusten ja Nizzassa pidetyn
huippukokouksen pohjalta tehtyjen komission tuoreimpien
päätösten mukaisesti. Yhteisiin sääntöihin on tehtävä poikkeuksia (mikroyrityksiin on sovellettava jopa mikropoikkeuksia). Kilpailuolosuhteita ei kuitenkaan saa vääristää, vaan
yritysten on voitava kilpailla keskenään tasavertaisesti.

3.3.
Saarilla toimivat pienyritykset ovat maantieteellisesti
eristyksissä, eivätkä saatavilla olevat tiedot ja palvelut niiden
kehittämiseksi jatkuvasti muuttuvassa yritysympäristössä ole
Internetistä huolimatta kyseisten yritysten ulottuvilla. Ne eivät
pysty kehittämään kilpailukykyään, joka on yritysten selviytymisen kannalta ehdotonta. Saarten yritystoimintaa heikentävät
lisäksi suppeat paikallismarkkinat ja se, että yritysten on vaikea
päästä suurille markkinoille. Tämä koskee sekä ammattipätevyyttä ja hankalasti omaksuttavia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia että myynninedistämistä, markkinointia ja jopa vientiä.

3.4.2. Saarialueiden tuottajien on siis vaikea kilpailla unionin markkinoilla. Heitä on vastassa naapurialueiden tuotanto,
joka on paljon halvempaa, koska sosiaali- ja palkkakustannukset ovat alhaisempia tai koska tuotanto on suurimuotoisempaa.
Vaihtoehtoisesti heidän kompastuskivenään ovat Euroopan
mantereella toimintaansa harjoittavat tuottajat, joilla ei ole
kuljetusvaikeuksia ja joiden lähimarkkinat ovat paljon suuremmat kuin saarilla. Saarialueiden pk-yrityksille on myönnettävä
lakisääteisiä korvauksia ja niihin on sovellettava yhteisön
yhteisestä järjestelmästä poikkeavia sääntöjä.

3.5.
Saarialueilla sijaitsevia yrityksiä on tuettava luovasti
ottamalla käyttöön tehokkaita tukimekanismeja ja erityistoimenpiteitä. Tästä aiheutuu korkeita kustannuksia, joita saarten
talous ja niiden alueviranomaiset eivät pysty kattamaan omin
varoin.

4. Yksityisen rahoituksen saanti

4.1.
Keskuspankit, unionin viranomaiset, konsulaatit jne.
ovat huolissaan pk-yritysten mahdollisuuksista parantaa rahoituksen saantiaan, erityisesti pankkiluottojen saantia. Kaikkialla
maailmassa tarjontavoittoisiksi käyneillä luottomarkkinoilla
saarten pienyritysten on edelleen vaikea löytää kasvu- ja
investointistrategiansa onnistumiseen tarvitsemaansa rahoitusta, koska ne eivät voi hyödyntää rahoitusmarkkinoiden avautumista eivätkä maailmanlaajuistumista. Kyseisillä yrityksillä on
kuitenkin pitkän aikavälin resurssitarpeiden tyydyttämisen
lisäksi myös muita ongelmia.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

4.2.
Jotta irtauduttaisiin pankkien kustannusriskianalyysiin
pohjautuvasta logiikasta, on syytä ryhtyä toimenpiteisiin, joilla
pankin kustannusriskiä tai vaadittuja pankkitakauksia pyritään
pienentämään etenkin nuorten yrityksenperustajien osalta.
Saarilla, joiden yrityskulttuuri ei useinkaan ole yhtä vankkaa
kuin mantereella, nuoria on syytä rohkaista tukemalla yrittäjyyttä ja luovuutta, jotta estettäisiin nuoria muuttamassa
pois saarilta tai jopa houkuteltaisiin pois muuttaneet nuoret
palaamaan saarille.
4.3.
On olemassa todellinen tiedontarve. Yritysmaailmalle
on luonteenomaista suuri toimijoiden kirjo, joka on paljon
laajempi kuin mitä palkansaajien määrästä ja yritysten taseesta
tai liikevaihdosta voi päätellä. Siksi tarvitaankin erityisvälineitä,
joiden avulla voidaan tutkia saarilla sijaitsevien pk-yritysten
kannattavuutta. Tuotantoympäristön pohjalta tapahtuvaan
luokitteluun on lisättävä saarilla sijaitseville pk-yrityksille ominainen tuotantoympäristö ja tuotava esiin niiden markkinoiden erityispiirteet, joilla tällaiset yritykset toimivat, ja markkinoista johtuvat erilaiset asemointistrategiat, organisaatiomuodot, tuotantorakenteet ja rahoituspohja.
4.4.
Talous- ja sosiaalikomitea pyrkii siihen, että otettaisiin
käyttöön menetelmä, jolla arvioitaisiin saarialueiden pk-yritysten rahoituksensaantikapasiteettia. Menetelmä olisi tarkoitettu
pankkien ja yritysten sisäiseen käyttöön, mutta myös pkyritysten tavaran- ja palvelutoimittajat sekä komissio voisivat
käyttää sitä.

5. Kehittämiseen tarkoitetut erityistuet
5.1.
Talous- ja sosiaalikomitean mielestä saarialueiden pkyrityksiä on tuettava kahdessa tarkoituksessa: – Saarialueiden
pk-yritysten rakenteet on säilytettävä ja niitä on nykyaikaistettava, – Saarialueiden pk-yrityksiä on tuettava ja kannustettava.

5.2.

Saarialueiden pk-yritysten rakenteiden säilyttäminen ja nykyaikaistaminen
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5.2.3. Monet yhteisön ohjelmat on tarkoitettu pk-yrityksille. On vain huolehdittava siitä, etteivät saarialueiden pkyritykset jää näiden mantereella laajalti jalansijaa saaneiden
ohjelmien ulottumattomiin.

5.2.4. Komitea painottaa, että on tuettava erityisesti kaikentasoista koulutusta: peruskoulutusta, ammattikoulutusta, jatkokoulutusta, oppisopimuskoulutusta jne. Kolutusta on annettava sekä saarilla toimivien mikroyritysten johtajille että työntekijöille. Koulutuskeskusten perustamisen ja ohjelmien parantamisen lisäksi kannattaa laatia aktiivinen koulutetun
henkilöstön vaihtostrategia.

5.3.

Saarialueiden pk-yritysten tukeminen ja kannustaminen

5.3.1. Komitean mielestä samanaikaisesti on syytä käynnistää kokeiluohjelmia, jotka on räätälöity saarimarkkinoiden
erityisoloihin. Ohjelmia laadittaessa on otettava huomioon
sekä viranomaisten että yksityisyritysten kehittämisstrategiat,
ja ohjelmat on suunnattava paikalliseen erityistalouteen liittyville elinkeinoille, jotta saarialueiden pk-yritykset voivat joko
kehittää markkinoita tai ulottaa toimintansa saaren ulkopuolisille markkinoille.

5.3.2. Komitea korostaa erityisesti tarvetta luoda alle
50 työntekijän mikroyrityksille tai erittäin pienille yrityksille
tukirakenteita. Näitä välitysrakenteita on tuettava kaikin tavoin,
jotta niiden turvin voidaan vastata tehokkaasti aikanaan kartoitettaviin saarialueiden pienyritysten operatiivisiin tarpeisiin.
Rakenteet ovat strateginen osa johdonmukaista politiikkaa,
jolla tuetaan saarialueiden yritysverkostoa. Yksi tukirakenteiden ensisijaisista tavoitteista on tarjota tukea saaville hankkeille
laatua koskevaan neuvontaan perustuvia oheis- ja seurantapalveluita. Rakenteisiin on palkattava vakituista henkilökuntaa
hoitamaan seuraavia tehtäviä:
–

5.2.1. Komitean mielestä pk-yrityksiä on autettava säilyttämään saarten sosiaalinen verkosto ja työpaikat. Tavoite on
kohdennettava ja mukautettava saarityypin ja elinkeinosektorin mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ”perinteisiin”
yrityksiin, jotka tuottavat paikallismarkkinoille tarkoitettuja,
usein vaatimukset ylittäviä laatutuotteita (elintarvikkeita, kulttuurisidonnaisia tuotteita jne.).

yhteisön ohjelmien seurannassa ja hallinnoinnissa avustaminen

–

teknisen tai ympäristöturvallisuudesta vastaavan välittäjän tehtävät

–

5.2.2. Komission tutkimusten mukaan on tärkeää kartoittaa
saarialueilla toimivien mikro- ja pienyritysten todelliset tarpeet.
Ne voitaneen määritellä nykyistä paremmin, kun pienyrityksiä
koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa annettavat suositukset toteutetaan käytännössä ja yrittäjien kanssa harjoitettava
interaktiivisuus paranee (1).

pankkiasioiden valmisteluun ja seurantaan liittyvät oheispalvelut

–

laadun ja turvallisuuden valvonta jne.

(1) Komitean lausunto aiheesta ”Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja”, EYVL C 204, 18.7.2000, s. 57.

5.3.3. Komitea korostaa sitä, että saarialueiden mikro- ja
pienyritykset yhdistäviä verkkoja on tuettava ja parannettava
kyseisten yritysten tarpeiden pohjalta. Näin helpotetaan kokemustenvaihtoa hyvistä hallinnointi- ja viestintäkäytänteistä.
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5.3.4. Komitea ehdottaa, että vuosi 2005 julistettaisiin
Euroopan saaristojen vuodeksi. Sen yhteydessä komissio voisi
arvioida saarten hyväksi jo tehtyjä toimia sekä vahvistaa
rakennerahastoja ja aluepolitiikkaa uudistettaessa nykyistä
kunnianhimoisemman politiikan.
6. Tavoitteena EU:n kaikille saarille tarkoitettu yhdennetty politiikka
6.1.
Sen lisäksi että mikro- ja pienyrityksille pyritään kehittämään omia politiikkoja, komitea haluaa kiinnittää komission
ja neuvoston huomion tarpeeseen luoda yhdennetty politiikka,
jonka avulla syrjäisimpiä saaria ja saarialueita varten voidaan
ottaa käyttöön positiivisia erityistoimenpiteitä. Tämä yleistavoite tulee ottaa huomioon kaikissa alakohtaisissa politiikoissa.
Seuraavat kolme toimenpidettä vaikuttavat tarkoituksenmukaisimmilta tavoitteen saavuttamiseksi:
6.2.
Komitea toivoo, että perustamissopimuksen 158 artiklan merkitystä selkiytetään sopimukseen liitetyn julistuksen
N:o 30 hengen ja Nizzassa pidetyn Eurooppa-neuvoston
kokouksen päätelmien mukaisesti. Perustamissopimuksen
158 artiklaa olisi vahvistettava sisällyttämällä siihen erityinen
viittaus alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteeseen ja pysyvistä rakennehaitoista kärsiviin alueisiin, kuten saarialueisiin,
harvaan asuttuihin alueisiin ja vuoristoalueisiin, joilla on
samanlaisia vaikeuksia. Taloudellista ja sosiaalista koheesiota
käsittelevässä ensimmäisessä väliraportissa todetaan jälleen
kerran, miten tärkeitä yhteisön vuoristoalueet, rannikkoseudut,
saaret ja saaristoalueet ovat (1).
(1) KOM(2002) 46 lopullinen, s. 15.
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6.2.1. Komitea toivoo, että uudistettaessa rakennerahastoja
vuonna 2006 otetaan käyttöön erityinen rahoitusväline, joka
on tarkoitettu sellaisille tavoitteen 1 ulkopuolelle jääville
alueille, joilla on pysyviä maantieteellisiä tai väestöpoliittisia
haittoja. Tällaisia alueita ovat erityisesti saaret. Kyseisen rahoitusvälineen turvin on muun muassa myönnettävä osarahoitusta liikenteen kiinteille perusrakenteille tai kalustolle ja parannettava kaikkia niitä verkkoja, joista saaret ovat riippuvaisia
(energia, vedenjakelu, jätehuolto jne.) (2).
6.2.2. Edellä mainittu toimi tuottaa yhteisölle lisäarvoa
muun muassa siten, että menettelyjen tehokkuutta voidaan
arvioida entistä paremmin, alueidenvälistä kokemustenvaihtoa
voidaan edistää testaamalla hankkeiden suunnittelusta saadut
parhaat kokemukset ja hankkeita voidaan vertailla keskenään
(benchmarking).
6.3.
Saaret on otettava entistä paremmin huomioon toteutettaessa hallintotavasta julkaistussa valkoisessa kirjassa esitettyjä ehdotuksia. Komission olisi lähestyttävä asiaa järjestelmällisesti kaikkien yksikköjensä vuorovaikutuksen pohjalta ja
perustettava uusi pääosasto, jotta saaria koskevista ja niihin
vaikuttavista politiikoista saataisiin yhtenäinen näkemys ja
niitä hallinnoitaisiin yhtenäisesti.
6.4.
Komitean mielestä edellä esitetyn yhtenäisen lähestymistavan avulla taattaisiin, että saarialueiden, jäsenvaltioiden
ja komission välille muodostuisi todellinen kumppanuus.
Lähestymistapaa voitaisiin täydentää siten, että jäsenvaltiot
järjestäisivät saariin liittyvästä lainsäädännöstä ennakkokuulemisia.
(2) Komitean lausunto aiheesta ”Euroopan laajuiset verkot ja saaret”.

Bryssel 25. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

21.6.2002

FI
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Verokilpailu ja sen vaikutukset yritysten kilpailukykyyn”
(2002/C 149/16)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 28. helmikuuta 2001 työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan nojalla
antaa lausunnon aiheesta ”Verokilpailu ja sen vaikutukset yritysten kilpailukykyyn”.
Asian valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -jaosto
antoi lausuntonsa 25. helmikuuta 2002. Lausunto hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä neljän
pidättyessä äänestämästä. Esittelijä oli Peter Morgan.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24.–25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa (huhtikuun
25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 90 ääntä puolesta ja 3 vastaan
2:n pidättyessä äänestämästä.

1. Johdanto

1.1.
ETSK on päättänyt laatia oma-aloitteisen lausunnon
verokilpailusta ja sen vaikutuksista yritysten kilpailukykyyn.
Komitea kantaa perusteltua huolta seikoista, jotka ovat antaneet aiheen nyt käsillä olevan lausunnon valmisteluun. On
saatu näyttöä laajamittaisista väärinkäytöksistä. Ongelmakokonaisuuteen ollaan kuitenkin parhaillaan paneutumassa, mikä
on EU:n ja muiden kansainvälisten tahojen tekemien tuoreiden
aloitteiden ansiota. Niinpä lausunnossa on tarkoitus määritellä
ydinkysymykset ja tehdä selkoa toimenpiteiden etenemisestä.

1.2.
”Yritysten kilpailukyvyllä” tarkoitetaan tässä yrityksen
kykyä selviytyä ja menestyä alati muuttuvien markkinavoimien
vaikutuspiirissä ja hoitaa velvoitteensa osakkeenomistajia,
työntekijöitä, asiakkaita ja hankkijoita kohtaan.

ja ympäristöalaan kuuluva sääntely, kuluttajalainsäädäntö,
liikenteen perusrakenteet, työvoiman koulutustaso, yleissivistävä koulutus, kansanterveys sekä kansainvälisten sopimusten
tyypistö. Tekijöistä suorimmin vaikuttavat luonnollisesti yritysverotuksen veropohja ja asteikko.

1.5.
”Verotuksellisella” (engl. fiscal) viitataan tässä EU:n
jäsenvaltioiden ja yhteisön ulkopuolisten valtioiden finanssitalouteen, toisin sanoen verotulojen ja julkisten menojen muodostamaan kokonaisuuteen. ”Verokilpailua” (fiscal competition) voi syntyä kahdella tapaa. Ensinnäkin saattaa tietyn
valtion verotuksellinen profiili näyttäytyä yrityksille muihin
maihin verrattuna houkuttelevampana. Tällöin ovat yrityksiin
kohdistettavan verotuksen veropohja ja asteikko usein ratkaisevat tekijät. Toisaalta valtiot saattavat omaksumastaan finanssipolitiikasta riippumatta muun muassa käyttää poikkeusmenettelyjä ja myöntää erivapauksia, joiden nimenomaisena tarkoituksena on suostutella yrityksiä sijoittumaan kyseiseen maahan
tai saada ne jäämään sinne. Kuvattu toiminta määritellään
haitalliseksi verokilpailuksi. Mainitun kaltaisia kannustimia
voidaan tarjota myös valtiontuen muodossa.

1.3.
Markkinavoimista, jotka muodostavat yrityksille mahdollisuuksia sekä uhkia, mainittakoon seuraavat tekijät:
1.6.
Yritysten pyrkiessä optimoimaan kilpailukykynsä eivät
niiden sijoittumispäätöksiä suinkaan välttämättä sanele pelkästään verotukselliset näkökohdat. Eri tekijät saavat vaihtelevanasteisen painoarvon yrityskohtaisesti ja toimialoittain.

–

kuluttajamieltymysten muuttuminen

–

kilpailijoiden eteneminen markkinoilla

–

talouden suhdannevaiheet

–

yhtenäismarkkinoiden vaikutus

1.7.
EU:n ja muiden kansainvälisten tahojen tekemiä aloitteita tarkastellessaan komitea on syventynyt eritoten seuraaviin:

–

globaalistumisen vaikutus.

–

EU:n veropoliittiset painopisteet

–

yritysverotusta käsittelevä Euroopan komission tutkimus

–

EU:n käytännesäännöt haitallisen verokilpailun poistamiseksi

1.4.
Yritysten kilpailukykyyn saattaa vaikuttaa myös kaikenlaatuinen julkinen vallankäyttö, valtion toimintalinjat ja
toimet useilla aloilla. Kyseisistä tekijöistä tyypillisiä ovat henkilöstösivukulut ja sosiaaliturvajärjestelmät, ympäristöverotus
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–

EU:n toimet haitallisten valtiontukien poistamiseksi

–

OECD:n toimet.

Asiaa selvitetään myös jaksossa 2.4: ”– – Myös julkisten
menojen taso on kansallinen asia, kunhan menot katetaan
asianmukaisesti tuloilla niin, että talousarvio on lähes tasapainossa tai ylijäämäinen.”

2.2.
2. Katsaus aloitteisiin

2.1.

EU:n veropoliittiset painopisteet

2.1.1. Komissio on julkistanut 23. toukokuuta 2001 päivätyn tiedonannon Euroopan unionin veropolitiikan ensisijaisista
tavoitteista tulevina vuosina. Talous ja sosiaalikomitea on
antanut lausunnon (1) mainitusta tiedonannosta, joka valaisee
verokilpailukysymystä useista näkökulmista. Tiedonantoon
paneudutaan myös nyt käsillä olevan lausunnon kohdassa 4.1.
2.1.1.1. Tiedonannon jaksoon 3.2.1 sisältyy maininta asiakokonaisuuden kansainvälisistä puitteista: ”– – Tärkeimpien
maailmantalouksien, muun muassa EU:n jäsenvaltioiden, yleisenä tavoitteena on ollut kehittää verotusympäristö, joka edistää
vapaata ja oikeudenmukaista kilpailua ja rajatylittävää liiketoimintaa samalla, kun huolehditaan siitä, että kansallisia veropohjia ei heikennetä. Haitallisen verokilpailun poistamiseen
tähtäävä työ on muutaman viime vuoden aikana ollut keskeinen tekijä tähän tavoitteeseen pyrittäessä sekä OECD:ssä että
veropaketin myötä myös EU:ssa.”
2.1.1.2. Tiedonannon jaksossa 1 viitataan haitalliseen verokilpailuun: ”Haitallisen verokilpailun torjumista yritysverotuksen menettelysäännöillä koskevien pyrkimysten ja säästötulojen verotusta koskevien ehdotusten ansiosta jäsenvaltiot voivat
vahvistaa veronkantokykyään, jolloin työvoimaan kohdistuvaa
keskimääräisesti raskasta verorasitusta voidaan vähentää.
Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteisö valvoo veropaketin
kaikkia osia päätöksentekoon asti.”
2.1.1.3. Jaksossa 2.1 käsitellään vaihtoehtoja, joita on tarjolla jäsenvaltioiden muokatessa veropoliittisia strategioitaan: ”EU:n politiikasta käyty vuoropuhelu on edistänyt kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa ollaan tietoisempia poliittisista vaihtoehdoista ja verotuksen rajoituksista. Veronalennukset olisi kohdistettava aloille, joilla niillä on myönteisiä
sivuvaikutuksia tarjontaan, ja niihin olisi liitettävä tukijärjestelmien uudistuksia kasvupotentiaalin ja työllisyyden lisäämiseksi. On painotettu tarvetta vähentää verotuspainetta välittömien
ja välillisten työvoimakustannusten ja erityisesti suhteellisen
ammattitaidottoman ja matalapalkkaisen työvoiman osalta.”

( 1)

EYVL C 36, 6.2.2002.
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EU:n kattava yhtiöverotusta käsittelevä tutkimus

2.2.1. Komissio julkisti yritysverotusta käsittelevän tutkimuksensa 23. lokakuuta 2001 annetun tiedonannon
KOM(2001) 582 lopullinen ja yksiköidensä laatiman työasiakirjan SEK(2001) 1681 muodossa. ETSK antaa erillisen lausunnon kyseisistä asiakirjoista, mutta tutkimukseen palataan myös
tämän lausunnon kohdassa 4.2.
2.2.2. Tiedonannossaan (2) komissio toteaa vuonna 1999
tehdyn kvantitatiivisen analyysin tuloksien osoittavan, että
”EU:n eri jäsenvaltioissa kotipaikkaansa pitävien investointeja
tekevien tahojen tosiasiallisessa verorasituksessa sekä tavoissa,
joilla eri maat kohtelevat ulkomaille suuntautuvia tai muista
maista peräisin olevia investointeja[,] on suuria eroja – –.
Tosiasiallisten maakohtaisesti kotimaisiin sijoituksiin kohdistuvien yhtiöverokantojen vaihteluväli on marginaalisten investointien osalta noin 37 prosenttiyksikköä (-4,1–33,3 prosenttia) ja noin 30 prosenttiyksikköä tuottavampien investointien
kohdalla (10,5–39,7 prosenttia). – – Kaikkien yhtä maata ja
eri maita koskevien mittareiden osalta eri jäsenvaltioiden
suhteellinen järjestys pysyy huomiota herättävän samanlaisena,
erityisesti järjestysluettelon ylä- ja alapäässä.”
2.2.3. ”Nämä suuret vaihteluvälit saattavat vaikuttaa niiden
EU:ssa toimivien yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn,
jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin, ja ne saattavat
kannustaa yrityksiä valitsemaan investoinneilleen verotuksen
kannalta edullisimmat sijoituspaikat, jotka eivät välttämättä ole
tehokkaimpia sijoituspaikkoja, jos verotus jätetään huomiotta.
Tällaisissa tapauksissa tosiasiallisten yritysverokantojen välillä
olevat erot saattavat johtaa resurssien tehottomaan kohdistamiseen ja aiheuttaa hyvinvointikustannuksia. Tutkimuksessa
ei ole yritetty mitata sitä tehokkuuden alenemaa tai hyvinvointikustannuksia, jotka saattaisivat liittyä tapauksissa tosiasiallisten yritysverokantojen välillä Euroopan unionin alueella oleviin
eroihin. Verokantojen eroihin ja verojen jakautumiseen on
kuitenkin kiinnitettävä huomiota, koska jotkin ulkoisvaikutukset ja veropolitiikan erilaiset oikeutetut päämäärät saattavat
puoltaa jonkinasteista poikkeamista verotuksen neutraalisuuden tavoitteesta.”
2.2.4. EU:ssa esiintyviä veroesteitä poistaakseen komissio
punnitsee erityyppisiä kohdennettuja ratkaisuja. (3) Viime kädessä se kuitenkin katsoo, että ainoastaan antamalla monikansallisille yrityksille yhdenmukainen veropohja niiden EU:n
laajuista toimintaa varten voidaan tosiasiallisesti ja, yhtenäisen
yritysverokehyksen avulla, järjestelmällisesti puuttua useimpiin
sisämarkkinoilla oleviin rajat ylittäviin taloudellisen toiminnan
haittana oleviin veroesteisiin. Yrityksille, joilla on rajat ylittävää

(2) KOM(2001) 582 lopullinen, s. 7.
(3) KOM(2001) 582 lopullinen, s. 15.
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tai kansainvälistä toimintaa EU:ssa, tulisi tulevaisuudessa sallia
seuraavat asiat: koko konsernin tuloksen laskeminen käyttäen
vain yksiä sääntöjä sekä; yhdistetyn tilinpäätöksen tekeminen
verotusta varten (jolloin poistetaan puhtaasti konserninsisäisten tapahtumien mahdolliset verovaikutukset).

Arvioitaessa, ovatko kyseiset toimenpiteet haitallisia, tulee
muun muassa seuraavat perusteet ottaa huomioon:
1.

Onko edunsaajina ainoastaan tahoja, joiden kotipaikka on
muualla, tai kohdistuuko hyöty muualla kotipaikkaansa
pitävien kanssa tehtyihin liiketoimiin?

2.2.5. ”On tärkeää huomata, ettei tämä järjestely loukkaa
jäsenvaltioiden oikeutta määrätä yhtiöverokannoista”.

2.

Onko kotimarkkinat rajattu veroetuuksien ulkopuolelle
niin, etteivät etuudet vaikuta kansalliseen veropohjaan?

3.

Onko veroetuuksia myönnetty, vaikka edunsaajataholla
ei ole tosiasiallista taloudellista toimintaa tai sen osallistuminen talouteen ei ole merkittävää etuudet myöntäneessä
jäsenvaltiossa?

4.

Poikkeavatko monikansallisen yhtymän sisäisen toiminnan voitonmäärittämiseen sovellettavat säännöt kansainvälisesti hyväksytyistä periaatteista, eritoten OECD:n puitteissa sovituista säännöistä?

5.

Ovatko verotukselliset toimenpiteet epäselviä esimerkiksi
niin, että viranomaiset tekevät säännöksiä lieventäviä
hallintoratkaisuja päätöksenteon avoimuutta loukkaavasti?”

2.2.6. Sen vuoksi komission mielestä on loogista ohjata sen
yritysveropolitiikkaa kohti laaja-alaista ratkaisua sisämarkkinoilla nykyisin esiintyviin rajat ylittävän toiminnan veroesteisiin. – – Komission mielestä on välttämätöntä että – luodaan
yrityksille yhtenäinen yhtiöveropohja niiden EU:n laajuista
toimintaa varten – luodaan asianmukainen jakojärjestelmä,
josta kaikki osanottajat voivat sopia – ja että jäsenvaltiot
määrittelevät sovellettavat kansalliset yhtiöverokannat. (1) Komission yksiköiden laatimassa tutkimuksessa tarkastellaan
lukuisia eri toimintamalleja sekä teknisiä mahdollisuuksia.

2.3.

Käytännesäännöt

2.3.1. Dawn Primarolon johdolla toiminut, yritysverotukseen sovellettavia käytännesääntöjä käsitellyt työryhmä esitti
lopullisen kertomuksensa marraskuun 29. päivänä 1999.
Neuvosto ei ottanut kantaa kertomuksen sisältöön 28. helmikuuta 2000 pitämässään kokouksessa.

2.3.2. Kertomuksen(*) kohdassa 3 määritellään haitalliset
toimenpiteet seuraavasti: ”A. Jäsenvaltioiden ja yhteisön
toimivaltuuksia loukkaamatta nämä yrityksiin kohdistuvasta
verotuksesta annetut käytännesäännöt koskevat toimenpiteitä,
jotka vaikuttavat tai voivat merkittävästi vaikuttaa liiketoiminnan sijoittumiseen yhteisössä. Liiketoiminnalla tarkoitetaan
tässä myös kaikkia konserninsisäisiä toimintoja.
Käytännesääntöjen kattamiin verotuksellisiin toimenpiteisiin
kuuluvat niin lait ja asetukset kuin hallinnolliset menettelytkin.
B. Kohdassa A määritetyn käytännesääntöjen soveltamisalan puitteissa määritellään mahdollisesti haitallisiksi ja näin
ollen käytännesääntöjen piiriin kuuluviksi toimenpiteet, joilla
todellista verotustasoa selvästi alennetaan verrattuna toimenpiteisiin, joita kyseisessä jäsenvaltiossa tavallisesti sovelletaan,
nollaverotus mukaan lukien.
Tällainen verotustaso voi johtua nimellisverokannasta, veropohjasta tai jostain muusta asiaan vaikuttavasta tekijästä.

( 1)

KOM(2001) 582 lopullinen, s. 16–17.
(*) Suomenkielistä toisintoa ei ole saatavilla [suom. huom.].

2.3.3. Kertomuksen 4 kohdan tarkoituksena on ehkäistä
sääntörikkomukset: ”Jäsenvaltiot sitoutuvat pidättymään sellaisten uusien verotuksellisten toimenpiteiden käyttöönotosta,
jotka käytännesääntöjen mukaan ovat haitallisia. Näin ollen
jäsenvaltiot kunnioittavat käytännesääntöjen perusperiaatteita
politiikkaa määrittäessään.”
2.3.4. Kertomuksen 5 kohdassa käsitellään saarien ja jäsenvaltioista riippuvaisten alueiden muodostamaa erityiskysymystä: ”Mikäli tiettyjen alueiden talouskehityksen tukemiseksi
käytetään verotuksellisia toimenpiteitä, tehdään arvio siitä,
ovatko toimenpiteet tavoitteisiin nähden oikeansuhtaiset ja
niiden saavuttamiseksi kohdennetut. Arvioinnissa kiinnitetään
erityistä huomiota erityispiirteisiin ja rajoitteisiin, jotka liittyvät
äärialueisiin ja pienikokoisiin saariin, kuitenkaan vaarantamatta yhteisön oikeusjärjestyksen eheyttä ja yhtenäisyyttä muun
muassa sisämarkkinoiden ja yhteisten toimintalinjojen osalta.”
Jäsenvaltiot, joilla on niistä riippuvaisia tai niihin assosioituneita alueita tai joilla on erityisiä velvollisuuksia tai verotuksellisia
etuoikeuksia muihin alueisiin nähden, sitoutuvat huolehtimaan
perustuslakiensa puitteissa siitä, että näitä periaatteita noudatetaan kyseisillä alueilla.
2.3.5. Haitalliset verotoimenpiteet luokitellaan kertomuksessa seuraaviin ryhmiin:
a)

rahoituspalvelut, konsernirahoitus sekä rojaltimaksut

b)

vakuutus, jälleenvakuutus ja pääomavakuutus

c)

konserninsisäiset palvelut

d)

holding-yhtiöt
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e)

verosta vapautetut ja offshore-yhtiöt

b)

valtiontukien valvontaa koskevien sääntöjen tarkkailu

f)

muut.

c)

valtiontuen valvonnan tehokas täytäntöönpano ehdokasmaissa

d)

säädöstenvastaisesti annetun tuen takaisinperinnän nopeuttaminen; erityisellä painolla toimitaan niiden valtiontukien takaisinperinnän kiirehtimiseksi, jotka komissio
on todennut Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen
vastaiseksi.

Kaikkiaan 300 verotuksellista toimenpidettä on eritelty ja
luokiteltu joko hyväksyttäviksi tai haitallisiksi ja luvattomiksi.
On päästy yleiseen sopuun siitä, että 66 haitallista verotuksellista toimenpidettä pitää purkaa (roll-back) vuoteen 2003
mennessä. ECOFIN-neuvoston 4. joulukuuta 2001 pitämään
kokoukseen laadittiin asiasta kertomus, mutta neuvosto ei
antanut yksiselitteisiä päätelmiä kyseisestä aiheesta. Neuvosto
pyysi työryhmää työskentelemään edelleen ja noudattamaan
työssään veropakettia varten vahvistettua aikataulua.

2.4.

EU:n toimet valtiontukikysymyksissä

2.4.1. Kilpailuasioista vastaava Euroopan komission jäsen,
Mario Monti, totesi hiljattain (1), että ”edistystä tapahtuu. On
kuitenkin edelleen mahdollista jatkaa valtiontukien vähentämistä. Niinpä komissio antaa voimakkaan kannustuksensa
jäsenvaltioille niiden pyrkiessä vähentämään myöntämänsä
tuen määrää, Tukholmassa keväällä 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamien päätelmien mukaisesti. Jäsenvaltioiden tulee edelleenkin kaikin tavoin miettiä uudelleen tukitarkoituksiin kohdistamaansa varainkäyttöä. On selvää, että
jokainen tukeen tehty vähennys korjaa kilpailun vääristymistä
sisämarkkinoilla ja kasvattaa talous- ja rahaliiton tuottamaa
hyötyä. Komission puolesta tulen jatkamaan valtiontuen tiukkaa valvontaa, jota pidän ensisijaisena tehtävänä.”
2.4.2. ”Vaikka teollisuustuotannon ylläpitämiseksi käytetty
summa, 28 miljardia euroa, on pienempi, kuin edeltävällä
tarkastelujaksolla eli vuosina 1995–1997 tarkoitukseen käytetty rahamäärä, 36 miljardia euroa, ei tuki kuitenkaan supistunut
kaikkialla EU:ssa. Vähentämiskehitystä tapahtuu edelleenkin
pääasiassa Italiassa ja Saksassa. Kummassakin maassa väheni
valtiontukeen käytetty rahoitus merkittävästi. Teollisuustuotannon tuki väheni myös Belgiassa, Kreikassa, Espanjassa,
Luxemburgissa, Alankomaissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta muissa jäsenvaltioissa tuki vastaavasti kasvoi”.
2.4.3. ”Jäsenvaltioiden välillä on yhä merkittäviä eroja.
Valtiontuen taso aloittain arvonlisään suhteutettuna on korkein Kreikassa, alhaisin puolestaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Portugalissa. Vertailu osoittaa, että tuen prosentuaalinen osuus arvonlisästä on Kreikassa yli seitsenkertainen
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan nähden. Jäsenvaltioista mm.
Ruotsi, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Portugali
ovat pitäneet tukitason alhaalla, ja Italia, Saksa ja Espanja
madaltavat valtiontuen tasoa nopeasti.”
2.4.4. Heinäkuussa 2001 komissio ilmoitti seuraavista jatkotoimista:
a)

valtiontukirekisterin ja valtiontukitulostaulun perustaminen tavoitteena avoimuuden lisääminen

(1) Komission lehdistötiedote ”State aid movement in the right
direction”, 19.7.2001 (IP/01/1033).

2.4.5. Komissaari Monti käynnisti 11. heinäkuuta 2001
laajamittaisen valtiontukea koskevan tutkimuksen yritysverotusjärjestelmistä. Se koskee yhtätoista yritysverotusjärjestelmää
kahdeksassa jäsenvaltiossa ja lisäksi neljässä muussa jäsenvaltiossa nykyisin sovellettavia veroetuuksia, jotka EU:n yhtenäismarkkinoiden talouskehitykseen nähden eivät enää ole asianmukaisia (ks. lehdistötiedote IP/01/982).

2.5.

OECD

2.5.1. OECD on työskennellyt haitallisen verokilpailun parissa maailman mitassa keskittyen erityisesti nk. ”veroparatiiseihin”, joita se on luetteloinut yhteensä 35 kappaletta. Tähän
mennessä 28 aluetta on tehnyt sitoumuksia, ja ne poistetaan
OECD:n mustalta listalta. Yhdysvaltoja huolestuttaa kysymys,
onko OECD:n moraalisesti oikeutettua pakottaa suvereeneja
valtioita mukautumaan näkemyksiinsä. Veropetoksia ja rahanpesua vastaan käytävä taistelu on kuitenkin saanut kasvavaa
poliittista tukea vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumista alkaen, ja veroparatiisit ovat joutuneet yhä tiukempaan
tarkkailuun.
2.5.2. Määräaika, johon mennessä veroparatiisien on suostuttava yhteistyöhön OECD:n kanssa, päättyy 28. helmikuuta
2002. Niihin veroparatiiseihin, jotka eivät noudata määräaikaa,
kohdistetaan todennäköisesti seuraamuksia.

3. Maakohtaisten verotusjärjestelmien ominaispiirteitä
3.1.
Maakohtaiset verotusjärjestelmät perustuvat valtion ja
kansalaisten tekemiin historiallisiin ja kulttuurisiin valintoihin.
3.2.
Tämä kuvastaa valtiovallan roolia eri maissa. Maat
tekevät talous- ja sosiaalipoliittisia linjapäätöksiä tietoisina,
että ratkaisut vaikuttavat erityisen merkittävästi verotusjärjestelmään, jota on käytettävä.
3.3.
Todettakoon esimerkiksi, että ankaran verotuksen
maissa saattaa syntyvien verohaittojen vastapainona olla korkeatasoisempi julkinen infrastruktuuri tai parempi työvoiman
koulutustaso kuin muualla. Isäntävaltiot ja niihin sijoittuneet
yritykset ovat täysin selvillä verotustason ja valtion varainkäytön vaikutussuhteesta.
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3.4.
Yritysverotusjärjestelmiä käsittelevän tutkimuksen päätelmiin lukeutuu toteamus, että yritysverokantojen määrääminen kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan.

C 149/77

4.2.2. Jäsenvaltioiden veroviranomaisilla on oikeus verottaa
yritysten välisiä korko- ja rojaltimaksuja, mikä saattaa johtaa
kaksinkertaiseen verotukseen. Tällöin yritysten on turvauduttava pitkällisiin hallinnollisiin menettelyihin, ja niille voi aiheutua
kuluja, ennen kuin näissä tapauksissa maksettu vero palautetaan.

4. Yritysten kilpailukyky ja verotus

4.1.
Seuraavia yritysten kilpailukykyyn vaikuttavia seikkoja
tarkastellaan myös nyt käsillä olevan lausunnon rinnalla
laadittavassa TSK:n lausunnossa Euroopan unionin veropolitiikasta (vrt. KOM(2001) 260 lopullinen).

4.1.1. Näihin kuuluvat henkilöstösivukulut eli palkan sivukulut ovat eräissä jäsenvaltioissa niin korkeat, että ne saattavat
rajoittaa kyseisiin maihin suuntautuvia investointeja.

4.1.2. Raaka-ainekustannukset voivat muodostua kokonaiskustannusten merkittäväksi osaksi. Runsaasti energiaa hyödyntävillä tuotannonaloilla saattaa energian tosiasiallinen verokanta olla tärkeä tekijä.

4.1.3. Vaikka Euroopan unionissa on yhteinen alv-järjestelmä, käytännössä sovellettavat verokannat sijoittuvat tietylle
vaihteluvälille, minkä lisäksi eräissä jäsenvaltioissa noudatetaan
poikkeusmenettelyjä. Kulloisessakin jäsenvaltiossa sovellettava
alv-järjestelmä voi toimia houkuttimena uusille yrityksille tai
säikyttää ne pysymään poissa. Esimerkkinä olkoon sähköisestä
kaupasta ja al-verosta parhaillaan käytävä keskustelu, jossa on
tuotu esiin huoli siitä, että EU:ssa rekisteröitymisvelvolliset
yhteisön ulkopuoliset yritykset hakeutuvat alhaisen al-verokannan maihin.

4.1.4. Työhön kohdistuvat verot ja maksut vaihtelevat
jäsenvaltioittain, mikä voi vaikuttaa yritysten kykyyn ottaa
tarvittava määrä henkilöstöä palvelukseen.

4.1.5. Eläkeoikeuksien siirto jäsenvaltioiden välillä ei ole
helppoa, mikä vähentää työvoiman liikkumisalttiutta – näin
on eritoten johto- ja ammattihenkilöstön keskuudessa.

4.2.
Komission lokakuussa 2001 julkistamassa, yritysverotusta käsittelevässä tutkimuksessa puututaan muun muassa
seuraaviin seikkoihin.

4.2.1. Siirtohinnoittelu viittaa maksujen perintään konsernin yksittäisten osien välisessä tavaroiden ja palvelujen vaihdannassa esimerkiksi monikansallisen yrityksen sisäisesti. Välitysmenettely-yleissopimus (Arbitration Convention) on väline,
jonka avulla ratkotaan siirtohinnoittelukiistoja EU:ssa.

4.2.3. Toisessa maassa syntyneen tappion vähentäminen
on mahdollisuus, jonka ansiosta yhtiö voi vähentää tietyillä
markkinoilla kärsimänsä liiketappion muualla saamastaan positiivisesta tuloksesta. Tämäntyyppistä mekanismia ei yhtenäismarkkinoilla ole, mikä aiheuttaa yrityksille tuntuvia kustannuksia ja saattaa pidättää niitä investoimasta uusille markkinoille, joilta ne eivät ole aiemmin hankkineet kokemusta.

4.2.4. Rajatylittävät yritysjärjestelyt voivat käydä yhtenäismarkkinoillakin kalliiksi, minkä vuoksi yritykset eivät kykene
järjestämään toimintaansa uudelleen parhaalla mahdollisella
tavalla. Asiaan liittyvistä ongelmista mainittakoon tytäryhtiölle
tehtävän veronsiirron verottaminen; ennen yritysrakenteen
muuttamista syntyneiden tappioiden kirjanpidollinen menetys,
koska niitä ei voi siirtää uudelle tytäryhtiölle, sekä velvoite
vapauttaa varaukset, jotka aiemmin on vähennetty yrityksen
verotettavasta tuloksesta. Yritysjärjestelydirektiivi vuodelta 1990 paransi tilannetta jossain määrin, mutta voimassa
olevat verotukselliset esteet asettavat EU-yritykset epäedulliseen asemaan verrattuna yhteisön ulkopuolisiin yrityksiin,
jotka aloittavat liiketoiminnan kokonaan uudelta pohjalta
Euroopan unionissa (greenfield operation).

4.2.5. Yritysverotus vaihtelee suuresti jäsenvaltioittain niin
veropohjan kuin verokannan osalta. On valtiovallan päätettävissä, miten se kohtelee yrityksiä verotuksellisesti oikeudenkäyttöalueellaan. Valtio voi esimerkiksi käyttää tätä välineenä
rohkaistakseen uusien yritysten perustamiseen tai houkutellakseen ulkomaisia investointeja. Yritykset pystyvät tietyissä tapauksissa kompensoimaan investointinsa verotuksessa tekemällä käyttöomaisuuden poistoja.

4.2.6. Edellä kuvattujen, samanaikaisesti useassa maassa
harjoitettavaan liiketoimintaan kuuluvien vaikeuksien ohella
on kotipaikkajäsenvaltionsa ulkopuolisissa jäsenvaltioissa vailla paikallista yhtiömuotoa toimivilla yrityksillä useinkin voitettavanaan sellaisia verotus- ja sosiaalijärjestelmiin liittyviä hallinnollisia ongelmia, jotka eivät koske kyseisessä jäsenvaltiossa
kotipaikkaansa pitäviä yhtiöitä.

4.3.
EU:ssa yritysten tulisi pystyä toimimaan tehokkaasti
yli rajojen eli hyötymään sisämarkkinoiden perustamisesta.
Tehokkuusero useassa tai ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa
toimivien yritysten välillä on mitta, joka kertoo sisämarkkinoilla operoivien yritysten kilpailukykyyn vaikuttavista esteistä.
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4.4.
Jäsenvaltioiden välillä esiintyviä verotuksellisia vääristymiä voidaan oikaista joko virallisin tai epävirallisin keinoin.
Yritysverotusta käsittelevä tutkimus on kyllin kattava tarjotakseen edellytykset lähentää jäsenvaltioiden yritysverotusjärjestelmiä merkittävästi virallisin keinoin. Verokantojen lähentyminen tulee kuitenkin tapahtumaan ainoastaan epävirallisesti,
kun jäsenvaltiot reagoivat kehityssuuntauksen mukaisesti.
5. Päätelmät – seuraavat toimet
5.1.
Yritysverotuksen verokannoista päättäminen tulee
edelleen kuulumaan jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Niinpä verotusjärjestelmien kesken tulee luonnollisesti
esiintymään piilevää kilpailua, koska niiden välillä on eroja.
Asetelma pysyy ennallaan, mutta komission tekemä yritysverotustutkimus antaa perusteet monien epäjohdonmukaisuuksien
poistamiseen. Todettakoon, että Lissabonissa kokoontunut
Eurooppa-neuvosto kehotti päätelmissään jäsenvaltioita yleisesti kohentamaan verotusjärjestelmiensä kilpailukykyä.
5.2.
Tämän ohella on puututtava haitallisiin toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat päätöksiin yritysten sijaintipaikasta.
ETSK kehottaa neuvostoa sitoutumaan tekemään poliittiset
johtopäätökset Primarolo-kertomuksessa käsitellyistä ongelmista, koska kertomuksessa selvitellyt kysymykset ovat verokilpailun kannalta keskeisiä. Ei tule kuitenkaan unohtaa joulukuussa 1997 tehtyä Veronan sopimusta verotustoimista (veropaketti) (1) eikä sitä, että paketin tärkeimpien osien toteuttamista koskeville töille asetettu aikataulu on jo vahvistettu. (2)
Kertomus on merkittävä edistysaskel. Mikäli nyt ei tartuta
toimeen, joudutaan kaksi askelta taaksepäin.
5.3.
ETSK näkee komission viimeaikaiset valtiontukia koskevat toimet rohkaisevina. Euroopan unionin veropolitiikan
ensisijaisia tavoitteita käsittelevässä tiedonannossaan komissio
huomauttaa, että verotuskysymyksissä se aikoo noudattaa
yleislinjaa, jonka mukaan se haastaa sääntöjä rikkovat jäsenvaltiot Euroopan yhteisön tuomioistuimeen. TSK kehottaa komissiota noudattamaan kyseistä menettelyä säännöstenvastaisen
valtiontuen kitkemiseksi.
(1) Ecofin-neuvoston päätelmät, EYVL C 2, 6. tammikuuta 1998.
(2) Puheenjohtajan päätelmät – Santa Maria da Feiran Eurooppaneuvosto, lehdistötiedote (19.6.2000) nro 200/1/00.
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5.4.
ETSK kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että OECD:n piirissä tehty tutkimus viedään
päätökseen oikeudenmukaisella ja arvokkaalla tavalla, 28. helmikuuta 2002 umpeutuneen määräajan jälkeen.
5.5.
Yritysten kannalta on keskeistä, että veropolitiikan
ensisijaisia tavoitteita koskevassa tiedonannossa hahmoteltu
ohjelma toteutuu. Asialistalle kuuluvat muun muassa arvonlisävero, henkilökohtaiset eläkkeet sekä siirtohinnoittelu.
5.6.
Lokakuussa 2001 julkistetun yritysverotustutkimuksen
jatkokäsittely on mitä merkityksellisintä EU:ssa toimivien
yritysten kilpailukykyä ajatellen, joskin on muistettava, että
yritysverotuksen verokantojen määrääminen jäänee jäsenvaltioiden toimivaltaan. Komission ehdottama kaksijakoinen strategia tähtää kohdennettujen ratkaisujen käyttöön välittömästi
ja samanaikaisesti aloitettavaan yleisiä laaja-alaisia ratkaisuja
koskevaan laajempaan keskusteluun. Tavoitteena on luoda
EU:n yrityksille yhtenäinen yritysveropohja niiden EU:n laajuista toimintaa varten.
5.7.
Lukuisista muista seikoista tärkein on Eurooppa-yhtiön
perussäännön verotusulottuvuus. Eurooppa-yhtiön perustamisesta saa täyden hyödyn vain, jos jo toimivat yhtiöt voivat
perustaa mainitunmuotoisen yhtiön ilman, että toimenpiteestä
aiheutuu niille verotuksellisia lisäkustannuksia, ja jos ne välttävät niitä haitallisia veroesteitä, joita nykyisin esiintyy, kun
liiketoimintaa harjoitetaan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Hanke saattaa joutua vaaraan, sillä nykyisellään ei
mainittuja seikkoja ole hoidettu kuntoon. Toisaalta on huolehdittava siitä, ettei Eurooppa-yhtiön perussäännön toteuttaminen synnytä uutta verotuksellista vääristymää jäsenvaltioissa
rekisteröityihin yrityksiin nähden.
5.8.
Vaikka verotusjärjestelmät ja verokilpailu vaikuttavat
merkittävällä tavalla liikeyritysten kilpailukykyyn, sen ratkaisevat tekijät ovat yleensä muualla, mikäli verotuskäytänteet
eivät ole kohtuuttomia ja haitallisia. Verotusjärjestelmät ovat
poliittisia luonteeltaan, ne kuvastavat yhteiskunnan tekemiä
valintoja. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavista markkinavoimista monet eivät itse asiassa ole hallittavissa. Yritykset
kohdistavat odotuksensa poliitikkoihin, jotta nämä valvoisivat
verotusjärjestelmiä järkevästi ja johdonmukaisesti ja huolehtisivat siitä, että niiden vakaus säilyy.

Bryssel 25. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan
parlamentille laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta”
(KOM(2001) 672 lopullinen)
(2002/C 149/17)
Neuvosto päätti 21. tammikuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto antoi lausuntonsa 10. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Luis Miguel Pariza Castaños.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa seuraavan
lausunnon. Äänestyksessä annettiin 97 ääntä puolesta ja 1 ääni vastaan 2:n pidättyessä äänestämästä.

1. Tiedonannon pääsisältö

1.1.
Tiedonannossa käsitellään laittoman maahanmuuton
ehkäisemistä ja torjumista eri näkökohdista ja ehdotetaan,
että toimiin ryhdyttäisiin muun muassa seuraavilla aloilla:
viisumipolitiikka, tietojenvaihto, rajavalvonta, poliisiyhteistyö,
rikosoikeudellinen lainsäädäntö ja maahanmuuttajien kotiinpaluuta koskeva politiikka.

1.2.
Tiedonannossa on osa, jonka otsikkona on ”Suuntaviivat, tavoitteet ja vaatimukset”. Siinä määritellään tulevan
maahanmuuttopolitiikan keskeisimmät seikat. Osassa, jonka
otsikkona on ”Toimintasuunnitelma”, määritellään käyttöön
otettavat toimet.

1.3.
Osan ”Suuntaviivat, tavoitteet ja vaatimukset” alussa
todetaan, että laiton maahanmuutto on monimuotoinen ja
monimutkainen ilmiö, jonka syyt, muodot ja kanavat on
tunnettava tarkoin, jotta toteutettavat toimenpiteet voidaan
mukauttaa vallitsevaan todellisuuteen.

1.3.1. Tiedonannon mukaan laiton maahanmuutto on torjuttava vaikeuttamatta kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia muuttaa jäsenvaltioihin.
Tasapainon säilyttämiseksi jäsenvaltioiden on pyrittävä tarjoamaan suojelua nopeasti, jotta pakolaisten ei tarvitse turvautua
laittomaan maahanmuuttoon. On esimerkiksi hyödynnettävä
nykyistä useammin mahdollisuutta hakea suojelua lähtövaltiosta käsin ja helpotettava pakolaisten tuloa jäsenvaltioihin
uudelleensijoittamista koskevin järjestelyin.

1.3.2. Laittoman maahanmuuton torjumiseksi on ryhdyttävä ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, joihin kuuluu laittoman
maahanmuuton syiden tutkiminen, uusien yhteistyösuhteiden

solmiminen maahanmuuttajien lähtövaltioiden kanssa, tiedotuskampanjoiden järjestäminen jne. Maahanmuuttajien lähtövaltioissa on toteutettava toimenpiteitä rauhan, poliittisen
vakauden, ihmisoikeuksien ja kestävän talouskehityksen edistämiseksi.

1.3.3. Laittomiin maahanmuuttovirtoihin liittyvä rikollinen
toiminta, joka ilmenee sekä ihmisten salakuljetuksena että
ihmiskauppana, on tukahdutettava ja siitä on langetettava
asianmukaisia seuraamuksia. Tämä edellyttää, että jäsenvaltioiden rikosoikeudellinen lainsäädäntö yhdenmukaistetaan. On
luotava yhteisiä sääntöjä suhtautumisesta laittoman työvoiman
käyttöön ja maahanmuuttajia kuljettavien liikenteenharjoittajien vastuusta sekä annettava säädöksiä laittomasta maahantulosta ja oleskelusta.

1.4.
Osassa ”Toimintasuunnitelma” käsitellään viisumitoimenpiteitä, tietojen vaihtamista ja analysoimista, rajanylitystä,
käytännön toimien koordinointia ja poliisiyhteistyötä, laittomista toimista määrättäviä rangaistuksia sekä maahanmuuttajien kotiinpaluuta.

1.4.1. Viisumipolitiikka on laittoman maahanmuuton kannalta tärkeää siksi, että osa laittomasta maahanmuutosta
tapahtuu asianmukaisten raja-asemien kautta mutta ilman
tarvittavia asiakirjoja tai väärennetyin asiakirjoin. Nykyinen
Schengenin-viisumi on arvokas asiakirja, jonka avulla väärennysyrityksiä torjutaan tehokkaasti, mutta viisuminhaltijan henkilöllisyys on pystyttävä toteamaan nykyistä tarkemmin ja
EU:ssa toimivien konsulaattien on parannettava yhteistyötään.
On harkittava mahdollisuutta perustaa yhteisiä viisumitoimipisteitä, joiden avulla palvelua ja teknistä valmiutta voitaisiin
parantaa kustannuksia säästäen. Unioniin on lisäksi kehitettävä
sähköinen järjestelmä, jossa vaihdetaan tietoja viisumeista,
jotta henkilö voidaan asiakirjan lisäksi tunnistaa myös tietokannan avulla.
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1.4.2. Tietojen vaihtaminen ja analysoiminen on erittäin
tärkeää, jotta laittomasta maahanmuutosta saadaan tietoa ja
siihen puututaan asianmukaisesti. Laittoman maahanmuuton
syitä, ilmenemismuotoja jne. on tutkittava entisestään. Siksi
tiedonvaihtojärjestelmät on nykyaikaistettava ja perustettava
Euroopan muuttoliikkeiden seurantakeskus. Niin ikään ehdotetaan, että luodaan ennakkovaroitusjärjestelmä tai pysyvä viestintäverkko, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat ilmoittaa toisilleen laittomista muuttovirroista välittömästi.

1.4.3. Sääntöjen vastaisen maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaihin suunnitellaan luotavaksi maahanmuuton ja lentoyhtiöiden yhteyshenkilöiden verkosto, joka koordinoisi toimintaa maahanmuuttajien lähtömaista käsin. Yhteisön ulkopuolisille maille on lisäksi myönnettävä monenlaista rahoitustukea
esimerkiksi
turvapaikanhakijoille
tarkoitetun
infrastruktuurin luomiseen, tiedotuskampanjoihin, virkamiesten täydennyskoulutukseen, asiantuntijatapaamisiin, rajatarkastuslaitteiston parantamiseen jne. Valistuskampanjoiden
avulla on jaettava tietoa laittomaan maahanmuuton riskeistä
ja muista siihen liittyvistä seikoista.

1.4.4. Rajatarkastusten tehostamiseksi EU:n ulkorajoilla on
perustettava Euroopan rajavartiolaitos, laadittava rajavartijoille
koulutussuunnitelma tai luotava yhteisiä rajavalvontajoukkoja.
Tulevaisuudessa voitaisiin perustaa Euroopan rajavartijakoulu.
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1.4.8. Laittomasti maahan tulleiden siirtolaisten käyttö työvoimana edistää laittomia maahanmuuttovirtoja, ja siihen on
puututtava asianmukaisin seuraamuksin muun muassa siten,
että kustannukset työntekijän palauttamisesta kotimaahansa ja
muut kustannukset langetetaan työnantajan maksettaviksi.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei tällainen yritystoiminta
ole kannattavaa.

1.4.9. Maahanmuuttajia kuljettavat liikenteenharjoittajat
ovat niin ikään konkreettisesti vastuussa laittomasta maahanmuutosta. Niiden on varmistettava, että ulkomaalaisella on
voimassa olevat matkustusasiakirjat. Neuvosto on jo antanut
asiasta direktiivin, mutta uusia säädöksiä tarvitaan ja yhdenmukaistamista on lisättävä.

1.4.10. Edellä esitettyjä toimia täydentää maahanmuuttajien kotiinpaluuta koskeva politiikka. Vapaaehtoinen paluu
kotimaahan on asetettava etusijalle. Kauttakulku- ja takaisinottoasioissa on tehtävä nykyistä enemmän yhteistyötä, ja jäsenvaltioiden on toteutettava enemmän yhteisiä toimia. Takaisinottosopimuksia on kehitettävä, mutta samalla on aina otettava
huomioon maahanmuuttajan lähtövaltion ihmisoikeustilanne.
Komissio laatii aikanaan vihreän kirjan maahanmuuttajien
kotiinpaluuta koskevasta yhteisön politiikasta.

2. Yleistä
1.4.5. Edellä mainittujen ehdotusten pohjalta voitaisiin perustaa erillinen teknisen tuen toimisto. Sen vastuualueeseen
kuuluisivat Euroopan muuttoliikkeiden seurantakeskus, ennakkovaroitusjärjestelmä, Euroopan rajavartijakoulu ja hallinnointijärjestelmä (SIS, Eurodac ja Euroopan viisumintunnistusjärjestelmä).

1.4.6. Europolin on laajennettava toimintaansa rikollisverkostojen paljastamiseksi ja hajottamiseksi, ja sille on annettava
uusia toimivaltuuksia puuttua ennen kaikkea ihmiskauppaan
ja ihmisten salakuljetukseen.

1.4.7. Jäsenvaltioiden ulkomaalaislainsäädäntöä ja rikoslakia on muutettava siten, että tehostetaan ihmiskaupan ja
ihmisten salakuljetuksen torjuntaa. Salakuljetukseksi määritellään laittomaan rajanylitykseen liittyvä toiminta, kun taas
ihmiskaupalla tarkoitetaan henkilön hyväksikäyttöä. Salakuljetuksen vastaiset toimenpiteet on jo kirjattu äskettäin annettuun
direktiiviin, ja ihmiskaupan torjumisesta on annettu puitepäätös. Mutta uusia lainsäädäntöaloitteita tarvitaan sääntelemään
ihmiskaupan uhrien asemaa. Komissio tekee ehdotuksen oleskeluluvasta, joka myönnettäisiin ihmiskaupan uhreille, jotka
tekevät yhteistyötä hyväksikäyttäjien vastaisessa tutkinnassa ja
rikosoikeudellisissa menettelyissä.

2.1.
Komitea tekee aluksi terminologisen huomautuksen.
Termiä ”laiton” olisi käytettävä erityisesti viitattaessa salakuljetukseen, ihmiskauppaan tai ihmisten hyväksikäyttöön, jolloin
”laittomia” ovat kyseisen toiminnan harjoittajat ja henkilöt,
jotka saavat toiminnasta taloudellista hyötyä. Sen sijaan ilmausta ”laiton maahanmuutto” on tarkennettava, kun sillä
tarkoitetaan maahan muuttavia henkilöitä. Vaikka maahantulo
ei ole laillista ilman säädettyjä asiakirjoja ja lupia, kyseiset
henkilöt eivät ole rikollisia. Useissa viestimissä sääntöjen
vastainen maahanmuutto ja rikollisuus samaistetaan, vaikka
todellisuudessa ei ole kyse samasta asiasta, ja tällainen viestintä
lietsoo väestön keskuudessa pelkoa ja muukalaisvihaa. Sääntöjen vastaisesti maahan tullut henkilö ei ole rikollinen, vaikka
hänen asemansa ei olekaan laillinen.

2.2.
Ensimmäisenä yleishuomiona tiedonannosta komitea
toteaa kannattavansa täysin laittoman maahanmuuton torjumista varsinkin silloin, kun siihen liittyvät ihmisten salakuljetus
ja ihmiskauppa. Tällaisen rikollisen toiminnan myötä on
kehittynyt uudenlainen orjuus, joka on miljoonien ihmisten
kärsimyksen ylläpitämää mittavaa laitonta liiketoimintaa. Se
on yksi aikamme suurista vitsauksista, ja sen torjumiseen on
valjastettava kaikki oikeusvaltion käytössä olevat välineet.

21.6.2002

FI
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2.3.
Komitea pitää myönteisenä tiedonannossa esitettyä
toteamusta, että on kunnioitettava kansainvälisen suojelun
tarpeessa olevien henkilöiden oikeutta saada suojelua ja siis
torjuttava laitonta maahanmuuttoa ilman, että toimenpiteistä
on haittaa turvapaikkaoikeudelle. Komitean mielestä kyseistä
periaatetta ei taata tiedonannossa riittävästi varsinkaan liikenteenharjoittajien vastuun osalta. Sitä käsitellään lausunnossa
tuonnempana erityishuomioiden yhteydessä.

2.4.
Komitea kannattaa komission ehdotusta antaa uusia
säädöksiä, joilla tiukennetaan ihmisten salakuljettajille ja ihmiskauppiaille määrättäviä seuraamuksia, ja ehdotusta yhdenmukaistaa rikoslaki ja ulkomaalaislainsäädäntö, jotta kaikki jäsenvaltiot toimisivat asiassa yhtä tehokkaasti.

2.5.
Kuten komitea totesi unionin uudesta maahanmuuttopolitiikasta antamassaan lausunnossa (1), yhteisön toimielinten
ja jäsenvaltioiden on annettava uusia säädöksiä ja parannettava
poliittista ja viranomaistoimintaansa estääkseen sääntöjen vastaisesti maahan tulleiden siirtolaisten työllistämisen. Kuten
tiedonannossa todetaan, laittoman työvoiman käyttö toimii
laittoman maahanmuuton ”houkuttimena”.

2.6.
Tiedonannossa ei juurikaan ole otettu huomioon sääntöjen vastaisen maahanmuuton syitä, joita komissio tutki
marraskuussa 2000 julkaisemassaan tiedonannossa yhteisön
maahanmuuttopolitiikasta (2). Tällöin sääntöjen vastaisen
maahanmuuton todettiin lisääntyneen muun muassa siksi, että
työntekotarkoituksessa tapahtuvalle maahanmuutolle on liian
vähän laillisia teitä. Unionin taloudessa on kuitenkin tietyillä
aloilla työvoimapulaa, mutta siitä huolimatta työvoiman laillinen maahanmuutto on hyvin vaikeaa nykyisten maahanmuuttopolitiikkojen vuoksi. Muun muassa tämä on edistänyt muuttovirtojen kanavoitumista sääntöjen vastaisille väylille, ja nyt
on siis ryhdyttävä toimenpiteisiin asianomaisten henkilöiden
aseman ratkaisemiseksi.

2.7.
Koska nykyisin harjoitettavat rajoittavat maahanmuuttopolitiikat ovat suureksi osaksi syyllisiä siihen, ettei monilla
ihmisillä ole tarvittavia asiakirjoja, komission ja jäsenvaltioiden
on syytä harkita kyseisten henkilöiden aseman laillistamista,
jotta he voivat saada työsopimuksen laillisesti.

2.8.
Komitea katsoo, että yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa on täydennettävä yhteisellä politiikalla, jolla torjutaan
laitonta maahanmuuttoa. Neuvoston on työstettävä pikimmiten direktiivit perheiden yhdistämisestä ja unionissa pitkään
oleskelleiden maahanmuuttajien asemasta sekä direktiivi, jossa
määritellään uusien maahanmuuttajien maahantulon ja oleskelun ehdot. Sääntöjen vastaisen maahanmuuton aiheuttama
ongelma helpottuu näin huomattavasti.

(1) EYVL C 260, 17.9.2001 (esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños).
(2) Komission tiedonanto KOM(2000) 757 lopullinen.
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3. Konkreettisia huomioita
3.1.
Laittoman maahanmuuton syitä tutkittaessa ja maahanmuuttopolitiikan tavoitteita määriteltäessä olisi korostettava yhtäläisesti kahta pääseikkaa:
–

ihmisten salakuljetuksen, ihmiskaupan ja laittoman työvoiman käytön torjumista

–

muuttovirtojen kanavoimista laillisia teitä.

Näiden kahden seikan on aina katsottava täydentävän toisiaan,
vaikka puheena olevassa tiedonannossa ei käsitelläkään viimeksi mainittua näkökohtaa, koska Euroopan komissio puuttuu siihen muissa ehdotuksissaan. Laiton maahanmuutto ei ole
pelkästään poliisi- ja oikeusasia.

3.2.

Laittoman työvoiman käyttö

3.2.1. Laittoman työvoiman käytön torjumiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Sääntöjen vastaisesti
maahan tulleiden siirtolaisten työllistäminen laittomasti on
määriteltävä hyväksikäytöksi, jos heitä työllistettäessä rikotaan
voimassa olevia laillisia työehtoja. Komission tiedonannossa
ilmauksella ”hyväksikäyttö” tarkoitetaan ainoastaan ihmiskauppaa. Komitean mielestä sitä on käytettävä myös puhuttaessa tietyissä olosuhteissa tapahtuvasta laittoman työvoiman
käytöstä.
3.2.2. Koska lailliselle maahanmuutolle ei vielä ole asianmukaisia kanavia, eräät työnantajat harjoittavat yritystoimintaansa tarjoamalla työtä sääntöjen vastaisesti maahan tulleille
siirtolaisille, koska he eivät löydä laillisia maahanmuuttajia.
3.2.3. Jotkut harvat työnantajat hyödyntävät laittomasti
maahan tulleiden henkilöiden sääntöjen vastaista olotilaa ja
ryhtyvät käyttämään heitä hyväkseen. He teettävät maahanmuuttajilla töitä kaikkien työelämän sääntöjen ja/tai työehtosopimusten vastaisissa työskentely- ja palkkaoloissa. Muutamat
työnantajat toimivat myös ihmisten salakuljetusta harjoittavien
verkostojen kätyreinä.
3.2.4. Siksi työntekijöiden hyväksikäytöstä määrättävät seuraamukset eivät saa olla pelkästään taloudellisia, vaan asiaa on
kehiteltävä jäsenvaltioiden rikoslaeissa.
3.2.5. Komitea kannattaa ehdotusta, jonka mukaan sääntöjen vastaiseen maahanmuuttoon liittyvästä rikollisesta toiminnasta saatu taloudellinen hyöty tuomittaisiin menetetyksi.
3.2.6. Myös työmarkkinaosapuolten on torjuttava sääntöjen vastaisesti maahan tulleiden siirtolaisten hyväksikäyttöä
laittomana työvoimana. Palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen
on tehtävä yhteistyötä viranomaisten kanssa maahanmuuttajien hyväksikäytön kitkemiseksi. Komitea kannattaa komission
ehdotusta poistaa kaikki kilpailuedut, joita työnantajat saavat
teettäessään sääntöjen vastaista työtä. Komission suunnitteleman direktiivin ansiosta ongelma saattaa ratketa.
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Uhrien hyvittäminen oikeusviranomaisten kanssa tehdystä
yhteistyöstä

3.3.1. Laittoman työvoiman hyväksikäytön uhreihin on
suhtauduttava myönteisesti. Laittomana työvoimana käytettyjä
siirtotyöläisiä on pidettävä hyväksikäytön uhreina, kun he
joutuvat ääritilanteisiin. On siis todettava, että jos uhrit tekevät
yhteistyötä oikeusviranomaisten kanssa laittoman työvoiman
hyväksikäyttöä tutkittaessa, heille voidaan myöntää laillinen
oleskelulupa samaan tapaan kuin tiedonannon kohdassa 4.7.2
todetaan ihmiskaupan uhreista.
3.3.2. Komitea on erittäin tyytyväinen siihen, että komissio
on tehnyt nopeasti direktiiviehdotuksen sellaisille uhreille
myönnettävästä oleskeluluvasta, jotka ovat valmiit tekemään
yhteistyötä tutkimuksissa ja rikosoikeudellisten menettelyjen
yhteydessä hyväksikäyttäjiään vastaan.

3.4.

3.5.2. Komission on esitettävä jäsenvaltioille politiikkojen
koordinoinnin yhteydessä, että niiden olisi syytä ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen laillistamiseksi, jotta sääntöjen vastaista
maahanmuuttoa ei pidettäisi laillisen maahanmuuton takaovena. Asianomaisten henkilöiden asemaa laillistettaessa on otettava huomioon se, millä tavoin henkilö on kotoutunut yhteiskuntaan ja sijoittunut työelämään.

3.6.

Viisumipolitiikkaan ja rajavalvontaan liittyvä yhteistyö

3.6.1. Yhteistyö maahanmuuttajien lähtövaltioiden kanssa
on perusluonteinen keino kanavoida muuttovirrat laillisesti ja
estää laiton maahanmuutto.
3.6.2. Myönnettäessä viisumeja ja valvottaessa ulkorajoja
jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja noudatettava sovittuja
velvoitteita. On hyvä pitää mielessä, että lähivuosina EU:n
ulkorajoihin kohdistuu suuria muuttopaineita.

Liikenteenharjoittajille määrättävät seuraamukset

3.4.1. Komitea toistaa nyt annettavassa lausunnossa vastustavansa matkustajaliikenteen harjoittajille määrättäviä seuraamuksia. Komitea on jo toisessa yhteydessä (1) todennut, ettei
matkustajia kuljettavia yhtiöitä eikä niiden työntekijöitä saa
asettaa vastuuseen matkustajien matkustusasiakirjojen tarkistamisesta, koska jäsenvaltion alueelle pyrkiviltä turvapaikanhakijoilta saatetaan näin evätä kansainvälisten yleissopimusten
mukaisen turvapaikkaoikeuden saaminen. Matkustusasiakirjojen tarkistaminen kuuluu asiaan erikoistuneille viranomaisille,
ja siitä voi vastata yhteyshenkilöiden verkosto, joka tiedonannossa ehdotetaan luotavaksi maahanmuuttajien lähtömaihin,
mutta ei kuljetusyhtiöiden henkilökunta.
3.4.2. Komitea tarkentaa edellistä kohtaa ja toteaa tarkoittavansa liikenteenharjoittajalla tässä yhteydessä matkustajaliikennettä harjoittavaa yhtiötä, joka toimii täysin laillisesti
kuljettaessaan matkalippunsa maksaneen henkilön. Tässä ei
siis ole kyse kenestä tahansa tavarankuljettajasta, joka kuljettaa
vapaaehtoisesti ihmisiä laittomasti, mitä on pidettävä ihmisten
salakuljetuksena.

3.5.
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Sääntöjen vastaisesti maassa olevien henkilöiden aseman
laillistaminen

3.5.1. Komitea vastustaa myös ennen kaikkea tiedonannossa esitettyä suhtautumista sellaisiin maahanmuuttajiin,
jotka oleskelevat EU:ssa sääntöjen vastaisesti. Tiedonannossa
mainitaan vain maahanmuuttajien kotiinpaluuta koskeva politiikka, mutta vaikka se onkin tarpeen, se ei saa olla ainoa tapa
puuttua sääntöjen vastaisesti maahan tulleiden siirtolaisten
asemaan.

(1) Lausunto turvapaikkaa käsittelevästä komission tiedonannosta
EYVL C 260, 17.9.2001 (esittelijä: Dario Mengozzi).

3.6.3. Yhteisen politiikan kannalta on välttämätöntä, että
yhteyshenkilöinä toimivat viranomaiset koordinoivat toimintansa ja vaihtavat keskenään tietoja.
3.6.4. Komitea kannattaa komission ehdotusta perustaa
Euroopan rajavartiolaitos yhteisine sääntöineen ja yhdenmukaisine koulutussuunnitelmineen. Keskipitkällä aikavälillä on
luotava rajavartijakoulu. Rajalla tehtävät tarkistukset on annettava sellaisten virkamiesten tehtäväksi, jotka ovat erikoistuneet
käsittelemään ihmisiä ja joilla on runsaasti teknistä osaamista.
3.6.5. On erittäin tärkeää myöntää yhteisön ulkopuolisille
maille rahoitustukea niiden torjuessa ihmisten salakuljetusta ja
hallinnoidessa laillisesti muuttovirtoja. Niinpä onkin järjestettävä tiedotuskampanjoita, joilla pyritään estämään sääntöjen
vastainen maahanmuutto. Työmarkkinaosapuolet ja muut
kansalaisyhteiskuntaa edustavat organisaatiot voivat tehdä
yhteistyötä kampanjoita järjestettäessä.
3.6.6. On todettava, että taloudellista tukea on myönnettävä ensisijaisesti ehdokasvaltioille, ja niihin sovelletaan siirtymäkausia, ennen kuin niiden työntekijät voivat liikkua vapaasti.
Kyseisten maiden on lisäksi ryhdyttävä valvomaan rajojaan ja
siirtolaisvirtojaan uusin toimenpitein.

3.7.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

3.7.1. Europolin roolia on vahvistettava, jotta sääntöjen
vastaisesti maahan tulevien henkilöiden salakuljetusta harjoittavat rikollisverkostot paljastuvat ja ne voidaan hajottaa.
Europolille on annettava enemmän toimivaltuuksia soveltamalla EU:n perustamissopimuksen 30 artiklan määräyksiä
asianmukaisesti. Ihmiskauppaan ja ihmisten salakuljetukseen
liittyviä rahoitusverkostoja on ryhdyttävä jäljittämään mahdollisimman ponnekkaasti.
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3.7.2. Eurojustin ja Euroopan oikeusverkon roolia on vahvistettava, jotta niiden avulla torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta, rahanpesua ja ihmisten salakuljetusta harjoittavia verkostoja. Komitea puoltaa yleissopimusta keskinäisestä oikeusavusta.
3.7.3. Komitea antaa neuvostolle ja komissiolle tukensa
torjuttaessa ihmisten salakuljetusta ja ihmiskauppaa. On langetettava uusia, entistä tiukempia rangaistuksia, ja kyseiset
rikokset on saatettava yhteisen poliisi- ja oikeusalueen piiriin,
jota EU on luomassa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.
3.8.

Euroopan maahanmuuttoliikkeiden seurantakeskus

3.8.1. Komission ehdottamaan toimintasuunnitelmaan sisältyy komitean mielestä myönteisiä seikkoja, erityisesti Euroopan muuttoliikkeiden seurantakeskuksen perustaminen. Keskuksen tarkoituksena on valvoa ja vertailla laillisia ja sääntöjen
vastaisia muuttovirtoja sekä kehittää laittomasta maahanmuutosta varoittava järjestelmä.
3.9.

Maahanmuuttajien kotiinpaluuta koskeva politiikka

3.9.1. Maahanmuuttajien takaisinottoa ja kotiinpaluuta
koskevan politiikan osalta komitea korostaa, että on syytä
tukea vapaaehtoisuutta ja ottaa humanitaariset arvot mahdolli-
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simman hyvin huomioon. EU:n jäsenvaltioiden ei pidä tehdä
takaisinottosopimuksia yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa
silloin, kun kyseisten maiden poliittiset olot ovat erittäin
epävakaat eivätkä maat kunnioita ihmisoikeuksia. Komitea
tarkastelee aikanaan huolellisesti vihreää kirjaa maahanmuuttajien kotiinpaluuta koskevasta yhteisön politiikasta.
4. Loppuhuomiot
4.1.
Komitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen tarjota kansalaisyhteiskunnalle tilaisuus osallistua laittoman maahanmuuton torjumiseen. Myös Euroopan talous- ja
sosiaalikomitea voi omalta osaltaan olla mukana laatimassa
ehdotettua toimintasuunnitelmaa.
4.2.
Yhteisessä politiikassa laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi on otettava huomioon kaikki ilmiön taustalla
olevat tekijät ja vältettävä sortumasta sellaiseen politiikkaan,
joka kattaa vain poliisi- ja oikeusasioiden kaltaiset näkökohdat;
ne ovat epäilemättä tarpeellisia mutta niiden avulla ei yksinään
pystytä hillitsemään sääntöjen vastaista maahanmuuttoa.
4.3.
Komitea kehottaa neuvostoa nopeuttamaan maahanmuuttoon ja turvapaikkaan liittyviä lainsäädäntötoimia ja
ottamaan niistä nykyistä enemmän vastuuta. Komission ehdottamien direktiivien ja asetusten valmistelussa havaitut viivästykset vaikeuttavat muuttovirtojen kanavoimista laillisia teitä.

Bryssel 25. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS
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Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan komission valkoinen kirja EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet”
(KOM(2001) 681 lopullinen)
(2002/C 149/18)
Talous- ja sosiaalikomitea päätti 17. tammikuuta 2002 työjärjestyksensä 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti
antaa lausunnon aiheesta ”Euroopan komission valkoinen kirja – EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet”.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto antoi lausuntonsa 10. huhtikuuta 2002. Esittelijä oli Jillian Hassett ja apulaisesittelijöinä toimivat José Isaı́as Rodrı́guez Garcı́a-Caro
ja Mário David Soares.
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 24. ja 25. huhtikuuta 2002 pitämässään 390. täysistunnossa
(huhtikuun 25. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 72 ääntä puolesta ja
1 vastaan 1:n pidättyessä äänestämästä.

1. Valkoinen kirja ”EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet”
1.1.
Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä Euroopan komission 21. marraskuuta 2001 antamaan valkoiseen kirjaan
aiheesta ”EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet”. Se antaa täyden
tukensa tälle poliittiselle aloitteelle, joka tarjoaa mahdollisuuden tarttua Euroopan nuorten kohtaamiin haasteisiin entistä
dynaamisemmin. Komitea kehottaa komissiota kehittämään
nopeasti erityistoimia sekä myöntämään niiden täytäntöönpanon edellyttämät voimavarat.
1.2.
Komitea antoi marraskuussa 2000 kattavan omaaloitteisen lausunnon, jolla se ennakoi nuorisopolitiikkaa
käsittelevää komission valkoista kirjaa. Antamalla kyseisen
lausunnon komitea varautui tulevaan ja helpotti siten kuulemismenettelyn sujumista. Yhteistyössä komission ja Euroopan
nuorisofoorumin kanssa komitea järjesti nuorisopolitiikkaa
käsittelevän kuulemistilaisuuden, johon osallistui yli 200 nuorisojärjestöjen, työntekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä muiden
nuorisoalalla toimivien järjestöjen edustajaa jäsenvaltioista ja
ehdokasmaista. Kuulemistilaisuuden tuloksena saatiin kokoon
runsaasti eri tahojen näkökantoja ja kirjallisia esityksiä (1),
jotka julkaistiin ja joita komitea on sittemmin hyödyntänyt
kuulemiseen liittyvän osuutensa perustana (2).
1.3.
Nuorisopolitiikasta antamassaan lausunnossa komitea
määritteli nuorisopolitiikan olennaisiksi osatekijöiksi nuorison
työllisyyden ja sosiaalisen integraation, koulutuksen ja liikku-

(1) Nuorisopolitiikkaa käsitelleen, talous- ja sosiaalikomitean
20.2.2001 järjestämän kuulemistilaisuuden raportti, http://
europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/civil.html.
(2) Ruotsin puheenjohtajakaudella Uumajassa 16.–17. maaliskuuta
2001 järjestetty seminaari, jossa käsiteltiin Euroopan nuorison
elinoloja; Euroopan parlamentin kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,
tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan 24.4.2001 järjestämä julkinen kuulemistilaisuus; Belgian puheenjohtajakaudella järjestetty
keskustelutilaisuus ”Hebe’s Dream”, Gent 26.–28.11.2001; Espanjan puheenjohtajakaudella tilaisuus aiheesta ”Eurooppa ja nuoriso”, Murcia 9.–12.3.2002.

vuuden, osallistumismahdollisuudet ja kansalaisyhteiskunnan (3). Komitea paneekin huolestuneena merkille valkoisessa
kirjassa esitettyjen ensisijaisten tavoitteiden kapea-alaisuuden
ja kehottaa komissiota ottamaan nuorten sosiaalisen aseman
parantamisen kaikkien nuorisopolitiikkaan liittyvien pyrkimysten ytimeksi. Komitea pahoittelee lisäksi, ettei valkoisessa
kirjassa käsitellä ehdokasvaltioiden osallistumista.

2. Yleistä

2.1.
Valkoisessa kirjassaan komissio hahmottelee nuorisoon liittyvien toimien käytännön toteuttamista koskevia
ehdotuksiaan, jotka se esittää unionin jäsenvaltioille ja alueille.
Asiakirjaa merkittävästi täydentävissä liitteissä esitetään yhteenveto kuulemismenettelyn tuloksista ja yleiskatsaus nuorisolle suunnattuihin tai sitä koskettaviin yhteisön nykyisiin
politiikkoihin ja ohjelmiin. Valkoisessa kirjassa esitettäänkin
eurooppalaiseen yhteistyöhön sovellettavaksi uutta kehystä,
joka koostuu seuraavista kahdesta pääpiirteestä:
–

avoimen koordinointimenetelmän soveltamisesta nuorisoalalla

–

nuorison huomioon ottamisesta muiden alojen politiikassa.

2.2.
Komissio toteaa, että kuulemismenettelyn yhteydessä
on noussut esiin neljä keskeistä viestiä: ”nuorten aktiivista
osallistumista on edistettävä”, ”kokeilevia aloja on laajennettava
ja niiden hyväksyntää lisättävä”, ”nuorten itsenäisyyttä on
tuettava” ja ”Euroopan unionin edustamia arvoja on edistettä-

(3) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean oma-aloitteinen lausunto
aiheesta ”Valkoinen kirja nuorisopolitiikasta”, EYVL C 116,
20.4.2001.
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vä”. Näiden viestien perusteella komissio on määritellyt neljä
ensisijaista aihetta, joihin sovelletaan avointa koordinointimenetelmää:
–

osallistuminen

–

tiedottaminen

–

nuorten vapaaehtoistyö

–

nuorisoasioita koskevan tietämyksen lisääminen.

2.3.
Komissio ehdottaa, että hyödyntämällä nykyisiä politiikkoja ja toimia sekä soveltamalla käytettävissä olevia eri
välineitä (esim. nykyisiä avoimen koordinaation menetelmiä ja
toimintaohjelmia) nuoriso otettaisiin lisäksi entistä enemmän
huomioon myös neljällä seuraavalla politiikan alalla:
–

koulutus, elinikäinen oppiminen ja liikkuvuus

–

työllisyys

–

integroituminen yhteiskuntaan

–

rasismin ja muukalaisvihan torjuminen nuorten keskuudessa.

2.4.
Komitea katsoo, että ”nuorison huomioon ottaminen
muussa politiikassa” merkitsee eräänlaista nuorisoasioiden
valtavirtaistamista muilla politiikan aloilla. Tähän mennessä
yhteisön politiikassa läpäisyperiaatetta on sovellettu yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja ympäristönäkökohtiin (1). Mikäli
myös ehdotuksen seuranta on tarkoitus järjestää, on komission
selkeästi otettava vastuulleen poliittisen aloitteen tekeminen ja
esitettävä tiedonannon perusteella strategiaa, jossa hahmotellaan tapoja ottaa nuoriso tehokkaasti huomioon muilla politiikan aloilla (”nuorisoasioiden valtavirtaistaminen”).

2.5.
Neljä ensisijaista aihetta, joihin sovelletaan avointa
koordinointimenetelmää, heijastavat kuitenkin ”erityiseen nuorisoalaan” liittyvän näkemyksen rajoittuneisuutta. On vaikea
kuvitella, että nämä aiheet vaikuttaisivat poliittisesti merkittävällä tavalla jäsenvaltioiden tai alueiden nuorisopolitiikkaan tai
tarjoaisivat niille lisäarvoa, sillä ne ovat jo nyt toimialaltaan
usein paljon laajempia.

(1) Komission tiedonanto ”Naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien sisällyttäminen yhteisön politiikkaan ja toimintaan kaikilla aloilla”, KOM(96) 67 lopullinen. Kukin komission pääosasto
vastaa nykyisin yhdenvertaisten mahdollisuuksien valtavirtaistamisesta omalla politiikan alallaan. Toimintaa ohjaa komissaarien
”yhdenvertaiset mahdollisuudet” -ryhmä ja sitä tukee yksikköjen
välinen ”sukupuolten tasa-arvo” -ryhmä.
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2.6.
Komissio esittää, että edellä mainittuihin neljään ”erityisesti nuorisoon liittyvään” ensisijaiseen tavoitteeseen pyrittäisin
avoimella koordinaatiolla. Vaikka ajatus avoimesta koordinaatiosta onkin tervetullut, voidaan asetettuihin tavoitteisiin ja
tehtyihin ehdotuksiin tarttua asianmukaisesti myös perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklaan pohjautuvilla kannusteilla
ja suosituksilla sekä suurelta osin toimilla, jotka liittyvät
yhteisön nykyisiin ohjelmiin sekä unioninlaajuiseen nuorisoalan tiedotusstrategiaan.

2.7.
Monisäikeinen ja erittäin laajaan osallistumiseen perustuva kuulemismenettely pantiin alulle komissaari Redingin
ilmoitettua valkoisesta kirjasta marraskuussa 1999. Komissio
on hoitanut menettelyä taitavasti ja osoittanut suurta joustavuutta sekä valmiutta sopeuttaa menettelyä Euroopan nuorisoalan erityispiirteisiin. Komitea antaa komissiolle tunnustusta
hyvin suoritetusta työstä ja luottaa siihen, että avointa lähestymistapaa sovelletaan tulevaisuudessakin.

2.8.
On kuitenkin hyvä muistaa, että kuuleminen perustui
komission esittämiin aihealoihin. Kuulemiseen osallistui aktiivisesti nuoria, nuorisojärjestöjä, nuorisotutkijoita, kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä poliittisia päättäjiä ja hallinnon
edustajia kaikilta tasoilta. Valkoisen kirjan liite heijastaa kuulemisen tuloksia seuraavan alun perin komission laatiman
aihekohtaisen jaottelun (2) mukaisesti:

–

osallistuminen

–

koulutus

–

työllisyys, ammatillinen koulutus, sosiaalinen osallisuus

–

hyvinvointi, henkilökohtainen itsenäisyys, kulttuuri

–

eurooppalaiset arvot, liikkuvuus, suhteet muuhun maailmaan

(2) On tärkeää panna merkille, että vaikka komissio haluaa ”välittää
kuulemisen yhteydessä saadut viestit eurooppalaisille päättäjille
mahdollisimman muuttumattomina” se esittää myös varauksen,
jonka mukaan ”komissio ei katso olevansa sidottu ilmi tulleisiin
ehdotuksiin”. Euroopan komission valkoinen kirja ”EU:n nuorisopolitiikan uudet haasteet”, KOM(2001) 681 lopullinen, s. 22.
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2.9.
Aihealoittain jäsennellyn kuulemismenettelyn myötä
asetettiin odotuksia ja rohkaistiin nuorisoalan eri toimijoita
laatimaan arvokkaita ja alakohtaisia ehdotuksia. Valkoinen
kirja ei kuitenkaan heijasta tyydyttävällä tavalla kuulemisen
tuloksia, ja on erittäin vaikea havaita yhteyttä menettelyn ja
neljän valkoisessa kirjassa hahmotellun, ”erityisesti nuoriin
liittyvän” ensisijaisen tavoitteen välillä. Asetettuja painopistealoja voidaan kuitenkin pitää ainoastaan ensi askeleena, sillä
ne kattavat kuulemismenettelyssä esiin tulleet aiheet vain
osittain.
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3.3.
Mikäli nuorisoa käsittelevässä valkoisessa kirjassa esitettyjen menetelmien halutaan toimivan, niitä on mukautettava, koska ne eivät täysin vastaa sen enempää Lissabonin
Eurooppa-neuvoston päätelmissä kuin eurooppalaista hallintotapaa koskevassa valkoisessa kirjassakaan esitettyä kuvausta.
Avoimen koordinaation menetelmään liittyvää prosessia on
tarpeen täsmentää vastaavalla tavalla kuin Euroopan työllisyysstrategiaa ja yhteiskunnallista osallisuutta edistävää prosessia.
Jäsenvaltioiden osallistumisen lisäksi on välttämätöntä kehittää
sitovia mekanismeja, jotka mahdollistavat Euroopan parlamentin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean
sekä ennen kaikkea nuorten ja nuorisojärjestöjen, kuten Euroopan nuorisofoorumin osallistumisen.

3. Menetelmät

3.1.
Valkoisessa kirjassa suositellaan nuorisokysymyksiin
sovellettavaksi avointa koordinointimenetelmää. Tässä käsiteltävällä alalla ei aiemmin ole tehty vastaavaa ehdotusta, sillä
muodollinen aloite ei ole peräisin Eurooppa-neuvostolta eikä
ehdotettujen toimien todeta edistävän unionin tärkeimpiä
poliittisia tavoitteita. Valtioiden ja hallitusten päämiehet hyväksyivät virallisesti Lissabonin huippukokouksessa maaliskuussa
2000 talous- ja työllisyyspolitiikan sekä niihin liittyvien koulutusulottuvuuden kaltaisilla tärkeimmillä aloilla sovellettavan
avoimen koordinointimenetelmän unionitason politiikkojen
yhteensovittamisen välineeksi. Lissabonin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä määriteltiin sekä avoin koordinointimenetelmä että sen soveltaminen unionin strategisten
tavoitteiden edistämisessä (1). Avointa koordinointia on siis
ryhdytty soveltamaan sellaisten politiikkojen yhteensovittamiseksi, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta ovat
kuitenkin ratkaisevia sen unionille asetetun tavoitteen kannalta, jonka mukaan ”siitä on tultava maailman kilpailukykyisin
ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia
työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta” (2).

3.2.
Sittemmin komissio on ehdottanut eurooppalaista hallintotapaa käsittelevässä valkoisessa kirjassaan, että avointa
koordinointia tulisi soveltaa tapauskohtaisesti ”perustamissopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi”. Lisäksi
komissio toteaa, että kyseessä on ”keino edistää yhteistyötä,
vaihtaa tietoja valiokäytännöistä ja sopia jäsenvaltioiden toiminnan yhteisistä tavoitteista ja suuntaviivoista” (3). Valkoisessa kirjassa selvennetään myös avointa koordinaatiota soveltavien toimielinten roolia ja korostetaan, että komission tulisi
toimia tässä yhteydessä aktiivisesti yhteensovittajana.

(1) Lissabonin Eurooppa-neuvosto, puheenjohtajan päätelmät,
23.–24. maaliskuuta 2000, kohta 37.
(2) Lissabonin Eurooppa-neuvosto, puheenjohtajan päätelmät,
23.–24. maaliskuuta 2000.
(3) ”Eurooppalainen hallintotapa – valkoinen kirja”, KOM(2001)
428 lopullinen.

3.4.
Valkoisessa kirjassa ehdotetut menetelmät edellyttävät
komissiolta korkean tason koordinointia ja poliittista kapasiteettia. Komitea toivoo, että nuorisoasioista vastaavalle pääosastolle myönnetään tätä kunnianhimoista tavoitetta vastaavat
resurssit. Tähän liittyen on syytä panna merkille, ettei komissio
ole vielä voinut selvittää kaikkien perustamissopimuksen 149
ja 150 artiklan nojalla tarjolla olevien välineiden mahdollisuuksia. Etenkin komission ehdotuksesta annettavia suosituksia
(149 artiklan 4 kohta) olisi hyödynnettävä nuorisoalan yhteistyön edistämisessä avoimen koordinaation kehittämiseen liittyvän yhteisön menetelmän pohjalta.

3.5.
Lisäksi komitea toivoo, että sen, kansalaisyhteiskunnan
järjestöjen ja erityisesti nuorisojärjestöjen roolia avoimen koordinaation menetelmässä täsmennettäisiin. Tässä yhteydessä on
hyvä palauttaa mieleen, että Lissabonin Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajan päätelmien kohdassa 38 kuvataan kansalaisjärjestöjen roolia avoimen koordinaation menetelmässä (4).

3.6.
Komitea korostaa nuorisopolitiikan tavoitteiden kehittämisen merkitystä. Kehittämisessä tulisi hyödyntää selkeää
viitekehystä, jossa kaikilla toimielimillä ja erityisesti komissiolla
on oma roolinsa.

(4) Lissabonin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmien kohdassa 38 todetaan, että eri tarjoajien ja käyttäjien eli työmarkkinaosapuolten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa verkottuen
Euroopan komissio laatii menetelmän vertailevan arvioinnin
suorittamiseksi muutoksenhallintaa koskevista hyvistä toimintatavoista.
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4. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen
4.1.
Kaiken nuorisolle suunnatun politiikan perusperiaatteena tulee olla nuorten osallistuminen. Tämä periaate on
esitetty uudelleen sekä Euroopan että kansainvälisellä tasolla (1). Komitea painottaa sitä perusperiaatetta, että nuorten ja
nuorisojärjestöjen tulisi osallistua nuorisopolitiikan muotoiluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon paikallis-, alue-, jäsenvaltio- ja unionitasolla (2). Komitea pitää tervetulleena, että
valkoisessa kirjassa painotetaan nuorten osallistumisen edistämistä, ja toivoo, että periaate ilmenisi nykyistä selkeämmin
politiikan täytäntöönpanossa.
4.2.
Komitea panee merkille, että monet kuulemisprosessiin
osallistuneista toimijoista ja erityisesti nuoret ovat ilmaisseet
pettymyksensä siihen, ettei nuorten sosiaalista ja taloudellista
tilannetta ole käsitelty riittävästi (3). Oma-aloitteisen lausuntonsa sekä kansalaisyhteiskunnan edustajille nuorisopolitiikan
tiimoilta järjestämänsä kuulemistilaisuuden tulosten perusteella komitea tukee valkoiseen kirjaan kohdistuvia varauksia,
jotka koskevat sitä, missä määrin asiakirja heijastaa selvästi
ilmaistuja politiikan haasteita.
4.3.
Komitea pahoittelee, että komissio on hukannut tilaisuuden nuorisoalalla toimivan eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan olemassaolon, kehityksen ja monimuotoisuuden perimmäisen olemuksen ymmärtämiseksi ja tunnustamiseksi.
Vaikka etenkin nuorisojärjestöt ovat eri tasoilla ja vaiheissa
tehneet monia aloitteita antaakseen valkoiseen kirjaan oman
panoksensa, ei niiden osuutta ja roolia prosessissa ole selvästikään tunnustettu. Tämän seurauksena nuorisoa käsittelevässä
valkoisessa kirjassa esitetyt toimet eivät täysin takaa kansalaisyhteiskunnan ja sen edustajien tarkoituksenmukaista osallistumista prosessiin, mikä on ristiriidassa eurooppalaista hallintotapaa koskevan valkoisen kirjan kanssa. Komitea paneekin
pettyneenä merkille Euroopan nuorisofoorumia koskevat epäselvät toteamukset ja ehdotukset, jotka osoittavat, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden toiminta ja riippumaton
luonne on ymmärretty virheellisesti.
(1) YK:n kansainvälisen nuorten vuoden 1985 julistus ”Rauha, osallistuminen, kehitys”; lasten oikeuksia käsitellyt YK:n yleiskokous,
1989; Nuorten paikallis- ja alueyhteisöjen elämään osallistumista
koskeva eurooppalainen peruskirja (European Charter on Participation of Young People in Municipal and Regional Life), Euroopan
neuvoston alue- ja paikallishallintoasiain kongressi (CLRAE),
1992; Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus ”Nuoret
ja osallistuminen” (Young People and Participation),1997; Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden nuorisoasioista vastaavien
ministereiden päätöslauselma, annettu 8 päivänä helmikuuta
1999, nuorten osallistumisesta, EYVL C 42, 17.2.1999, s. 1.
(2) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean oma-aloitteinen lausunto
aiheesta ”Valkoinen kirja nuorisopolitiikasta”, EYVL C 116,
20.4.2001.
(3) Vastaajat: Irlannin kansallinen nuorisoneuvosto (The National
Youth Council of Ireland): ”A Missed Opportunity to put Youth
at the Center of Europe”, alustava vastaus, joka sisältää valkoiseen
kirjaan liittyvään kuulemisprosessiin osallistuneiden irlantilaisten
nuorten näkemyksiä; Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY,
”Youth Reaction to European Commission White Paper: A
New Impetus for European Youth” (nuorten reaktiot komission
valkoiseen kirjaan aiheesta ”EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet”);
Euroopan nuorisofoorumi, 0011-02, valkoinen kirja; Talous- ja
sosiaalikomitean oma-aloitteinen lausunto aiheesta ”Valkoinen
kirja nuorisopolitiikasta”, EYVL C 116, 20.4.2001.
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4.4.
Kuten Laekenissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto
vahvisti, Euroopan yhdentymisen eteneminen edellyttää sisällön antamista Euroopan kansalaisuudelle. Siten on mahdollista
kaventaa EU:n ja nuorten välistä kasvavaa kuilua (4). Vaikka
valkoisessa kirjassa todetaan ”kansalaisuusvajeen” olemassa
olo, ei komissio kuitenkaan selvitä perusteellisesti kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja mm. nuorisojärjestöjen mahdollisuutta tukea aktiivista kansalaisuutta (5). Tämän vuoksi komitea
toteaakin jälleen, että erityisesti kansainvälisiä hallituksista
riippumattomia nuorisojärjestöjä tulisi tukea asianmukaisella
tavalla ja tunnustaa niiden asema, sillä niillä on ainutlaatuinen
rooli nuorten saamisessa mukaan Euroopan rakentamiseen (6).

5. Sysäyksestä dynamiikkaan

Valkoisen kirjan julkaisemiseen johtaneeseen prosessiin liittyneen ennakoivan roolinsa perusteella komitea

5.1.
kiittää komissiota siitä, että se on päässyt pitkän
harppauksen eteenpäin eurooppalaisen yhteistyön laadun edistämisessä nuorisoalalla.

5.2.
luottaa siihen, että nuorisoalalla suhtaudutaan jatkossakin avoimesti kuulemiseen ja politiikan muotoiluun, joita
varten valkoinen kirja ja siihen johtanut kehitysprosessi tarjoavat lupaavia välineitä.

5.3.
suosittelee komissiolle nykyistä laajemman ja tavoitteisin perustuvan näkemyksen omaksumista nuorisoalaan liittyvän politiikan kehittämisessä, kuten TSK integroitua ja monialaista nuorisopolitiikkaa koskevissa suosituksissaan esittää.

5.4.
kehottaa komissiota tutustumaan uudelleen kuulemisen tuloksiin, jotta se voisi määritellä laajemmin ne aiheet,
joihin avoimen koordinaation menetelmää voidaan soveltaa
sekä julkaisemaan tiedonannon siitä, miten nuoriso voidaan
ottaa tehokkaasti huomioon muilla keskeisimmillä politiikan
aloilla.

(4) Laekenin julistuksessa todetaan, että unionin on vastattava perushaasteeseen: ”Miten Eurooppa-hanketta ja unionin toimielimiä
voidaan tuoda kansalaisia ja varsinkin nuoria lähemmäksi?”
Laekenin julistus Euroopan unionin tulevaisuudesta, 15. joulukuuta 2001.
(5) Lynne Chisholmin puheenvuoro Euroopan parlamentin kulttuuri-,
nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan
24.4.2001 järjestämässä kuulemistilaisuudessa.
(6) EU tukee kansainvälisiä hallituksista riippumattomia nuorisojärjestöjä Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion budjettikohdasta A3029. Kansainvälinen hallituksista riippumaton nuorisojärjestö (International Non-Governmental Youth Organisation, INGYO)
on yleiskäsite, joka kattaa kaikki nuorisojärjestöt, nuorten ammatinharjoittajien järjestöt, ammattijärjestöjen nuoriso-osastot, poliittiset nuorisoliikkeet jne.
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5.5.
kehottaa komissiota laatimaan säännöllisesti määräaikaiskertomuksen nuorten tilanteesta Euroopassa ja toimittamaan sen edelleen neuvostolle, Euroopan parlamentille, talousja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

toon erillisen lapsi- ja nuorisopolitiikan linjan, jonka päätehtävänä olisi alusta pitäen vastata valkoisessa kirjassa esitettyjen
toimien käytännön muotoilusta ja toteutuksesta sekä Nuorisoohjelman täytäntöönpanosta.

5.6.
kehottaa komissiota selvittämään komitealle, miten sen
marraskuussa 2000 antamassa oma-aloitteisessa lausunnossa
esittämät suositukset ja kansalaisyhteiskunnan edustajille järjestetyn kuulemistilaisuuden tulokset on otettu huomioon
valkoisessa kirjassa ja miten niitä on tarkoitus käsitellä esitetyssä uudenlaisessa nuorisoalan eurooppalaisessa yhteistyössä.

5.11. kehottaa komissiota ja neuvostoa ottamaan ehdokasvaltiot mahdollisimman aikaisin ja laajasti mukaan valkoisen
kirjan täytäntöönpanon lisäksi myös EU:n tulevan nuorisopolitiikan suunnitteluun.

5.7.
pyytää neuvostoa, Euroopan komissiota ja Euroopan
parlamenttia lisäämään yhteisöjen talousarviossa koulutukseen
ja nuorisotyöhön osoitettuja määrärahoja 0,5 prosentista
yhteen prosenttiin.
5.8.
kehottaa komissiota kehittämään nopeasti erityistoimia ja myöntämään riittävät voimavarat niiden toteuttamiseen.
Valkoisen kirjan seurantaa ei missään tapauksessa saa rahoittaa
Nuoriso-ohjelmaan varattuja varoja siirtämällä.
5.9.
panee merkille, että komissio ehdottaa, ”että perustetaan korkean tason työryhmä antamaan asiassa neuvoja sille ja
ministerineuvostolle sen eri kokoonpanoissa”. Työryhmän
tehtävänä olisi selvittää nuorten itsenäisyyteen liittyviä kysymyksiä. Tukensa lisäksi komitea tarjoaa työryhmän käyttöön
oman asiantuntemuksensa.
5.10. suosittelee, että komissio terävöittää lapsi- ja nuorisopolitiikkaa perustamalla (1) koulutuksen ja kulttuurin pääosas(1) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Lasten
hyväksikäyttö ja seksimatkailu”, EYVL C 284, 14.9.1998.

5.12. kehottaa Euroopan tulevaisuutta käsittelevää valmistelukuntaa selvittämään perusteellisesti nuorten asemaa Euroopassa sekä viestittämään selkeästi yhteiskunnan kaikille toimijoille, että nuoret on saatava aktiivisesti mukaan entistä
laajemman ja demokraattisemman Euroopan unionin rakentamiseen.
5.13. ilmoittaa valmistelukunnalle olevansa käytettävissä,
kun pyritään helpottamaan nuorten ja heidän järjestöjensä
osallistumista valmisteluprosessiin, sekä valmistelukunnassa
tarkkailijoina toimivien kolmen komitean jäsenen kautta että
tukemalla tulevaa ”nuorison valmistelukuntaa”.
5.14. katsoo, että tulevan perussopimusten tarkistamisen
yhteydessä tulisi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen
sisällyttää erityinen nuorisopolitiikkaa koskeva artikla, jonka
perusteella yhteisö voisi vähintäänkin edistää jäsenvaltioiden
välistä nuorisopoliittista yhteistyötä ja tarvittaessa täydentää
niiden toimia. Lisäksi se kehottaa nuorisoasioista vastaavaa
neuvostoa tukemaan tätä ehdotusta asianmukaisella päätöslauselmalla.

Bryssel 25. huhtikuuta 2002.
Talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Göke FRERICHS

