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II
(Valmistavat säädökset)

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

399. TÄYSISTUNTO, 14. JA 15. TOUKOKUUTA 2003

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”PRISM 2002”
(2003/C 208/01)
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 17. tammikuuta 2002 työjärjestyksensä 29 artiklan 2 kohdan
nojalla antaa lausunnon aiheesta ”PRISM 2002”.
Lausunnon valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 4. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Antonello Pezzini.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 87 ääntä puolesta ja
1 vastaan 1:n pidättyessä äänestämästä.
1.

Johdanto

1.1.
Komissio esittelee kolmannessa sisämarkkinastrategian
tarkistuksessa (1) edellisen vuoden jälkeen otettuja edistysaskelia. Kokonaiskuva on negatiivinen. Vain hieman yli 50 prosenttia kaavailluista toimista on toteutettu, kuten käytännöllisesti
katsoen edellisenäkin vuonna. Vaikka joitakin merkittäviä
tuloksia on saatu, edistyminen on ollut liian hidasta.

1.2.
Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä pyrkii edistämään yhtenäismarkkinoiden täysimääräistä toteutumista. Monille kansalaisille ja suurimmalle osalle eurooppalaisista pkyrityksistä yhtenäismarkkinat eivät kuitenkaan vielä ole todellisuutta.

1.3.
Laajentuminen on erittäin tärkeä tapahtuma unionille
ja sen toimielimille. Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä
pyrkii osaltaan auttamaan unioniin liittyviä valtioita mukautumaan sisämarkkinoihin mahdollisimman hyvin.

( 1) Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Sisämarkkinoiden strategian katsaus vuodeksi 2002 – Lupauksista toimintaan,
KOM(2002) 171 lopullinen, 11.4.2002.

1.4.
PRISM-tietokanta (Progress Report on Initiatives in
the Single Market, http://www.esc.eu.int/omu– smo/prism) on
keskeisen tärkeä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän institutionaalisilla
vastuualoilla. Tietokannan sisällön avulla voidaan paitsi lisätä
järjestelmän tunnettuutta Euroopassa myös ratkaista kuluttajien ja yritysten sisämarkkinoilla kohtaamia ongelmia.

1.5.
Eri toimielinten, organisaatioiden ja asiantuntijoiden
yrityksille ja suurelle yleisölle tarjoamat palvelut ovat tärkeitä
sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän tuleekin tehdä mm. PRISM-hankkeen avulla
tunnetuksi kyseisiä palveluja, helpottaa niiden leviämistä ja
lisätä niiden käyttöä.

1.6.
Sisämarkkinoiden täysimittaista toteutumista voidaan
edistää myös tiedottamalla kansalaisille ja yrityksille tuomioista
ja oikeuskäytännöstä. Asianmukaisten tietojen turvin kansalaiset ja yritykset voisivat valittaa tuomioistuimen antamista
tuomioista ja pitää näin kiinni oikeuksistaan. Viikolla
4.–9.11.2002 komission pääsihteeristö ( 2) joutui vastaamaan

(2 ) SP(2002) 3637, 11.11.2002 – Osasto E/2.
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peräti kahteentoista Euroopan parlamentin jäsenen esittämään
sisämarkkina-aiheiseen kysymykseen. Lisäksi kilpailuasioiden
neuvosto kehotti 14.11.2002 komissiota varmistamaan edelleen aktiivisin ja valppain toimin, että yhteisön oikeutta
noudatetaan täysimääräisesti koko EU:ssa, ja jäsenvaltioita
noudattamaan täysimääräisesti ja nopeasti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamia tuomioita, jotka koskevat palvelujen tarjoamista tai sijoittautumisvapautta, ja varmistamaan
asianmukaisen seurannan.

2.

Lausunnon rakenne

2.1.
Käsillä oleva asiakirja koostuu karkeasti ottaen kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa selostetaan PRISM- ja SOLVITjärjestelmiä ja niiden eroja (jakso 3).

3.9.2003

tarkemmin. Yhteisön toimielimet voivat tarjota niitä jäsenvaltioiden, kansalaisten ja unioniin liittyvien maiden käyttöön
Euroopan yhdentymiskehityksen perustana olevan yhteistyöperiaatteen mukaisesti.

3.2.
PRISM (Progress Report on Initiatives in the Single
Market) on yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän ylläpitämä
interaktiivinen tietoverkko, johon on koottu ETSK:n jäseniltä,
heidän edustamiltaan organisaatioilta ja yhtenäismarkkinoiden
toimijoilta saatuja tietoja. Tiedot ovat kaikkien saatavilla
Internetissä. PRISM-tietokantaan kerätään tietoja yhteisössä
sovellettavista hyvistä käytänteistä, joiden avulla mukaudutaan
yhtenäismarkkinoiden asettamiin uusiin haasteisiin. Tietokannan avulla pystytään hyödyntämään ja tekemään yhtenäismarkkinoilla tunnetuiksi yleistämisen arvoisia aloitteita, helpottamaan niiden leviämistä, luomaan yhteisvaikutusta ja
lisäämään aloitteiden keskinäistä täydentävyyttä. Seurantaryhmän tavoitteena on pystyä ennen pitkää selvittämään parhaat
keinot tällaisten aloitteiden kannustamiseksi ja vaikuttamaan
siten komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston määrittämien yhtenäismarkkinoita koskevien tärkeimpien tavoitteiden
uudelleensuuntaamiseen.

2.2.
Toisessa osassa esitetään ehdotus vuonna 2003 toteutettaviksi toimiksi. Ehdotuksessa tarkastellaan eritoten
–

–

3.

mahdollisuuksia luoda yhteyksiä PRISM- ja SOLVITjärjestelmien välille
komission sisämarkkinastrategiaa vuodeksi 2003 sekä
erityisesti ammattipätevyyden tunnustamista ja rahoituspalveluja koskevaa toimintasuunnitelmaa, jotka edellyttäisivät perusteellista tarkastelua (jaksot 4 ja 5).

PRISM ja SOLVIT

3.1.
ETSK:n ylläpitämä PRISM-järjestelmä ja komission
ylläpitämä SOLVIT-järjestelmä ovat tärkeitä EU:n kansalaisten
ja yritysten käytettävissä olevia välineitä, jotka muodostavat
yhdessä muiden palvelujen kanssa (Euroopan oikeusasiamiehen toimisto, euroneuvontakeskukset, Europe Direct -palvelu,
innovaatiokeskukset, Euroopan yritys- ja innovaatiokeskukset,
Vuoropuhelu yritysten kanssa -palvelu) (1) perustan sisämarkkinoiden täysimittaiselle toteuttamiselle. Omien erityispiirteidensä ansiosta nämä välineet täydentävät toisiaan, ja niiden
avulla kyselyihin voidaan antaa vastauksia entistä joutuisammin ja kattavammin. Palvelut onkin tärkeää suunnata entistä

( 1) Palvelujen Internet-sivustot:
– www.euro-ombudsman.eu.int
– www.europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html
– www.europa.eu.int/europedirect
– www.irc.cordis.lu/
– www.cordis.lu/innovation-smes
– www.europa.eu.int/business

3.2.1.
PRISM-tietokantaan kerätään tietoja yhtenäismarkkina-aloitteista seuraavien neljän otsikon mukaan:
a)

tiedotus ja tuki

b)

ongelmanratkaisumenettelyt

c)

yhteistyökumppanuudet

d)

sopimukset ja menettelytapasäännöt.

3.2.2.
PRISM-hakukoneen avulla voidaan hakea tietoja asettamalla hakuehdoksi jokin edellä mainituista kategorioista.
Haku voidaan suorittaa myös aloitteeseen osallistuvan maan
nimellä tai aiheittain hakusanan avulla.

Ehdokasvaltioille PRISM on oiva apukeino, sillä sen avulla
voidaan lisätä yhtenäismarkkinoiden tuntemusta kyseisissä
maissa ja edistää niiden mukautumista yhteisön todellisuuteen.
3.3.
Euroopan komission perustaman SOLVIT-verkon (2)
avulla voidaan ratkaista epävirallisesti sisämarkkinoiden rajatylittäviä ongelmia. Tavoitteena on käsitellä ongelmia, joita
aiheutuu siitä, että viranomaiset soveltavat sisämarkkinalainsäädäntöä epäasianmukaisesti. Koska SOLVIT on sovitteluun
perustuva ongelmanratkaisuverkko, sen avulla voidaan käsitel-

(2 ) Komission suositus, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, periaatteista ”SOLVIT” ongelmaratkaisun käytössä – sisämarkkinoiden
ongelmanratkaisuverkko.
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lä ainoastaan tapauksia, jotka eivät ole oikeudellisen menettelyn kohteena jäsenvaltioissa tai yhteisön tasolla. Hakija voi
kuitenkin milloin tahansa aloittaa oikeudellisen menettelyn,
jolloin ongelma kirjataan SOLVIT-tietokannassa päätetyksi.

3.4.
PRISM- ja SOLVIT-järjestelmät eroavat toisistaan seuraavissa suhteissa: PRISM on tietokanta, johon on koottu
tietoja sisämarkkinasääntöihin liittyvistä parhaista käytänteistä
ja jonka sisältö on saatavilla Internetissä missä ja milloin
tahansa. SOLVIT puolestaan on neuvontajärjestelmä, ja sen
kautta voi saada ratkaisuehdotuksia kansalaisten tai yritysten
ja viranomaisten välisiin rajatylittäviin ongelmakysymyksiin,
jotka eivät ole oikeudellisen menettelyn kohteena, joiden
perustana on tietty ongelmanasettelu ja jotka ovat tarkasti
rajattuja.

4.

Ehdotus PRISM- ja SOLVIT-järjestelmissä vuonna
2003 toteutettaviksi toimiksi

4.1.
Jotta PRISM-tietokannan tarjoamia mahdollisuuksia
voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla,
a)

sitä tulee tehdä tunnetuksi ja mainostaa kansalaisten
sekä Euroopan unionissa ja unioniin liittyvissä maissa
toimivien yritysten keskuudessa

b)

tietokantaan tulee edelleen lisätä tietoja yhtenäismarkkinoilla sovellettavista hyvistä käytänteistä; tässä yhteydessä
tulee myös hyödyntää yhteyksiä erityisesti palveluyrityksiä seuraaviin kyseisen alan organisaatioihin

c)

siitä tulee tehdä entistä helppokäyttöisempi kuluttajille,
yrityksille ja neuvojille.

4.1.1.
Kohtien a) ja b) toteuttamisen yhteydessä olisi varmasti yhtenäismarkkinoiden sekä kansalaisten ja yritysten
etujen mukaista esittää ehdotuksia yhteisiksi työskentelymenetelmiksi, joita sovellettaisiin ETSK:n ja komission kehittämissä
järjestelmissä, jotta yhteisön toimielinten välinen yhteistyö
helpottuisi. On tärkeää, että järjestelmien ja niiden sisältämien
tietojen hyödyntäminen on helppoa ja sujuvaa ( 1).

( 1) Tässä yhteydessä tulee edistää PRISM-tietokannan verkkokäyttömahdollisuuksia. Tärkeimpiin portaaleihin tulee lisätä linkki ja
tietoja PRISM-järjestelmästä. Tämä koskee myös Europa-portaalia
(www.europa.eu.int), josta linkki ja tiedot toistaiseksi puuttuvat.
PRISM-järjestelmästä on nykyisin tietoja seuraavissa portaaleissa:
Yahoo, Tiscali, Libero/Arianna, Virgilio, Google ja Altavista.
Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän ylläpitämästä PRISM-tietokannasta on vaikea saada tietoa, sillä jo alun perin on tiedettävä
kyseisen tietokannan olemassaolosta. Jos tietokantaa ei tunne,
sitä on vaikea löytää muiden samannimisten www-sivustojen
joukosta.
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4.1.2.
Yhtenäismarkkinoilla sovellettavia hyviä käytänteitä
sisältävään PRISM-tietokantaan voitaisiin hyvin syöttää tietoja
myös SOLVIT-verkossa käsitellyistä ja ratkaistuista tapauksista.
Ne lisättäisiin tietokantaan tietenkin ilman nimiä ja yleistettyinä kaikkien osapuolten yksityisyyden suojaamiseksi. Vastavuoroisesti PRISM-tietokannan sisältöä voitaisiin käyttää SOLVITverkon tukena. Käyttäjät voisivat valikoida ja/tai rajata kyselynsä sen perusteella, mihin kysymyksiin on jo vastaus PRISMtietokannassa. Näin voitaisiin nopeuttaa ja tehostaa EU:n
kansalaisille ja yrityksille tarjottavia palveluja.

4.1.3.
Teknisenä ja toiminnallisena ratkaisuna voisi olla se,
että PRISM- ja SOLVIT-tietokantojen sekä ETSK:n ja EU:n
Internet-sivustoille lisätään linkit, joiden avulla käyttäjät voivat
vaivatta tutkia ja käyttää molempia järjestelmiä. Tällainen
ratkaisu tekisi PRISM- ja SOLVIT-järjestelmiä tunnetuksi niiden
keskuudessa, joilla on tähän saakka ollut tietoa vain jommastakummasta.

4.1.4.
Lisäksi PRISM-tietokantaan voisi olla hyödyllistä lisätä tietoja markkinoista, palveluista, sisämarkkinoista ja unioniin liittyviä maita koskevista mahdollisista poikkeuksista sekä
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen sisämarkkina-asioissa
antamista tuomioista.

5. Muita vuonna 2003 kehitettäviä aloja

5.1.
Sisämarkkinaneuvosto totesi maaliskuussa 2000, että
palvelujen sisämarkkinoiden parantaminen on keskeinen strateginen haaste yhteisölle ja että palvelualalla tulee lisätä
kilpailua ja poistaa esteitä rajanylittävältä kaupalta sekä uusilta
toimijoilta. Komissio käynnisti tammikuussa 2001 palvelujen
sisämarkkinastrategian ( 2), jonka yhteydessä se pyrki vuonna
2001 ratkaisemaan tiettyjen erityisalojen ongelmia (pätevyyden tunnustaminen ja myynninedistäminen) ja selvittämään
tutkimuksen avulla rajatylittävän palvelujen tarjonnan tiellä
olevia esteitä. Komissio asetti vuodeksi 2002 jäsenvaltioille
tarkkoja määräaikoja, jotta ne poistaisivat havaitut esteet,
esittäisivät muita kuin lainsäädännöllisiä tukitoimia (käytännesääntöjä) ja tekisivät palvelujen tarjoamista koskevia säädösehdotuksia vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä, ja joka
tapauksessa vasta harmonisoinnin jälkeen. Vuoden 2003 lopussa on edelleen määrä antaa palveluja koskeva laaja-alainen
direktiivi.

5.1.1.
Neuvosto on ottanut yhteisön palvelualoihin liittyvän
tärkeän haasteen esille monestakin syystä. Komissio on toden-

(2 ) Komission tiedonanto – Palvelujen sisämarkkinastrategia,
KOM(2000) 888 lopullinen, 29.12.2000.
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nut ( 1), että palveluala on tärkeä työllistäjä EU:ssa. Aluekohtaiset tiedot osoittavat, että 1990-luvun lopussa palveluala oli
selvästi yhteisön työllisyyden kasvun todellinen moottori.
Yrityspalveluja koskevasta komission tutkimuksesta ilmenee,
että kyseisten palvelujen rajanylittävän kaupan esteiden poistaminen lisäisi EU:n nykyisen alueen bruttokansantuotetta
1,1–4,2 prosenttia. Tällaiset palvelut muodostavat kuitenkin
vain kolmasosan kaikista palveluista, joten EU:n kaikkien
palvelumarkkinoiden yhdentymisen vaikutus voi olla tätäkin
suurempi (2).
Eurostatin julkaisemista tiedoista ( 3) käy ilmi, että vuonna
2000 EU:n 15 jäsenvaltion bruttoarvonlisän prosentuaalinen
osuus kansantalouden eri aloilla oli seuraava:

— maatalous

2,2

— teollisuus

22,9

— rakennusala

5,3
30,4

— rahoitus- ja yrityspalvelut

27,2

— julkiset palvelut

21,4

— kauppa, liikenne, viestintä

21,0
69,6

Työpaikkojen prosentuaalinen jakautuminen EU:n 15 jäsenvaltion kansantalouksissa oli vuonna 2000 seuraava:

— maatalous

4,4

— teollisuus

19,7

— rakennusala

7,3
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5.1.2.
Sisämarkkinoiden täysimittainen toteutuminen edellyttää useita toimia markkinoiden eri aloilla ja tasoilla, jotta
sitkeisiin ongelmiin löydettäisiin ratkaisu. Tällaisia aloja ovat
mm.
–

yhtenäismarkkinoiden rahoituspalvelut

–

ammattipätevyyden tunnustaminen.

5.2. Rahoituspalvelujen sisämarkkinat
5.2.1.
Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että pääomamarkkinoiden yhdentyminen on ratkaisevan
tärkeää, jotta voitaisiin varmistaa talouskasvun myönteinen
kehitys, luoda työpaikkoja, vakauttaa rahoitusmarkkinoita ja
taata sekä kuluttajille että yrityksille mahdollisuus hyödyntää
kaikki euron edut.
5.2.2.
Kuten Euroopan komissio on todennut ( 4), hyvin
toimiva ja yhdentynyt rahoitusala sekä maailmanlaajuinen
talouskasvu ja työpaikkojen luominen ovat sidoksissa toisiinsa.
Euroopan rahoituspalveluiden foorumin (European Financial
Services Roundtable) teettämän tutkimuksen mukaan Euroopan
unionin BKT kasvaisi markkinoiden yhdentämisen johdosta
vuosittain 0,5–0,7 prosenttia eli noin 43 miljardia euroa ( 5).
5.2.3.
Näiden mahdollisten hyötyjen perusteella rahoitusmarkkinoiden toimintasuunnitelma ( 6) tulee panna täytäntöön
viimeistään vuonna 2005 (arvopaperimarkkinoiden ja riskipääomamarkkinoiden osalta kuitenkin viimeistään vuonna
2003). Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätösten täytäntöönpano ja vuoden 2005 välitavoitteiden ja
vuoden 2010 lopullisen tavoitteen saavuttaminen edellyttävät,
että vuoden 2003 loppuun mennessä
–

laaditaan uudet puitteet viestintäpalveluja varten

–

laaditaan ALV:ta ja sähköistä kauppaa koskevat säännöt

–

otetaan käyttöön uusi järjestely EU:n lainsäädännön vaikutusten takaamiseksi

–

integroidaan riskipääomamarkkinat

–

avataan kuljetusmarkkinat Euroopan laajuisessa rautatieverkossa

31,4
— rahoitus- ja yrityspalvelut

13,9

— julkiset palvelut

29,3

— kauppa, liikenne, viestintä

25,4
68,6

( 1) Employment in Europe 2001 – Recent trends and prospects,
työllisyyden pääosasto (heinäkuu 2001).
( 2) Komission kertomus – Talousuudistus: kertomus yhteisön tuoteja pääomamarkkinoiden toiminnasta, KOM(2001) 736 lopullinen,
7.12.2001.
( 3) Lähde: Eurostat, Economic situation in Europe in 2000, maaliskuu
2002.

(4 ) Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille –
Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta,
KOM(2002) 267 lopullinen, 3.6.2002.
(5 ) The Benefits of a Working European Retail Market for Financial Services,
www.zew.de/erfstudyresults/
(6 ) KOM(1999) 232 lopullinen, 11.5.1999.
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–

laaditaan sosiaalipoliittinen väliarvio

–

laaditaan ohjelmat uusia rakennerahastoja varten.

5.2.4.
Rahoitusmarkkinoiden toimintasuunnitelmassa esitetyistä 42 toimesta on hyväksytty jo kolmisenkymmentä;
vuonna 2002 hyväksyttäviksi kaavailluista kahdeksasta toimesta on käynnistetty kuusi ( 1). Seuraavista kysymyksistä ei
ole vielä tehty päätöksiä:
–

ammattipätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen

–

säästöjen verotusta koskevat yhteisön säännöt.

ETSK toivoo, että toimielimet tekevät parhaansa, jotta eläkerahastoja koskeva direktiivi saataisiin hyväksyttyä mahdollisimman pian ja jotta julkistettavia tarjousesitteitä koskeva direktiivi
valmistuisi vihdoinkin.
5.3.
Rahoituspalvelujen tukkumarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) suhtautui Oviedossa 13.4.2002 pitämässään epävirallisessa kokouksessa myönteisesti komission strategiaan, jonka avulla pyritään
estämään Enronin kaltaisten tapausten toistuminen EU:ssa.
Strategian viisi keskeistä aihealuetta ovat talousraportointi,
lainsäädännön tarkistus, yritysten johtaminen, kansainvälisen
finanssijärjestelmän läpinäkyvyys sekä rahoitusanalyytikot ja
luottoluokitusyhtiöt.
5.3.1.
Avoimuuteen liittyen neuvoston Brysselissä
5.11.2002 pitämässä kokouksessa saavutettiin rahoitusmarkkinoiden toimintasuunnitelman mukaisesti merkittävä poliittinen yhteisymmärrys julkistettavia esitteitä koskevasta direktiiviehdotuksesta ( 2). Esite on oikeudellinen asiakirja, joka sisältää
olennaiset rahoitukseen ja muihin seikkoihin liittyvät tiedot.
Yritys antaa kyseiset tiedot mahdollisille sijoittajille, kun se
laskee liikkeeseen arvopapereita (osakkeita, velkakirjoja jne.)
pääoman kartuttamiseksi ja/tai kun sen asettaa omia arvopapereitaan kaupan säännellyille markkinoille.
5.3.2.
Yhtenäismarkkinoiden johdosta kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten on voitava toimia kaikissa jäsenmaissa
samoin menettelyin kuin he toimivat kotimaassaan. Tästä
syystä tulee ehdottaa ja ottaa käyttöön mahdollisimman paljon
yleisiä ja yhteisiä sääntöjä. On tärkeää, että määräaikoja
noudatetaan ja että julkaistavia esitteitä koskeva direktiivi
annetaan vuoden 2003 aikana, kuten rahoitusmarkkinoiden
toimintasuunnitelmassa ennakoidaan.

( 1) IAS-asetus (kansainväliset tilinpäätöstä koskevat säännöt)
– direktiivi rahoitustakuusta
– direktiivi rahoituspalvelujen sähköisestä etäkaupasta
– direktiivi vakuutusvälittäjistä
– direktiivi finanssiryhmittymistä
– direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä.
( 2) IP/02/1607 ja IP/02/1209.
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5.4.
Rahoitusmarkkinoiden toimintasuunnitelman toteuttamisella on kaksi merkittävää seurausta rahoituspalvelujen
vähittäiskaupan sisämarkkinoille: kuluttajat ja pk-yritykset
hyötyvät entistä luotettavammasta ja tehokkaammasta maksujärjestelmästä sekä laajemmista kaupankäyntimahdollisuuksista ja lisääntyvästä kilpailusta kaupankäynnin kustannusten
pienentymisen johdosta ( 3).
Rahoitusmarkkinoiden uudistaminen on perustavan tärkeää
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan tule aliarvioida myöskään yhteisvastuullista kehitystä ja
mm. eettisten kansainvälisten rahoitusvälineiden käyttöönottoa.
5.4.1.
Yksi suurimmista yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden
tiellä olevista esteistä on kuluttajien ja yritysten epätietoisuus
valitusmahdollisuuksista sopimusten soveltamista koskevissa
rajatylittävissä riita-asioissa.
5.4.2.
Oikeudelliset menettelyt ovat usein mutkikkaita, pitkiä ja kalliita, minkä johdosta kansalaiset usein luopuvat
vaatimuksistaan, etenkin jos ne ovat arvoltaan vaatimattomia.
Tämä johtaa siihen, ettei yhtenäismarkkinoihin luoteta ja että
kansalaiset pitävät niitä itseensä ja maahansa nähden etäisenä
asiana. Tällöin yhtenäismarkkinoiden päämäärä jää tietenkin
saavuttamatta.
5.4.3.
FIN-NET on tuomioistuinten ulkopuolinen rahoituspalvelualan yhteistyöverkko. Sen muodostavat jäsenvaltioiden
nykyiset riitojen ratkaisusta vastaavat tahot. Sillä on kolme
erityistavoitetta:
–

tarjota kuluttajille vaivaton ja tietoon perustuva väylä
ratkaista rajatylittäviä riitoja ilman oikeudellisia menettelyjä

–

taata tehokas tietojenvaihto erilaisten eurooppalaisten
järjestelmien välillä, jotta rajatylittävien kiistojen ratkaiseminen olisi mahdollisimman nopeaa, tehokasta ja asiantuntevaa

–

huolehtia siitä, että Euroopan talousalueen maissa sovellettavissa tuomioistuinten ulkopuolisissa riitojenratkaisujärjestelmissä on käytössä yhteiset vähimmäistakeet.

5.4.4.
Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä on tyytyväinen siihen, että FIN-NET-aloite on onnistunut. Se yhtyy
komission näkemykseen siitä, että FIN-NET-verkkoa tulee
seurata sen toiminnan tehostamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi ja että eurooppalaisilla kuluttajilla tulisi olla mahdollisuus
vaikuttaa entistä jäsentyneemmin ja tehokkaammin yhteisön
päätöksentekoon sijoittajien suojelua koskevissa asioissa (4).

(3 ) Komission kertomus – Talousuudistus: kertomus yhteisön tuoteja pääomamarkkinoiden toiminnasta, KOM(2001) 736 lopullinen,
7.12.2001.
(4 ) KOM(2002) 267 lopullinen.
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Tähän liittyen seurantaryhmä voisi pohtia mahdollisuuksiaan
edistää vuonna 2003 FIN-NET-verkon käyttöä sisämarkkinoilla
ja mahdollisesti tarkistaa, miten voitaisiin parantaa kuluttajien
mahdollisuuksia hyödyntää verkkoa.

5.5.

Ammattipätevyyden tunnustaminen

Kuten edellä todetaan, ammattipätevyyden tunnustamista koskevissa kysymyksissä on erittäin tärkeää ottaa huomioon
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen (1)
tavoitteet sekä ETSK:n esittämät ehdotukset (2):
1)

Menettelyä ammattipätevyyden ja tutkintojen tunnustamista koskevien direktiivien kodifioimiseksi ja yksinkertaistamiseksi tulee selkeyttää.

2)

Eri ammatti- ja eturyhmiä yhteisön ja jäsenvaltioiden
tasolla edustavien elinten erityisasiantuntemus tulee ottaa
nykyistä paremmin huomioon, ja kyseisten elinten kanssa
tulee käydä unioninlaajuisia neuvotteluja.

3)

3.9.2003

hallinnollisten esteiden poistaminen jäsenvaltioiden väliltä
edellyttää voimakasta kulttuurista ja organisatorista panosta ja
yhteiskunnan kaikkien toimijoiden välisen synergian hyödyntämistä.
6.2.
Käsillä olevassa asiakirjassa käsitellään laajasti
1.1.2001 käynnistettyä PRISM-hanketta. Yhteismarkkinoiden
seurantaryhmä on laatinut hankkeen lisäksi – ja myös sen
tueksi – useita oma-aloitteisia lausuntoja rajatylittävistä ja
alueellisista aiheista ja ollut yhteydessä eri jäsenvaltioiden
(Ranskan, Ruotsin, Belgian, Espanjan, Italian ja Alankomaiden)
ja kahden ehdokasmaan (Unkarin ja Puolan) järjestäytyneen
kansalaisyhteiskunnan edustajiin. Seurantaryhmällä on ollut
kontakteja myös Euroopan talousalueen (ETA) maihin, jotka
pitivät kokouksen Oslossa Norjassa (4).
6.3.
Lisäksi yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä on laatinut Euroopan komission puheenjohtajan Romano Prodin
nimenomaisesta pyynnöstä kaksi lausuntoa (5) aiheesta ”Lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen” ja aloittanut
uuden oma-aloitteisen lausunnon (6) valmistelun.
Lausuntoja on laadittu myös sähköisestä kaupankäynnistä,
vastavuoroisesta tunnustamisesta ja työvoiman vapaasta liikkuvuudesta.

Tehokkaiksi havaittuja menetelmiä ammattipätevyyden
automaattiseksi tunnustamiseksi tulee soveltaa ja kehittää
edelleen.
7. Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän tuleva toiminta

Tavoitteena on pystyä toteuttamaan mahdollisimman pian
toive, jonka on esittänyt 83 prosenttia pienistä yrityksistä,
90 prosenttia keskisuurista yrityksistä ja 92 prosenttia suuryrityksistä: sisämarkkinoilla tulisi voida noudattaa viidentoista
erilaisen säännön sijasta yhtä yhtenäistä sääntöä ( 3). Lisäksi
pyritään antamaan entistä enemmän tukea suurelle yleisölle,
työntekijöille, ammatinharjoittajille ja yrityksille, joiden on
päivittäin selviydyttävä ja tehtävä työtä yhtenäismarkkinoilla.

6.

Tärkeimmät lokakuun 2001 ja joulukuun 2002 välillä
toteutetut toimet

6.1.
Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä on pyrkinyt tiiviissä yhteistyössä komission, Euroopan parlamentin ja alueiden komitean kanssa saamaan jäsen- ja ehdokasvaltioiden
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan entistä kiinteämmin
mukaan siihen merkittävään työhön, jota Euroopan unioni
tekee todellisen rajattoman markkina-alueen aikaansaamiseksi.
Nykyään ollaan laajalti yhtä mieltä siitä, että tehokkaiden
sisämarkkinoiden toteutumista haittaavien oikeudellisten ja

( 1) KOM(2002) 119 lopullinen, 7.3.2002.
( 2) EUVL C 61, 14.3.2003, s. 67.
( 3) Aiemmin mainittu asiakirja MEMO/02/231, 11.11.2002.

Vuonna 2003 yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä aikoo
–

edistää yhtenäismarkkinoiden toteutumista

–

antaa panoksensa unionin laajentumispolitiikkaan

–

pyrkiä edistämään voimassaolevan lainsäädännön kehittämistä.

Tässä yhteydessä ryhmä pitää tärkeänä laatia lausunnot seuraavista aiheista:
–

yksinkertaistaminen

–

yhtenäismarkkinoita koskeva vuotuinen tarkistus

–

yrityksiin, työntekijöihin ja yksittäisiin kansalaisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

–

yhteissääntely.

(4 ) Ks. yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän lausunto aiheesta ”Laajentumisen vaikutukset yhtenäismarkkinoihin”.
(5 ) EYVL C 125, 27.5.2002, s. 105; EYVL C 14, 16.1.2000, s. 1.
(6 ) INT/156 – CESE 1311/2002.
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Seurantaryhmä on lisäksi tietoinen lähitulevaisuuden ensisijaisista teemoista, joita ovat esim. uusien valtioiden liittyminen
unioniin, perussopimusten tarkistus, Euroopan maailmanlaajuisen painoarvon lisääminen (Lissabon, 2000), läheisyysperiaate ja yksinkertaistaminen sekä elintarviketurvallisuus.

Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä on jo laatinut pohdintaasiakirjat edellä mainituista aiheista ja monista muistakin
merkittävistä aiheista. Niistä saa tarvittaessa lisätietoja.
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8. Liitteet
Ohessa on
–

luettelo yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän laatimista
lausunnoista (lokakuu 2000 – syyskuu 2002)

–

luettelo yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän järjestämistä kuulemistilaisuuksista ja konferensseista (lokakuu
2000 – syyskuu 2002)

–

1.12.2002 julkaistu PRISM-kertomus.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus yhteisön
tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta”
(KOM(2002) 767 lopullinen – 2002/0308 (CNS))
(2003/C 208/02)
Tammikuun 17. päivänä 2003 neuvosto päätti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan
nojalla pyytää talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa
4. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli María Candelas Sánchez Miguel.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1.

Johdanto

1.1.
Yhteisön tavaramerkki Euroopan markkinoiden yhtenäisenä suojajärjestelmänä on merkinnyt oikeudellisesti huomattavaa edistymistä kansallisiin tavaramerkkeihin nähden.
Edistystä ei ole saavutettu ainoastaan siinä, että tavaroiden ja
palveluiden tunnusomaisten merkkien yksinomaista käyttöoikeutta koskeva anomisjärjestelmä on yksinkertaistunut, vaan
lisäksi yhteisön tavaramerkin myönteinen vaikutus on ulottunut sekä markkinoihin että kuluttajiin ja käyttäjiin.

1.2.
Yhteisön tavaramerkillä on ollut merkittävä vaikutus
Euroopan yhtenäismarkkinoiden syntymiseen. Yhteisön tuotteiden ja palveluiden tunnistettavuus on edistänyt tavaroiden
vapaata liikkuvuutta. Yhteisön turvallisuussäännösten noudat-

taminen on lisännyt kuluttajien ja käyttäjien luottamusta
joihinkin tiettyihin merkkeihin, muttei kuitenkaan aina samoin
seurauksin. Komitea on kuitenkin sitä mieltä, että nämä kaksi
osa-aluetta, tavaramerkin haltijan yksinomainen käyttöoikeus
sekä tavaroiden ja palveluiden tunnistettavuus, voidaan saavuttaa nimenomaan yhteisön tavaramerkin avulla.

1.3.
Komissio ja sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto ovat seuranneet yhteisön tavaramerkin kehittämistä
ja vaikutuksia sitä silmällä pitäen, että korjattavissa olevat
tilanteet ja vaikutukset huomioidaan parhaimpien tulosten
aikaansaamiseksi. Sitä varten ne ovat toteuttaneet monia
jäsenvaltioiden ja asianomaisten organisaatioiden kuulemisia.
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1.4.
Tämän työn tuloksena on syntynyt asetuksen (EY)
N:o 40/94 (1) käsillä oleva muuttaminen, jolla pyritään toisaalta
sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston toiminnan kehittämiseen ja toisaalta järjestelmän sopeuttamiseen
niihin seurauksiin, joita uusien valtioiden liittyminen toisistaan
poikkeavine oikeusjärjestelmineen voi aiheuttaa.

2.

Ehdotuksen sisältö

2.1.
Ehdotettu muutos koskee pääasiassa menettelytapoja.
Sillä pyritään korjaamaan ne havaitut puutteet, jotka rajoittavat
asetuksessa (EY) N:o 40/94 mainittujen elinten tehokkuutta,
sekä selventämään yhteisön tavaramerkin hakijoita koskevia
menettelytapakysymyksiä. Siihen sisältyy kuitenkin myös
muita muutoksia, jotka koskevat tämän tunnusmerkin myöntämistä ja suojaamista. Siksi on syytä pitää mielessä, mitkä
voivat olla näiden muutosten seuraukset kokonaisuutta ajatellen.
2.2.
Ehdotetut menettelytapoihin liittyvät muutokset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
2.2.1.
Muutokset, jotka koskevat yhteisön tavaramerkin
rekisteröimistä ja kohdistuvat pääasiassa tunnusmerkin yhteisön tavaramerkiksi hyväksymistä tai hyväksymättä jättämistä
koskevan prosessin kehittämiseen. Erityisesti on kyse seuraavista seikoista:
–

ehdottomat hylkäysperusteet

–

suhteelliset hylkäysperusteet

–

hakemuksen jättäminen

–

ex parte- tai inter partes -päätösten uudelleentarkastelu

–

päätöksen kumoaminen

–

kulujen jakaminen

–

menettelyn jatkaminen

–

muuntamista koskeva pyyntö

–

vastakanne.

2.2.1.1.
On syytä mainita, että menettelytapoja koskevista
muutoksista kahdella on rekisteröintiprosessia pidemmälle
ulottuva vaikutus:
–

vaikutukset yhteisön tavaramerkin haltijan maksukyvyttömyysmenettelyyn, joka sopeutetaan asetuksen (EY)
N:o 1346/2000 ( 2) mukaiseksi

( 1) EYVL L 349, 31.12.1994.
( 2) EYVL L 160, 30.6.2000.

–
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hakemuksen ja rekisteröinnin jakaminen säätämällä kaksi
uutta artiklaa, jotka yksinkertaistavat ja helpottavat yhteisön tavaramerkin jakamista, jotta sitä voidaan käyttää
tunnusmerkkinä useammalle kuin yhdelle tavaralle tai
palvelulle.

2.2.2.
Muutokset, jotka koskevat valituslautakuntia niiden
toiminnan parantamiseksi ja etenkin valitusaikojen lyhentämiseksi. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat
–

valituslautakuntien jäsenten nimittäminen; sen tekee sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston hallintoneuvosto

–

valituslautakuntien puheenjohtajan vastaaminen valitusosaston puheenjohtajan tehtävästä

–

mahdollisuus tehdä tietyissä tapauksissa valituksia koskevia päätöksiä yhden jäsenen kokoonpanossa

–

laajennetussa kokoonpanossa toimivan lautakunnan päätökset.

2.2.3.
Poistetaan sellaiset maksut, jotka eivät tuota sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle todellisia
tuloja, mutta jotka kuitenkin raskauttavat menettelyä.

2.3.
Muut ehdotetut muutokset koskevat kahta keskeistä
aihepiiriä:

2.3.1.
Yhteisön tavaramerkin hallinta laajenee kattamaan
kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät ole Pariisin yleissopimuksen eivätkä Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuspuolia, edellyttäen, että heidän kotimaansa toimii vastavuoroisesti jäsenvaltioita kohtaan.

2.3.2.
Toimenpiteet tutkimusjärjestelmän kumoamiseksi,
koska tutkimusvaihe ei tuo yhteisön tavaramerkkijärjestelmään
minkäänlaista lisäarvoa.

3. Yleistä

3.1.
ETSK suhtautuu myönteisesti asetukseen (EY) N:o 40/
94 ehdotettuihin muutoksiin ja katsoo, että niiden tavoitteena
on syvempi muutos kuin vain yhteisön tavaramerkin rekisteröimiseen liittyvien hallinnollisten menettelytapojen mukauttaminen EU:n laajentumisen synnyttämien uusien olosuhteiden
huomioimiseksi. Tästä syystä ETSK katsoo välttämättömäksi
lausua mielipiteensä jäljempänä mainituista aiheista, jotka sen
mielestä liittyvät kaikkiin esitettyihin muutoksiin.

3.9.2003
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Tavaramerkkien haltijat
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kantaansa kyseisestä ehdotuksesta, koska sillä ei ole tietoa
niistä perusteista, joita tullaan vaatimaan edustajien hyväksymiseksi.

3.2.1. J o u s t a v u u d e n l i s ä ä m i n e n

Komissio ehdottaa joustavuuden lisäämiseksi, että vastavuoroisuuden periaatteesta luovutaan niiden kolmansien maiden
tavaramerkkien haltijoiden osalta, jotka haluavat siirtyä käyttämään yhteisön tavaramerkkiä. Yleisellä tasolla ehdotus hyödyttää tavaramerkkien haltijoita ja niiden edustajia siten, että se
antaa mahdollisuuden vaatia yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin aiemmuutta, päätösten kumoamista perustavaa laatua
olevien virheiden takia, menettelyä koskevan määräajan pidentämistä tietyissä tapauksissa tai kustannusten selvittämistä.

3.2.2. M a h d o l l i s i a o n g e l m i a

3.4.3.
Joka tapauksessa ETSK katsoo, että komission tulee
tarkastella joissakin jäsenvaltioissa vallitsevia erilaisia käytäntöjä, joita ovat mm. kokeen suorittaminen, viranomaisten myöntämä lupa erityistä hallintaa varten sekä kuuluminen jäsenvaltioiden ylläpitämään luetteloon. On syytä ottaa huomioon,
että tällä hetkellä vallitsevat olosuhteet eivät ole yhdenmukaiset, minkä johdosta komission kannanotto on välttämätön.

3.4.3.1.
Täytäntöönpanoasetuksessa esitettyjen mahdollisuuksien lisäksi yksi mahdollisuus olisi komission ehdotuksen
mukaisesti hyväksyä käytännesäännöt, jotka sallivat edustajien
liittyä vapaaehtoiselta pohjalta ilman että se merkitsisi lisäkustannuksia tai hallinnollisia velvoitteita. Tämä yksinkertaistaisi
yhdenmukaista toimintaa kaikissa jäsenvaltioissa.

Joustavuus ei merkitse sitä, että haltija voi vapaasti valita
tunnusmerkin. Ongelma voi syntyä silloin, kun maantieteellisen nimityksen tai merkinnön haltija yrittää sen rekisteröintiä
yhteisön tavaramerkiksi. Koska tämä kuuluu 7 artiklan ehdottomiin hylkäysperusteisiin, yrittäjiltä kielletään – usein kansallisin perustein – oikeus nimityksen tai merkinnön käyttöön,
kun kyse on todellakin yrittäjän tavaroita ja palveluita muista
erottavasta merkistä.

3.5.
ETSK katsoo, että ehdotetun uudistuksen keskeisin aihe
on tutkimusjärjestelmän poistaminen. Perusteena on se, että
”tutkimusvaihe ei tuo yhteisön järjestelmään todellista lisäarvoa vaan aiheuttaa pikemminkin suhteettoman suuria kuluja,
menettelyn pitkittymistä ja muita haittoja”.

3.3.
Asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa käytetty ilmaus ”jonka
vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen” on tulkinnanvarainen, ja sen nojalla on tehty erilaisia oikeudellisia päätöksiä.
Ehdotetaankin, että uudessa säädöstekstissä määritellään tarkasti, mitä määreellä ”paikallinen” tarkoitetaan kyseisen säännöksen yhteydessä.

3.5.1.
Jäsenvaltioiden käytäntöjen väliset eroavuudet sekä
se, että eräät valtiot (Italia, Ranska ja Saksa) eivät osallistu
tutkimusjärjestelmään, voivat olla perusteena järjestelmän kumoamiselle. Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto on näin ollen vähäisessä määrin yhteydessä kansallisiin
virastoihin, ja koska tutkimuksen sisältöä ei ole yhdenmukaistettu, tulokset eivät ole aina myönteisiä.

3.4.

3.5.2.
Toisaalta tutkimusraportista aiheutuvat kustannukset
kaksinkertaistuisivat; yhdenmukaistamisviraston laskelmien
mukaan ne kasvaisivat 270 eurosta hakemusta kohti
592 euroon laajentumisen jälkeen.

Lailliset edustajat

3.4.1.
Komission laatimassa kertomuksessa on tarkasteltu
edustusjärjestelmän toimivuutta ja tuotu esiin palveluiden
vapaan liikkuvuuden nykyiset esteet. Tämän oikeuden mukaisesti on helpotettava sisämarkkinoilla toimivassa yhdenmukaistamisvirastossa kyseistä toimintaa harjoittavien henkilöiden edustusoikeutta koko sisämarkkina-alueella. Ehdotuksessa
kannatetaan sitä mahdollisuutta, että ammattiedustajille myönnetään passi, jonka turvin heillä ei tarvitse olla työpaikkaa
siinä jäsenvaltiossa, jossa he ovat toimivaltaisia edustamaan
tavaramerkkeihin liittyviä intressejä, vaan että yhdessä jäsenvaltiossa hankittu lupa oikeuttaa heidät toimimaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

3.4.2.
Vaikka edustavuuteen liittyviä muutoksia on yksinkertaistettu, komissio määrää lopullisista ehdoista pannessaan
asetuksen täytäntöön. Tästä syystä ETSK:n on vaikea lausua

3.5.3.
Edellä mainitusta huolimatta ETSK esittää asiaa tarkasteltuaan kaksi tärkeää seikkaa, jotka komission on huomioitava:

1)

tutkimusjärjestelmän poistamisesta aiheutuvat vaikutukset pk-yrityksille, joiden tavaramerkkien suojelu rajoittuu
väiteoikeuteen

2)

kuluttajiin kohdistuvat vaikutukset sellaisessa mahdollisessa tilanteessa, jossa yhteisön tavaramerkin rinnalla on
kansallisia tavaramerkkejä.
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3.5.4.
ETSK katsoo, että tutkimusjärjestelmän poistamiseksi
olisi pitänyt turvautua esitettyä maltillisempaan ratkaisuun.
Olisi esimerkiksi voitu harkita tutkimuksen vapaaehtoista
toteuttamista, joka perustuisi hakijan pyyntöön ja jonka kustannukset katettaisiin, sillä ETSK katsoo, että pk-yrityksiä
syrjitään sellaisiin suuriin yritysryhmiin nähden, jotka voivat
käyttää apunaan yksityisiä tutkimuksia.

ansiosta EU olisi oikeudellisesti yhdenvertainen muiden allekirjoittaneiden valtioiden kanssa. Neuvosto on tähän päivään asti
estänyt yhteisön sopimukseen liittymisen, jota ehdotettiin
vuonna 1996. Tämän seurauksena yhteisön tavaramerkillä ei
ole kansainvälistä suojaa kilpailijoihin nähden, mikä heikentää
yhteisön asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Jos liittymiseen
kuitenkin päädyttäisiin, asetusta olisi tällöin jälleen korjattava.

3.6.
Ehdotetun asetuksen 77 a artiklan ilmaus ”jos korjaustoimesta saatava yleinen etu on tärkeämpi kuin se, että virhettä
ei korjata” on niin ikään tulkinnanvarainen ja tarpeeton, koska
asia on ilmeinen. Siksi ilmaus ehdotetaan poistettavaksi.

3.9.
Yhteisön tavaramerkillä on edessään kaksi merkittävää
haastetta, joista yksi on sisämarkkinoiden laajentuminen käsittämään 25 jäsenvaltiota, minkä johdosta sisämarkkinoilla
toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle osoitettuja sekä aineellisia että henkilöstöresursseja tulisi kasvattaa. Toiseksi, vaikka
kaikkeen yhteisön laajuiseen rekisteröintiin sovellettava uusi
tekniikka helpottaa rekistereihin tallennettujen tietojen hyväksikäyttöä, on käytettävä suojajärjestelmiä rekistereiden sisältöä
koskevan oikeusvarmuuden takaamiseksi.

3.7.
Asetuksen 127 artiklan 2 kohdassa, 129 artiklan
2 kohdassa ja 130 artiklan 2 kohdassa mainitun ilmauksen
”vain yhden jäsenen kokoonpanossa” yhteydessä on aina
täsmennettävä, että jäsenen ”on oltava oikeusoppinut”. Ei
ole itse asiassa mielekästä vaatia sinänsä perustellusti, että
useamman jäsenen muodostamassa elimessä ”vähintään yhden
näistä jäsenistä on oltava oikeusoppinut”, jos samaa vaatimusta
ei esitetä etenkään valituslautakuntien osalta niiden tehdessä
päätöksiä ”vain yhden jäsenen kokoonpanossa” (130 artiklan
2 kohta).
3.8.
Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen uudistuksessa ei ole huomioitu asetuksen suhdetta kansainvälisiin
sopimuksiin ja niistä erityisesti Madridin sopimukseen, jonka

4.
Lopuksi on syytä toistaa, että uudistusehdotuksessa
tavoitellun joustavuuden ei tule johtaa oikeusvarmuuden vähentymiseen, sillä se turvaa yhteisön tavaramerkin etenkin
pk-yrityksille. Tästä syystä ETSK katsoo, että 39 artiklan
poistamista ei tule perustella ainoastaan taloudellisilla syillä.
Yhteisön tavaramerkillä on myös lisäarvoa: se on osoitus
tuotantojärjestelmän yhdenmukaisuudesta yhteisön asetusten
ja säännösten kanssa. Nämä asetukset ja säännökset ovat
takeena eurooppalaisille kuluttajille tavaroiden ja palvelujen
laadusta.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston direktiivi yhteisön
toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta”
(KOM(2002) 736 lopullinen – 2002/0299 (CNS))
(2003/C 208/03)
Neuvosto päätti 7. helmikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan 3 kohdan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 1. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Jean-Paul Bastian.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 100 ääntä puolesta,
ei yhtään vastaan, ja 4 pidättyi äänestämästä.

1.

Komission ehdotuksen pääsisältö

1.1.
Euroopan unionissa on viime vuosina esiintynyt rajuja
eläintauteja, joiden seuraukset ovat olleet traumaattisia yhteisön karjankasvattajille ja eurooppalaisille yleensä. Vuoden
2001 suu- ja sorkkatautiepidemia, joka tuhosi tiettyjen jäsenmaiden karjataloutta, on vielä tuoreessa muistissa. Euroopan
komissio esittää ennaltaehkäisytoimena uusia yhteisön puitteita suu- ja sorkkataudin torjumiseksi.

1.2.
Euroopan komissio on valmistellut ehdotusta vuodesta
1998 lähtien, ja vuoden 2001 kriisin johdosta sen tarve on
todella suuri. Ehdotetun säädöksen on tarkoitus antaa suojaa
uuden eläintautiepidemian puhkeamista vastaan. Euroopan
komissio ja kaikki karjankasvatusalan toimijat ovat tietoisia
siitä, ettei suu- ja sorkkataudin torjumiseksi ole yksinkertaisia
ratkaisuja, sillä ongelma on monitahoinen. Suojatoimien ”kestävyys” riippuukin siitä, panostavatko kaikki osapuolet ehdotuksessa esitettyihin toimiin.

1.3.
Komissio ei aseta kyseenalaiseksi nykyistä toimintatapaa, jonka mukaan tartunnan saaneet ja viruksen saaneet
eläimet on lopetettava. Se asettaa kuitenkin hätärokotukset
entistä tärkeämpään asemaan niiden taudin hävittämiseen
tähtäävien toimien joukossa, joita uuden epidemian sattuessa
on tarkoitus toteuttaa.

1.4.
Euroopan komissio haluaa edistää mahdollisuuksia
toimia nopeasti, mikäli uusia suu- ja sorkkataudin taudinpurkauksia esiintyy, sekä ryhtyä välittömästi tehokkaisiin valvontatoimenpiteisiin.

1.5.
Ehdotuksessa esitetään toimia viruksen nopean ja
yksityiskohtaisen määrityksen mahdollistamiseksi. Lisäksi komissio esittää, että jäsenvaltioiden laboratorioiden välisestä
koordinoinnista vastaamaan nimettäisiin yhteisön vertailulaboratorio.

1.6.
Taudin leviämisen ehkäisy perustuisi siihen, että eläinten siirtoja ja viruksen mahdollisesti saastuttamien tuotteiden
käyttöä valvottaisiin entistä tiukemmin ja että hätärokotuksia
tehtäisiin entistä järjestelmällisemmin.

1.7.
Ehdotetun uuden säädöksen keskeisenä tekijänä on
alueellisten rajoitusten käyttöönotto. Tarkoituksena on, että
tiukkoja valvontatoimenpiteitä toteutettaisiin vain tietyissä
EU:n osissa tämän kuitenkaan vaarantamatta yhteisön yleisiä
etuja.

1.8.
Suu- ja sorkkataudin valvontaa helpotettaisiin takaamalla antigeenien nopea saatavuus varastoista. Lisäksi on
tarkoitus avustaa yhteisön naapurimaita, joissa esiintyy suu- ja
sorkkatautivirusta tai joissa tällainen riski on olemassa. Tämä
koskee mm. antigeenien tai rokotteiden kiireellistä toimittamista.

1.9.
Ehdotetussa uudessa yhteisön säädöksessä suu- ja
sorkkataudin torjumiseksi esitetään hyvin yksityiskohtaisten
maakohtaisten valmiussuunnitelmien käyttöönottoa. Suunnitelmia on määrä tarkistaa säännöllisesti jäsenvaltioissa toteutettavien reaaliaikaisten hälytysharjoitusten tulosten perusteella.

1.9.1.
Valmiussuunnitelmiin sisällytetään hätärokotusten
antamista koskevat säännöt, ja niissä tulee varmistaa, että
ympäristönäkökohdat otetaan huomioon, mikäli taudinpurkaus tapahtuu. Suunnitelmissa tulee luoda tiivis yhteistyösuhde
toimivaltaisten eläinlääkintä- ja ympäristönsuojeluviranomaisten välille.

1.9.2.
Komissiolla on mahdollisuudet muuttaa ja mukauttaa tiettyjä valvontatoimenpiteisiin liittyviä teknisiä seikkoja
soveltamalla elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän
pysyvän komitean menettelyä.
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Yleistä

2.1.
Komitean mielestä on välttämätöntä laatia uudet yhteisön puitteet suu- ja sorkkataudin torjumiseksi. Komitea korostaa lausunnossaan aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi
yhteisön suu- ja sorkkatautirokotevaraston perustamisesta
tehdyn päätöksen N:o 666/91/ETY muuttamisesta” ( 1), että
EU:ssa kasvatettavan karjan terveyden suojeleminen on ensisijaisen tärkeää ja että tarve laatia uusi oikeusperusta komission
ehdottamassa muodossa on ilmeinen. Uusi perusta mahdollistaa nykyistä tehokkaamman ja nopeamman toiminnan suu- ja
sorkkataudin torjumiseksi.

2.2.
Komitea on toivonut kaikissa lausunnoissaan, että
kriisitilanteissa kansalaisille tiedotettaisiin selkeästi ja objektiivisesti. Suu- ja sorkkataudin yhteydessä on keskeistä ottaa
huomioon, ettei kyseinen eläintauti aiheuta ihmisille terveysriskejä. Tiedotuksessa tulee pyrkiä välttämään tosiasioiden sekoittumista.

2.3.
Tässä tilanteessa tulee suosia kestävää karjankasvatusta
ja ottaa huomioon eurooppalaisten vaatimukset eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa, maataloustuotannon ja kaupan
kehitys sekä tarve säilyttää yhtenäismarkkinat toimintakykyisinä. Kestävä karjatalous perustuu sellaiseen eläinten terveyttä
koskevaan politiikkaan, jossa hyödynnetään käytettävissä olevia tieteen uusia saavutuksia ja uutta teknologiaa.

2.4.
Euroopan unionin eläinlääkintävalvontaa ja -järjestelmiä on tarkistettava ja vahvistettava. Vuonna 2001 riehunut
suu- ja sorkkatautiepidemia toi esiin tämän tarpeen.

2.4.1.
Pan-Asia O -tyypin suu- ja sorkkatautiepidemia, jota
tavattiin vuonna 2001 Euroopan unionissa, oli leviämisvauhdiltaan ja laajuudeltaan ainutlaatuinen. Taudin alkuperää ei ole
kyetty todentamaan kiistattomasti, mutta kaikki viittaa siihen,
että syynä olisi ollut eläinten ruokkiminen laittomasti maahantuoduilla tuotteilla.

2.4.2.
Ennen viruksen tunnistamista ja näin ollen ennen
valvontatoimien toteuttamista suu- ja sorkkatautivirus levisi
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja edelleen Ranskaan, Alankomaihin, Irlantiin ja Pohjois-Irlantiin. Epidemialla ja sen
torjuntatoimilla oli huomattavia taloudellisia vaikutuksia tautialueilla. Maatilat, elintarviketuotantoketjun kaikki osat ketjun
alusta loppuun, matkailu ja muut talouden alat kärsivät suuria
menetyksiä.

( 1) EYVL C 368, 20.12.1999.
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2.4.3.
EU on soveltanut vuodesta 1992 lähtien periaatetta,
jonka mukaan suu- ja sorkkataudin torjunnassa ei saa käyttää
ennaltaehkäiseviä rokotuksia. Aiemmin ennaltaehkäiseviä rokotuksia annettiin eräissä jäsenvaltioissa. Lisäksi unioni suosii
rokottamatta jättämisen politiikkaa. EU ottaa tässä yhteydessä
huomioon Maailman eläintautijärjestön (Office international
des épizooties, OIE) kauppapoliittiset suositukset. OIE:n suositusten mukaiset määräajat ”vapaa suu- ja sorkkataudista”
-statuksen palauttamiseksi tietylle maalle sellaisten taudinpurkaustapausten jälkeen, joissa on annettu hätärokotuksia (suojarokotuksia), olivat erittäin pitkiä, eikä suosituksissa otettu
huomioon rokotettujen eläinten ja tartunnan saaneiden erottelemiseksi kriisin sattuessa tehtyjen testien tieteellistä tasoa. OIE
muutti eläinten terveyttä koskevaa säännöstöään toukokuussa
2002. Mikäli maassa on tehty hätärokotuksia ja kaikki tartunnan saaneet karjat on lopetettu ja rokotusten jälkeen eläimiä
on seurattu serologisin testein muiden kuin rakenneproteiinien
vasta-aineiden osoittamiseksi rokotetuissa eläimissä, sille voidaan palauttaa ”vapaa suu- ja sorkkataudista ja suu- ja sorkkatautitartunnasta” -status kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä taudinpurkauksesta tai rokotusten päättymisestä riippuen
siitä, kumpi näistä toteutuu aikaisemmin.
2.4.4.
Toistaiseksi Euroopan unionin toimet suu- ja sorkkataudin torjumiseksi ovat perustuneet siihen, että lopetetaan
tartunnan saanut karja sekä sellaiset suu- ja sorkkataudille
alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet, jotka ovat mahdollisesti
joutuneet kosketuksiin tartunnanlähteen tai -kantajan kanssa
tai ovat voineet saada tartunnan muulla tavoin. Hätärokotuksia
on pidetty viimeisenä keinona.
2.5.
Suu- ja sorkkatautiepidemia aiheutti tautialueilla traumaattisia kokemuksia, joten huomioon on otettava myös
taudin torjuntamenetelmien sosiaaliset, ympäristöä koskevat
ja psykologiset vaikutukset sekä niiden vaikutukset kaikkiin
talouden aloihin kyseisillä alueilla.
2.5.1.
On edistettävä sellaisia menettelyjä, joiden avulla
voidaan lievittää eläinten järjestelmällisen lopettamisen suoria
tai välillisiä vaikutuksia yleiseen mielipiteeseen, karjatalouteen
ja muihin talouden aloihin.
2.5.2.
Suu- ja sorkkataudin torjunnassa on vältettävä terveiden eläinten joukkotuhoamisia. Lisäksi jäsenvaltioiden, yhteisön ja kansainvälisellä tasolla tulee pyrkiä vähentämään sellaisten alueiden kaupalliseen toimintaan kohdistuvia ennakkoluuloja, joilla tartuntoja ei ole esiintynyt.

3. Erityistä

3.1. Taudin ehkäisy
3.1.1.
Komitea yhtyy komission näkemykseen siitä, että
suu- ja sorkkatautiviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tulee
toteuttaa ennakoivia toimia. Viruksen kulkeutuminen Euroopan unioniin ja sen alueella kasvatettavaan karjaan naapurimaista taikka elävien eläinten tai eläinperäisten tuotteiden
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tuonnin kautta on torjuttava. Suu- ja sorkkataudin suurin
leviämisriski liittyy eläinten ja eläinperäisten tuotteiden laittomaan tuontiin sellaisista maista, joissa suu- ja sorkkatautia
esiintyy endeemisenä. Komitea puoltaa Euroopan komission
hiljattain esittämiä ehdotuksia liha- ja maitotuotteiden yksityistuontia EU:hun koskevien sääntöjen tiukentamisesta. Uudet
säännöt tulivat voimaan 1.1.2003.

3.1.2.
Asianmukaiset ja tehokkaat tarkastus- ja valvontajärjestelmät rajoilla ovat olennaisen tärkeitä. On kehitettävä
tietojärjestelmiä, joissa on tietoja suu- ja sorkkataudin taudinpurkauksista muualla maailmassa, ja huolehdittava voimassaolevien asiaa koskevien sääntöjen asianmukaisesta noudattamisesta. Näin ollen komitea vetoaakin sen puolesta, että kaikki
Maailman eläintautijärjestöön kuuluvat valtiot tekevät tästä
lähtien viipymättä ilmoituksen niissä tapahtuneista suu- ja
sorkkataudin taudinpurkauksista sekä toimista, joihin näiden
vuoksi on ryhdytty.

3.1.3.
Eläinten siirtoja unionin sisällä ja maatilojen välillä
on valvottava entistä tehokkaammin. Valvonnan tulee perustua
bioturvallisuuden periaatteisiin, riskien arviointiin ja entistä
parempaan eläinten, etenkin lammas-, vuohi- ja sikaeläinten,
tunnistukseen.

3.1.4.
Eläintautien ehkäisemiseksi tiloilla ja eläinten kuljetusten yhteydessä on noudatettava hyviä hygieniakäytäntöjä.

3.1.5.
Komitea korostaa tarvetta ottaa käyttöön kehittyneitä
tiedonvälityskeinoja ja antaa korkeatasoista teknistä koulutusta
eläintautien tunnetuksi tekemiseksi ja torjuntatoimien tehostamiseksi. Naapurijäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä tulisi järjestää tiedotus- ja koulutustapahtumia maanviljelijöille ja eläinlääkäreille. Euroopan komission tulee vahvistaa asiaa koskevia
ehdotuksiaan (liite XVII). Lisäksi tulee varmistaa laadukkaan
eläinlääketieteellisen asiantuntemuksen säilyminen maaseudulla, jotta voidaan toteuttaa tehokasta eläinten terveyttä koskevaa
politiikkaa. Yhteistä maatalouspolitiikkaa ja aluepolitiikkaa
koskevia komission ehdotuksia tulisi arvioida tämän vaatimuksen valossa.

3.2.

Suu- ja sorkkataudin taudinpurkauksen sattuessa toteutettavat
toimenpiteet

3.2.1.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea yhtyy komission
näkemykseen siitä, että suu- ja sorkkataudin taudinpurkauksen
sattuessa on voitava toimia nopeasti ja toteuttaa välittömästi
tehokkaita valvontatoimenpiteitä.

3.2.2.
Komitea kannattaa sitä, että toimenpiteitä voitaisiin
toteuttaa asteittain, epidemian laajuuden mukaan. Sen mielestä
on hyvä, että jäsenvaltiot jaetaan yhteen tai useampaan
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rajoitusvyöhykkeeseen ja vapaaseen vyöhykkeeseen. Komitea
pitää niin ikään hyvänä väliaikaisten tarkkailuvyöhykkeiden,
suoja- ja valvontavyöhykkeiden erottamista toisistaan. Vyöhykejako perustuu eläinten terveyden perinpohjaiseen epidemiologiseen arviointiin.

3.2.3.
Komitea on tyytyväinen komission ehdottamiin toimiin viruksen nopean ja yksityiskohtaisen määrityksen mahdollistamiseksi. Komitea on jäsenvaltioiden laboratorioiden
toimia koordinoivan yhteisön vertailulaboratorion nimeämisen kannalla.

3.2.4.
Se katsoo, että jäsenvaltioissa tulisi olla tulevaisuudessakin sellaiset laboratoriot ja rakenteet, joilla on tieteellistä
asiantuntemusta suu- ja sorkkataudin diagnosoinnin alalla.

3.2.5.
Komitea toteaa, että ehdotetussa suu- ja sorkkataudin
torjuntaa koskevassa yhteisön säädöksessä pyritään yhdistämään kaksi erilaista toimenpidettä: yhtäältä kaikkien tartunnan
saaneiden ja viruksen saastuttamien eläinten lopettaminen
tietyissä tapauksissa tehokkuussyistä ja toisaalta hätärokotukset.

3.2.6.
Komitea on tyytyväinen siihen, että ehdotetussa suuja sorkkataudin torjuntaa koskevassa yhteisön säädöksessä
hätärokotukset on asetettu entistä tärkeämpään asemaan ja
huomioitu täytäntöönpanon joustavuus paikallistasolla. On
tärkeää, että päätökset tehdään tuotantoketjun kaikki osapuolet käsittävässä tiiviissä yhteistyössä. Komitea kehottaakin
komissiota joustavoimaan ja harmonisoimaan yhdessä Maailman eläintautijärjestössä (OIE) toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa sääntöjä, jotka koskevat rokotettujen eläinten
varoaikaa ennen entisten vientikauppaoikeuksien palauttamista. OIE:n varoaikaa koskevia toimintaohjeita on muutettava
tutkimustulosten mukaan.

3.2.7.
Komitea korostaa, että suu- ja sorkkataudin torjuntapolitiikassa tulee ottaa huomioon eurooppalaisten vaalimat
eettiset ja eläinten hyvinvointiin liittyvät arvot.

3.2.8.
Se on yhtä mieltä siitä, että antigeenien nopean
saannin varmistamiseksi on luotava avoimet ja tehokkaat
menettelyt. Ehdotus yhteisön vertailulaboratorion nimeämisestä on asianmukainen. Vertailulaboratorion tehtävänä olisi mm.
tiedottaa komissiolle ja jäsenvaltioille rokote- ja antigeenitarpeista. Komitean mielestä tilanteissa, joissa unionin alueella
kasvatettavien eläinten terveys on uhattuna, yhteisön rokote- ja
antigeenivarannot tulee saattaa nopeasti EU:n naapurimaiden
käyttöön.
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3.2.9.
Komitea antaa tukensa komission ehdotuksille, joiden tarkoituksena on estää uuden taudinpurkauksen sattuessa
taudin leviäminen valvomalla huolellisesti eläinten siirtoja
ja viruksen mahdollisesti saastuttamien tuotteiden käyttöä.
Komitean mielestä on järkevää rajoittaa taudille alttiisiin
lajeihin kuuluvien tartunnan saaneiden eläinten siemennesteen,
munasolujen ja alkioiden käyttöä.

3.2.10.
Komitea puoltaa ehdotuksia, joiden mukaan torjuntatoimenpiteitä tulee tarvittaessa soveltaa taudille alttiisiin
lajeihin kuuluvien tartunnan saaneiden eläinten lisäksi myös
viruksen saastuttamiin muiden lajien eläimiin, erityisesti siipikarjaan, joka voi toimia viruksen mekaanisena levittäjänä.

3.2.11.
Komitea kannattaa Euroopan komission toimia
puhdistus- ja desinfiointivaatimusten sisällyttämiseksi suu- ja
sorkkataudin torjuntaa koskevaan yhteisön säädökseen.

3.2.12.
Komitean mielestä yhteisön kansalaisille tulisi tiedottaa asioista selkeästi ja täsmällisesti ennaltaehkäisyprosessin
yhteydessä. Komitea panee näin ollen hyväksyen merkille, että
eläintarvikeketjua ja eläinten terveyttä koskeva pysyvä komitea
voi päättää palauttaa suu- ja sorkkataudin taudinpurkauksen
tapahtumapaikkana olevalle jäsenvaltiolle entiset vientikauppaoikeudet nykyistä (kuusi kuukautta siitä, kun suojaava
hätärokotus on tehty) aiemmin, jos suoja- ja valvontavyöhykkeellä/-vyöhykkeillä torjuntatoimenpiteiden jälkeen suoritetut
laajamittaiset tutkimukset osoittavat, ettei suu- ja sorkkatautivirus enää ole siellä aktiivinen.

3.2.13.
Se pitää järkevänä, että komissiolle varataan mahdollisuus muuttaa ja mukauttaa tiettyjä valvontatoimenpiteisiin
liittyviä teknisiä seikkoja soveltamalla elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean menettelyä.

3.2.14.
Komitea kannattaa alueellisten rajoitusten soveltamista valvontatoimenpiteisiin Euroopan komission ehdottaman mukaisesti, mikäli kyseisten rajoitusten avulla voidaan
tietyissä yhteisön osissa panna täytäntöön tiukat torjuntatoimenpiteet tämän kuitenkaan vaarantamatta yhteisön yleisiä
etuja. Tässä yhteydessä on korostettava, että myös unionin
kauppakumppanien tulee soveltaa alueellisten rajoitusten periaatetta vastavuoroisesti niiden ja EU:n välisten eläinlääkintäalan sopimusten mukaisesti.
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edellyttää. Komitean mielestä asetetut vaatimukset ovat tarpeellisia. On perustettava eläintauteja koskevia tietojärjestelmiä ja
varmistettava, että kriisitilanteissa asianomaisten elinten välinen viestintä on nopeaa.

3.3.2.
Komitea korostaa hälytysharjoitusten järjestämiseen
liittyvien toimien merkitystä eläintautien torjumiseksi. Tällaisia
harjoituksia tulee järjestää mm. maanviljelijöille ja eläinlääkäreille vähintään kerran vuodessa. Lisäksi komitea puoltaa sitä,
että jäsenvaltioita kannustetaan järjestämään ja toteuttamaan
kyseisiä harjoituksia rajatylittävien ohjelmien yhteydessä.

3.3.3.
Komitean mielestä jäsenvaltioiden tulisi tarkistaa
valmiussuunnitelmiaan reaaliaikaisten hälytysharjoitusten perusteella ehdotuksessa esitettyä useammin. Euroopan komission tulisi tarkastaa itse paikalla, että jäsenvaltioiden suunnitelmat ovat asianmukaisia, että ne on pantu tehokkaasti täytäntöön ja että henkilöstö ja eläinlääkintäviranomaiset ovat hyvin
valmistautuneita. Komission koordinointitehtävää tulee tehostaa ottamalla käyttöön yhteisönlaajuinen koordinointijärjestelmä.

3.3.4.
Komitea suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan komissio osallistuu hälytyssuunnitelmien laadintaan, valvontaan ja täytäntöönpanoon.

3.3.5.
Komitean mielestä jäsenvaltioiden tulee voida toteuttaa ehdotettua tiukempia toimia tämän direktiivin soveltamisalalla. Se on tyytyväinen komission ehdottamiin kyseistä
seikkaa koskeviin säännöksiin. Komitea kannattaa etenkin sitä,
että jäsenvaltioille varataan mahdollisuus toteuttaa tarpeellisina
pitämänsä ja oikeasuhtaiset kansalliset lisätoimenpiteet suu- ja
sorkkatautiviruksen torjumiseksi ottaen huomioon tautialueella vallitsevat erityiset epidemiologiset, kotieläintuotannolliset, kaupalliset ja sosiaaliset edellytykset.

3.3.6.
Ruhojen hävittämisestä tulee antaa yksityiskohtaiset
säännökset. Paikallistasolla tulisi laatia toimintasuunnitelmia,
joissa otetaan huomioon paikkakunnan sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja kansanterveydelliset realiteetit.

3.4. Tutkimus- ja kehitystoiminta

3.3.

Valmiussuunnitelmat

3.3.1.
ETSK kannattaa komission ehdotuksia, jotka koskevat jäsenvaltioiden valmiussuunnitelmia. Suunnitelmissa tulee
täsmentää toimenpiteet, joita suu- ja sorkkatautia koskevan
korkean tieto- ja valmiustason ylläpitäminen jäsenvaltioilta

3.4.1.
Tieteellinen tutkimus ja erityisesti soveltava tutkimus
ovat avaintekijöitä eläintautien leviämisen torjunnassa. EU:n
jäsenvaltioissa on tärkeää ylläpitää ja kehittää korkeatasoista
eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Eurooppalaisen yhteiskunnan tulee voida luottaa siihen, että suu- ja sorkkataudin
torjuntapolitiikkaa kehitetään samaan tahtiin kuin tiede ja
teknologia kehittyvät rokotteiden valmistuksen ja tutkimusmenetelmien alalla.
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3.4.2.
Tutkimusta tulee edistää, ja sitä varten tulee varata
asianmukainen rahoitus. Tämä koskee erityisesti merkittyjen
rokotteiden ja eriytettyjen serologisten testien kehittämistä.
Komitea kehottaa Euroopan komissiota lähettämään tässä
asiassa vahvan viestin, jotta kävisi selväksi, että komissio
tahtoo edistää tutkimustyötä yhteisössä ja antaa sen tulokset
myös unionin ulkopuolisten maiden käytettäviksi.
3.4.3.
Tutkimustyön tuloksia tulee vaihtaa, levittää ja soveltaa ruohonjuuritasolla. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää tehokasta viestintäverkkoa ja tiedonvälitystä sekä hyviä
koulutusmahdollisuuksia.

4.

Korvaukset

4.1.
Karjankasvatusala on hyvin tärkeä Euroopan unionin
maataloudelle. Se edellyttää suuria investointeja ja on altis
monille riskeille ja erilaisille epävarmuustekijöille. Menetyksiä
kärsineille yhteisön karjankasvattajille tulisikin maksaa nykyistä suurempia korvauksia koko unionissa sovellettavien yhdenmukaisten kriteerien mukaan etenkin tapauksissa, joissa eläimet on jouduttu lopettamaan. Korvauksia tulee maksaa menetyksiä kärsineille tiloille, mukaan lukien puhdistuksen edellyttämästä eläintilojen tyhjentämisestä aiheutuvat epäsuorat
menetykset, jalostusteollisuudelle, elintarvikealan yrityksille
ja siis elintarviketuotantoketjun kaikille osille ketjun alusta

C 208/15

loppuun. Alueilla, joilla eläinten ja tuotteiden kuljetuksia
rajoitetaan, tulee korvata tuotteiden markkinoille saattamisen
vaikeutumisesta aiheutuvat menetykset. Olisikin erittäin aiheellista perustaa yhteisön rahasto, josta korvattaisiin kuluja
vakavien kriisien sattuessa.
5. Päätelmät
5.1.
Komitea kannattaa Euroopan komission ehdottamia
toimia suu- ja sorkkatautiviruksen ja sen leviämisen torjumiseksi. Komission tulee pyrkiä nykyisin vaikuttaviin eläinlääketieteellisiin, taloudellisiin (maaseututalouden kokonaisuuden
kannalta), ekologisiin ja eettisiin edellytyksiin perustuvaan
parhaaseen mahdolliseen toimintamalliin.
5.2.
Uusien kriisitilanteiden ehkäisemiseksi komitea kehottaa komissiota painottamaan eläinlääketieteen alan soveltavan
tutkimuksen kehittämistä. Tehokkaan ennaltaehkäisypolitiikan
kulmakiviä ovat korkeatasoinen asiantuntemus ja aktiivinen
eurooppalainen asiantuntijaverkko. Lisäksi on olennaisen tärkeää levittää, hyödyntää ja välittää eteenpäin karjatalouden
tutkimustyön tuloksia.
5.3.
Suu- ja sorkkataudin torjuntaa koskevaa yhteisön säädöstä on muutettava heti kun uutta tieteellistä tietoa on
käytettävissä, etenkin jos näin voidaan välttää eläinten lopettaminen ja antaa etusija rokotuksille.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja
Euroopan parlamentille – Kohti meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevaa strategiaa”
(KOM(2002) 539 lopullinen)
(2003/C 208/04)
Komissio päätti 2. lokakuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 1. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli María Candelas Sánchez Miguel.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 103 ääntä puolesta
3:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman
useista teemoista kannattaa ennen kaikkea mainita meriympäristön suojelu ja säilyttäminen siten, että pyritään edistämään
merten kestävää hyödyntämistä ja suojelua. Meriympäristöön
liittyvät yksittäiset toimintaperiaatteet eivät nykyisin selvästikään vaikuta toivotulla tavalla. Itse asiassa on voitu todeta, että
monet kuudetta ympäristöohjelmaa laadittaessa uumoillut
vaarat ovat toteutuneet pahimpia ennusteita rajumpina.

1.2.
Merten biologisen monimuotoisuuden pilaantumista
ja katoamista koskevat ennusteet osoittavat, että kaikkien
meriympäristöön liittyvien sektoreiden toiminta on koordinoitava ja niille on määriteltävä kattava politiikka, jonka avulla
merten pilaantumista vähennetään ja lopetetaan se. Toiminnan
koordinointi on välttämätöntä myös siksi, että satamarakentaminen, ravinteiden ja vaarallisten aineiden lisääntyminen sekä
muut tekijät, kuten meriliikenne ja kalastus, joita ei aina
arvioida kokonaisvaltaisesti, tuhoavat luontotyyppejä.

1.3.
Aluksi kaikkia meriympäristöön liittyviä politiikkoja
on pyrittävä koordinoimaan yhteisökeskeisesti. Toimintaperiaatteiden on ulotuttava maantieteellisesti yhteisön ja ehdokasvaltioiden aluevesiin kuuluviin meriin ja valtameriin. Samalla
on kuitenkin pidettävä mielessä politiikkojen mahdollinen
vaikutus jo allekirjoitettuihin kansainvälisiin sopimuksiin ja
yleissopimuksiin.

1.4.
Meriympäristön säilyttämistä ja suojelua koskeva strategia nivotaan näin kestävää kehitystä koskevaan yhteisön
strategiaan, jonka ansiosta taloudellinen ja sosiaalinen kasvu
ovat mahdollisia samalla kun suojellaan meriympäristöä.

1.5.
Kansainvälisesti on hyvä pitää mielessä tietyt Johannesburgin huippukokouksen ( 1) päätelmät, ja aivan erityisesti ne,
joissa viitataan valtameriin ja meriin, kalastukseen, merten
saastumiseen ja tutkimukseen. Maailmanlaajuisten vaikutusten
kannalta on tärkeintä, että

–

sovelletaan vuoteen 2010 mennessä sellaista ekosysteemimallia, jossa otetaan huomioon Reykjavikin julistus
meren ekosysteemiä kunnioittavasta kalastuksesta sekä
biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen
sopijapuolten tekemä päätös 5/6

–

pannaan täytäntöön Agenda 21:n 17 luku, jossa kehotetaan laatimaan valtamerien, merien ja rannikoiden kestävää kehittämistä koskeva toimintaohjelma

–

luodaan Yhdistyneiden kansakuntien kaikkien elinten
välinen koordinointimekanismi

–

säilytetään kalakannat ja palautetaan ne sellaiselle tasolle,
jolla niiden lisääntymiskyky on mahdollisimman kestävää; nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan kiireellisesti
ehtyneiden kantojen osalta ja mikäli mahdollista viimeistään vuonna 2015

–

pannaan täytäntöön vuonna 1995 laaditut vastuullista
kalastusta koskevat toimintasäännöt

–

toteutetaan pikimmiten ennen vuotta 2005 FAO:n kalastuksenhoitosuunnitelma sekä vuoteen 2004 mennessä
laittoman kalastuksen ehkäisemistä koskeva suunnitelma

(1 ) Johannesburgissa Etelä-Afrikassa 26. elokuuta – 4. syyskuuta
2002 pidetty kestävän kehityksen huippukokous, päätelmien
luvut I–IV.
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tiivistetään avunantajien ja kumppaneiden välisen toiminnan koordinointia kunkin valtion ja alueen oman infrastruktuurikapasiteetin ja kalakantojen kokonaisvaltaisen
hoidon kehittämiseksi

2.2.
Meriympäristön tilasta käytettävissä olevissa tiedoissa
keskitytään seuraaviin seikkoihin:
–

aluekohtaiset meriyleissopimukset ( 1)

tuetaan vesiviljelyn kestävää kehittämistä

–

Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n selonteot

–

yhteisen kalastuspolitiikan tarkistuksen ( 2) yhteydessä saadut biologista monimuotoisuutta koskevat tiedot, merialueilla tapahtuva rakentaminen, veden rehevöityminen,
raakaöljyn kuljetus, öljyvahingot jne.

pannaan täytäntöön maalta käsin toteutettavaa meriympäristön suojelua koskeva kokonaisvaltainen toimintasuunnitelma sekä Montrealin julistus ja keskitytään vuosina 2002–2006 erityisesti yhdyskuntajätevesiin sekä luontotyyppien muuttumiseen ja tuhoutumiseen

–

parannetaan radioaktiivisten aineiden, myrkkyjä sisältävien jätteiden ja polttoaineen rajatylittäviin merikuljetuksiin liittyviä toimia

–

parannetaan tieteellistä ja teknistä yhteistyötä siten, että
luodaan säännöllinen YK:n prosessi meriympäristön tilan
arviointia varten.

1.6.
On kuitenkin syytä pitää mielessä, että eurooppalaiset
ympäristötavoitteet ja -toimet on määritelty paremmin ja ne
ovat monin paikoin edenneet pidemmälle kuin Johannesburgin
huippukokouksessa sovitut tavoitteet. EU:n lienee syytä edistää
kyseisiä toimia ja taata Kioton ja Göteborgin sopimusten
noudattaminen.

1.7.
Nyt julkaistun tiedonannon avulla Euroopan unionissa
käynnistetään keskustelu meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevasta strategiasta. Strategia on pyrittävä ulottamaan
Euroopan unionin lisäksi kaikkialle maailmaan siten, että
mahdollisilla päätelmillä on kerrannaisvaikutuksia, koska kauhuksemme meret pilaantuvat entisestään. Ala- ja maakohtaisista ratkaisuista ei siis ole apua, vaan ratkaisut on tehtävä
yhteisön puitteissa ja kansainvälisesti.

2.
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Tiedonannon sisältö

2.1.
Yhteisön viranomaisilla ei ole läheskään kaikkia tarvittavia tietoja meriympäristön nykytilasta. Koska kaikista meriympäristöön vaikuttavista toimintalinjoista ei ole kattavaa
käsitystä, komissio katsoo tarpeelliseksi luetteloida kaikki
käytettävissä olevat tiedot voidakseen laatia niiden pohjalta
meriympäristöä koskevan strategiansa.

2.3.
Nykyisin on voimassa kahdenlaisia meriympäristön
suojelua ja säilyttämistä koskevia määräyksiä: yhtäältä normit
rajoittuvat pelkästään Euroopan unioniin, ja toisaalta ne ovat
kansainvälisiä. Ensiksi mainittuja yleisiä säädöksiä (3) ovat
vesipolitiikan puitedirektiivi VPD ( 4), luontotyyppidirektiivi (5),
lintutyyppidirektiivi ( 6) sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä ja vähentämistä koskeva direktiivi ( 7), mutta meriympäristöön vaikuttavat myös erityisesti kaikki jätevesien käsittelyyn, uimavesiin, meriliikenteen sääntöihin, YMP:hen jne.
liittyvät direktiivit.
2.4.
Kansainväliset määräykset kiteytyvät yleissopimuksiin,
joilla säädellään yhtäältä meriympäristön suojeluun liittyviä
yleisiä seikkoja sekä toisaalta meressä olevien eliölajien suojeluun, vaarallisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseen, öljyn aiheuttamaan pilaantumiseen jne. liittyviä konkreettisia seikkoja. Merkittävimpiä yleissopimuksia ovat
Ospar (8), Helcom (9) ja Barcelonan yleissopimus (10).
2.5.
Voimassa olevien säädösten ja määräysten täytäntöönpanon vaikutuksista saatavaa tietoa rajoittaa yhtäältä se, että
vaikutukset ovat yleensä havaittavissa pitkällä aikavälillä, ja
toisaalta se, etteivät valtiot seuraa merivesiensä tilaa. Komissio
käsittelee tilannetta kahdesta näkökulmasta:
–

käytettävissä olevissa tiedoissa havaitut puutteet

–

kooste seurantaan, arviointiin, raportointiin ja tiedonhallintaan sekä tutkimukseen liittyvistä nykyisistä toimista ( 11).

(1 ) Tiedonannon liitteessä 1 on yksityiskohtaisia tietoja kyseisistä
yleissopimuksista.
(2 ) KOM(2002) 181 lopullinen. ETSK:n lausunto 1369/2002.
(3 ) Ne on lueteltu liitteessä 2.
(4 ) Direktiivi 2000/60/EY, EYVL L 327, 22.12.2000.
(5 ) Direktiivi 92/43/ETY, EYVL L 206, 22.7.1992.
(6 ) Direktiivi 79/409/ETY, EYVL L 103, 25.4.1979.
(7 ) Direktiivi 96/61/EY, EYVL L 82, 22.3.1997.
(8 ) Yleissopimus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta.
(9 ) Helsingin yleissopimus Itämeren alueen merellisen ympäristön
suojelusta.
(10) Yleissopimus Välimeren meriympäristön ja rannikkoalueen suojelemisesta pilaantumiselta.
(11) Liite 3.
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2.6.
Koska tilanteen ei kaiken kaikkiaan katsota olevan
lainkaan suotuisa, meriympäristön kullekin osa-alueelle ehdotetaan asetettaviksi tiettyjä tavoitteita. Meriympäristöä koskevan strategian tulisi ylipäätään olla osa kestävää kehitystä
koskevaa yhteisön strategiaa. Tästä syystä, ja kuten kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa todetaan,
strategian avulla pitäisi edistää merten kestävää hyödyntämistä
ja merten ekosysteemien säilyttämistä merenpohja, rannikkoalueet ja suistot mukaan luettuina, ja strategiassa tulisi kiinnittää
erityistä huomiota biologisen monimuotoisuuden kannalta
arvokkaisiin kohteisiin.
2.6.1.
koihin:

Konkreettiset tavoitteet liittyvät seuraaviin seik-

–

biologisen monimuotoisuuden heikkeneminen ja luontotyyppien tuhoutuminen (jonka hillitsemiseksi asetetaan
kolme tavoitetta)

–

vaaralliset aineet (yksi tavoite)

–

rehevöityminen (yksi tavoite)

–

radionuklidit (yksi tavoite)

–

öljyn aiheuttama pilaantuminen (yksi tavoite)

–

roskaantuminen (yksi tavoite)

–

meriliikenne (yksi tavoite)

–

terveys ja ympäristö (yksi tavoite)

–

ilmastonmuutos (kolme tavoitetta)

–

tietämyspohjan parantaminen.

2.7.
Esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi komissio ehdottaa 23:a toimea, joilla kuhunkin tavoitteeseen pyritään
pääsemään ehkäisemällä pilaantumista ja soveltamalla ennalta
varautumisen periaatetta. Kaikki ehdotetut toimet tukeutuvat
nykyisin voimassa oleviin määräyksiin, ja niillä pyritään ensisijaisesti säilyttämään luonnon monimuotoisuus perustamalla
erityisiä suojelualueita sekä laatimalla alueellisia vesienhoitoohjelmia alueellisten meriyleissopimusten mukaisesti.
2.8.
Ehdotetuista toimista kannattaa mainita koordinoinnin
ja yhteistyön lisäämiseen tähtäävät yhteisön ja kansainväliset
toimet. Erityisesti ehdotetaan, että kaikki merien suojelusta
vastaavat tahot tekisivät yhteistyötä YK:n ja Agenda 21:n
puitteissa.
2.9.
Tietämyspohjan parantaminen on tällä hetkellä yksi
konkreettisimmista toimista. Tähän mennessä on sovittu aika-
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taulusta, jonka puitteissa käynnistetään asteittain ympäristöohjelman tapaisia seurantamenettelyjä.

3. Yleistä

3.1.
ETSK suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti,
koska näin käynnistetään keskustelu kaikkien meriympäristön
säilyttämisestä ja suojelusta kiinnostuneiden osapuolten
kanssa. Tuhoisat ja yhä lukuisammat merien pilaantumistapaukset saavat kuitenkin pohtimaan yhtäältä tarvetta vaatia
lujempaa poliittista tahtoa panna nykyinen lainsäädäntö täytäntöön ja toisaalta vahinkojen kaikkien aiheuttajien vastuullistamista.

3.2.
Komission tekemän ehdotuksen sisältöön liittyvistä
seikoista mainittakoon, että ETSK kannattaa vakaasti osaa
periaatteista, kuten ympäristöön – tässä tapauksessa meriympäristöön – vaikuttavien toimintaperiaatteiden koordinointia.
Komitea on useissa lausunnoissaan kehottanut noudattamaan
kyseisiä periaatteita. Komitean käsityksen mukaan kestävää
kehitystä koskeva yhteisön strategia edellyttää toimintaperiaatteiden toteuttamista laajapohjaisesti. Lainsäädäntätyötä ei kuitenkaan voida jatkaa, elleivät toimivaltaiset viranomaiset pane
säädöksiä täytäntöön ja valvo niitä. Viranomaisten välinen
toimivallan jako ei saa johtaa lainsäädännölliseen tyhjiöön,
joka estäisi panemasta säädöksiä täytäntöön.

3.3.
Lueteltuja tavoitteita tarkasteltaessa voidaan havaita,
että useimmat niistä liittyvät voimassa olevan lainsäädännön
noudattamiseen, meriympäristöä pilaavien aineiden ja muiden
tekijöiden vaikutusten analysointiin ja arviointiin sekä muunlaisten vaikutusten havainnointiin ja tutkimiseen. ETSK pitää
myönteisenä tiedonannossa ehdotettua ekosysteemipohjaista
lähestymistapaa, koska näin otetaan käyttöön uusi menetelmä.
Lähestymistavan sisältöä ei kylläkään selvitetä, vaikka se on
tunnettava, jotta voidaan arvioida, vastaako strategia (tavoitteineen ja toimineen) kyseistä lähestymistapaa ( 1). Esimerkiksi
Välimeren alueella on 33 erityyppistä ekosysteemiä, joihin
kohdistuu sijainnista riippuen hyvin erilaisia paineita ja vaikutuksia.

(1 ) Komission ehdotusta tarkasteltiin sidosryhmille 4.–6. joulukuuta
2002 Køgessä Tanskassa järjestetyssä konferenssissa. Siellä käsitteen määriteltiin sisältävän seuraavaa: ”– ihmisen toiminnan
kokonaisvaltainen integroitu hallinta ekosysteemistä ja sen dynamiikasta saatavilla olevan parhaan tieteellisen tiedon pohjalta,
tarkoituksena kartoittaa ja puuttua meriekosysteemin tilan kannalta ratkaiseviin vaikutuksiin, jotta ekosysteemin hyödykkeitä ja
palveluita käytetään kestäväpohjaisesti ja säilytetään ekosysteemin
ominaispiirteet”. Ekosysteemipohjainen lähestymistapa on lisäksi
biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen mukaisen toiminnan ensisijainen lähtökohta. Merien ja rannikoiden
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvää ekosysteemipohjaista
lähestymistapaa kehitetään parhaillaan.
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3.4.
Strategiasta esitetyssä tiivistelmässä mainitaan vain
nykyiset suuntaviivat ja toimet, joiden tulokset voidaan muiden
ympäristöpolitiikkojen tavoin kiteyttää toteamukseen ”ympäristönsuojelun edetessä askelen verran ympäristön tila heikkenee kaksi askelta”. Niinpä tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotettujen toimien tarkoituksena on ainoastaan
–

noudattaa ja mukauttaa voimassa olevia direktiivejä

–

arvioida, tutkia, analysoida ja tarkkailla

–

koordinoida yleissopimuksia ja laatia niistä raportteja.

3.5.
Lienee etsittävä toisenlainen strategia. Ratkaisuja haettaessa tehokkuus voitaisiin asettaa keskeiselle sijalle, ja se olisi
miellettävä EU:n todelliseksi kyvyksi vaikuttaa meriympäristöön. Tällöin on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:
–

lainsäädäntävälineet (velvoittavat ja sellaiset välineet, joiden täytäntöönpano on pakollista, sekä pelkät sopimukset
tai yleissopimukset)

–

taloudelliset välineet (kauppasopimukset, yhteisön ulkopuolisille maille suunnatut rahoitusohjelmat).
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3.8.
Tiedonannossa kiinnitetään runsaasti huomiota meriyleissopimuksiin, mutta niiden painoarvo on suhteutettava EU:n
lainsäädäntäaloitteisiin ja niiden merkitys korvattava osittain
EU-lainsäädännöllä. Kansainvälisten sopimusten avulla pidetään voimassa huomattavia rajoituksia, ja niihin liittyy yleensä
todellisia velvoitteita. Niillä on suuri merkitys esimerkiksi
määriteltäessä tavoitteita sisältäviä strategioita ja ulotettaessa
toiminta koskemaan tasoltaan heterogeenisia maita, mutta ne
eivät ole riittävä keino pakottaa noudattamaan velvoitteita tai
rankaisemaan niiden noudattamatta jättämisestä, ellei tästä
ole säädetty asianmukaisesti kunkin valtion lainsäädännössä.
Kansainväliset sopimukset voidaan sitä paitsi vain osittain
mukauttaa tieteellisiin, teknisiin tai sosiaalisiin muutoksiin,
koska sopimusten laatimiseen, ratifioimiseen ja voimaansaattamiseen kuluu runsaasti aikaa.

3.9.
On hyvä pitää mielessä, että kansainväliset yleissopimukset ovat rajallisia. Niiden täytäntöönpano on rajattu maantieteellisesti, joten ne kattavat vain unionin jäsenvaltioiden
ja parhaassa tapauksessa eräiden niihin rajoittuvien maiden
aluevedet, mutta niiden nojalla ei voida suojella muita vesialueita, joilla yhteisöllä on etuja puolustettavanaan, kuten
eurooppalaisyritysten käyttämiä Afrikassa sijaitsevia atlanttisia
pyyntialueita. Kansainväliset yleissopimukset ovat lisäksi vain
osittain velvoittavia, koska maita ei voida pakottaa noudattamaan niitä. Yleissopimukset ovat näin tietyllä tavoin toimimattomia.

3.6.
Näin voitaisiin ryhtyä toimiin esimerkiksi seuraavilla
osa-alueilla:
–

osa-alue I – jäsenvaltioille kuuluvat rannikkoalueet, joita
voidaan strategian avulla kaikin puolin säännellä ja valvoa
sekä määrätä niille seuraamuksia ja joita varten on jo
olemassa lukuisia yhteisötason ja valtakunnallisia säännöksiä

–

osa-alue 2 – merialueet, joihin strategia vaikuttaa tuntuvasti (200 meripeninkulmaa) siksi, että niillä on runsaasti
sellaisia aluevesiä tai poliittisia tai taloudellisia siteitä,
joihin voidaan vaikuttaa

–

osa-alue 3 – merialueet, joilla strategian vaikutus on
vähäinen, koske on kyse kansainvälisistä vesistä (yhteisön
kalastuslaivaston pyyntipaikat ja EU:n kansalaisten matkailukohteet).

3.7.
Tiedonannossa lueteltuja meriympäristöön vaikuttavia
yhteisön säädöksiä tarkasteltaessa voidaan havaita, että meriensuojelutoimissa on runsaasti puutteita. Tiettyjä toimia ollaan
parhaillaan muuttamassa ja toisia taas ei panna täytäntöön,
koska niiden voimaantuloa on lykätty, monet jäsenvaltiot
vastustavat niitä tai niiden siirtäminen osaksi jäsenvaltioiden
lainsäädäntöä ja siis niiden täytäntöönpano on viivästynyt. (1)

( 1) Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus, KOM(2002) 181 lopullinen.
EUVL C 85, 8.4.2003.

3.9.1.
ETSK katsoo kuitenkin, että vaikka EU:n ympäristöpolitiikan vaikutukset ovat rajalliset, unionin on edelleen
harjoitettava ympäristöpolitiikkaansa kansainvälisissä konferensseissa ja elimissä. Näin puolustetaan kestävän kehityksen
mallia.

3.10.
Tähdennettäköön, että ehdotettuja tavoitteita olisi
syytä laajentaa ainakin kolmen ratkaisevan seikan osalta:

–

sellaisten niin maalla kuin merellä tapahtuvien vakavien
onnettomuuksien ehkäiseminen, jotka vaikuttavat meriympäristöön ja joita koskevat direktiivit on jo annettu
(Seveso II, Erika)

–

rannikkoalueiden käytön hallinta sellaisena kuin siitä
säädetään vesipolitiikan puitedirektiivissä (yhdyskuntarakentaminen, perusrakenteet ja niihin liittyvä taloudellinen
toiminta sekä jätevesien käsittely)

–

kansainvälinen meriliikenne ja epäilyttävät oikeuskäytännöt, kuten mukavuuslippualukset, jotka ovat pääasiassa
vastuussa alalla nykyisin vallitsevasta kaaoksesta ja siihen
liittyvistä huomattavista ympäristövaikutuksista (päästöt,
onnettomuudet, vaarallisten aineiden kuljettaminen
ilman takuita ja meriympäristölle myrkyllisten aineiden
käyttö).
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3.11.
Muut tiedonannossa hahmotellut tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia ja epäilemättä järkeviä asetetun yleistavoitteen kannalta (merien kestäväpohjainen hyödyntäminen ja
merien ekosysteemien suojelu). Ehdotetut toimet ja niiden
toteuttamisaikataulu eivät kuitenkaan täysin vastaa tavoitteita.

3.12.
Ehdotettuihin 14 tavoitteeseen liittyvät 23 toimea
eivät sisällä mitään uutta, eivätkä ne ole mitenkään nivottavissa
integraatioon. Ympäristöohjelman kulmakivenä on vesien
”moitteeton tila”, jonka avulla toimintaperiaatteet yhdistetään
toisiinsa.

3.13.
Tiedonannossa ehdotetaan lukuisia toimia, joiden
täytäntöönpanolle ei aseteta määräaikaa. Jos taas määräaika on
asetettu, se on niin pitkä, että toimien avulla tuskin saavutetaan
toivottuja tuloksia. Tietyt analyysit muodostavat poikkeuksen
(vuoteen 2004 mennessä toteutettava arvio Ospar-strategian
ja radioaktiivisten aineiden välisestä suhteesta, strategia eri
lähteistä peräisin olevien öljypäästöjen eliminoimiseksi ja
roskaantuminen).

Esimerkiksi öljyn aiheuttaman pilaantumisen vähentämiselle
asetetaan seuraavat määräajat:
–

Nykyisiä päästörajoituksia on noudatettava vuoteen 2010
mennessä.

–

Ongelman syihin on puututtava vuoteen 2020 mennessä.

Näin pitkien määräaikojen asettaminen on käsittämätöntä,
sillä nykytekniikalla alusten laittomat päästöt voidaan havaita
ja paikantaa reaaliajassa (Envisatin kaltaisilla laitteilla).

3.14.
Yhteisön antamien direktiivien vaikutusta arvioitaessa
EU:n merien tilasta on laadittu erilaisia ennusteita, ja siitä
vallitsevat käsitykset poikkeavat toisistaan. Meriympäristön
tilaa kuvaavat indikaattorit osoittavat, ettei asiassa ole edistytty
merkittävästi, ja monin paikoin kehitys on taantunut. Esimerkiksi Välimeren rannikon kalastusta kuvaavat indikaattorit
osoittavat, että sellaisten alueiden kalakannat, joilla harjoitetaan rannikkokalastusta, ovat ehtymässä, niillä sijaitsevilla
kalankasvatuslaitoksilla on kestävän kehityksen mukaiseen
ympäristönhoitoon liittyviä ongelmia jne.

3.15.
Meriympäristö pilaantuu, vaikka unioni pyrkii sääntelemään direktiivein valtioiden aluevesiin kuuluvien merialueiden hoitoa ja käyttöä. Yhteisön säännöstön vaikutuksia on siis
syytä arvioida, jotta saadaan selville, miksi se on suhteellisen
epäonnistunutta, ja jotta sitä voidaan ryhtyä tehostamaan
täsmällisin toimenpitein. Kaikille sidosryhmille (luonnonsuojelijoille, työntekijäjärjestöille ja teollisuudelle) on tarjottava
tilaisuus osallistua arviointiin, ja siihen on osoitettava määrärahoja sekä tieteellis-teknisiä resursseja. Euroopan ympäristökeskukselle on annettava asiassa olennainen rooli.
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4. Uusia toimintaehdotuksia pohdittaviksi meriympäristön säilyttämisen ja suojelun yhteydessä

4.1.
ETSK katsoo, että ehdotettuja toimia on lisättävä, koska
tiedonannon laatimisen jälkeiset tapahtumat osoittavat selvästi,
että toimia on kiristettävä ja niihin on sisällytettävä määräyksiä,
joilla tehostetaan yhteisön nykyisten säännösten täytäntöönpanoa.

4.2.
Toimiin olisikin syytä lisätä seuraavat ehdotukset,
joilla pyritään parantamaan meriympäristöön vaikuttavien
toimintalinjojen koordinointia ja ratkaisemaan unionin kansalaisia huolestuttavat tilanteet. Samalla on kuitenkin pidettävä
mielessä tiedonannon tavoite eli meriympäristön suojelu ja
säilyttäminen.

4.2.1.
Toimintaperiaatteiden johdonmukaisuuden vuoksi
komission olisi määriteltävä meriympäristön hyvän tilan käsite
ja asetettava se perimmäiseksi tavoitteeksi, jonka ympärille
kaikkiin 14 tavoitteeseen liittyvät 23 toimea jäsennellään.
Kaikilla toimilla olisi näin yhteinen nimittäjä, ja niihin lisättäisiin uusia, yhdistäviä tekijöitä yhden ainoan menetelmän
avulla.

4.2.2.
Sekä määräysten että säilyttämis- ja suojelutoimille
ehdotetun aikataulun soveltamisajankohdan aikaistaminen hidastaisi tehokkaasti meriympäristön pilaantumista. Monien
toimien toteuttamiselle ehdotetut kaukaiset määräajat tekisivät
niistä tehottomia, koska ympäristöä pilaavia onnettomuuksia
sattuu usein.

4.2.3.
Kööpenhaminassa 12. ja 13. joulukuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti parantaa kansainvälisten
yleissopimusten täytäntöönpanon valvontaa Kansainvälisen
merenkulkujärjestön IMO:n välityksellä ( 1). Näin suojelu- ja
säilyttämismääräykset vaikuttavat entistä yleismaailmallisemmin. Samanaikaisesti olisi etsittävä keinoja tehostaa kyseisiä
yleissopimuksia taloudellisin välinein, joilla unionin ulkopuolisia sopimusvaltioita palkittaisiin yleissopimusten moitteettomasta noudattamisesta myöntämällä niille teknistä ja rahoituksellista tukea.

(1 ) Ks. komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle
meriturvallisuuden parantamisesta KOM(2002) 681 lopullinen
sekä Kööpenhaminassa 12.–13. joulukuuta 2002 pidetyn Eurooppa-neuvoston puheenjohtajiston päätelmät (13. joulukuuta 2002
n:o 400/02).
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4.2.4.
Viime aikoina sattuneiden merionnettomuuksien yhteydessä on korostunut eräs sangen tärkeä seikka eli sellaisten
biologisten ennallistamisjärjestelmien tieteellinen tutkiminen,
joiden avulla vahingot voidaan korjata ottamalla meriympäristö entistä paremmin huomioon (1). Komission olisikin lisättävä
kuudennen tutkimusohjelman ja kuudennen ympäristöohjelman välistä koordinointia ja osoitettava osa ohjelmiin varatuista määrärahoista käytännön ympäristötutkimuksiin.

4.2.5.
ETSK katsoo, että ehdotettujen uusien toimien lisäksi
ei myöskään pidä unohtaa ympäristöpolitiikasta tiedottamiseen tähtääviä toimia. Ennen kaikkea on pidettävä mielessä,
että yleissivistävä koulutus on säilytettävä tulevaisuuden välineenä, jonka avulla ympäristöpolitiikkoihin tutustutaan ja
opitaan panemaan niitä täytäntöön.

4.2.6.
Merellä sattuneiden viimeaikaisten onnettomuuksien
syiden ehkäisemiseen tarkoitetut uudet toimet, joista monet on
hyväksytty jo aikaisemmin nykyisenkaltaisissa olosuhteissa ( 2),
olisi jaettava kolmeen ryhmään: osa niistä vaikuttaa vain
säännöksiin, joiden voimaantuloa vielä odotellaan, toisten
toimien toteuttaminen taas edellyttää taloudellista tukea, ja
kolmannen ryhmän toimia on kehiteltävä edelleen.

4.2.6.1.
raavat:

–

–

–
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ja korjaamiseksi sekä ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön. ( 4)

4.2.6.2.
Sellaisten toimien osalta, jotka ovat jo voimassa
mutta joiden toteuttaminen edellyttää vain EU:n taloudellista
tukea (5), olisi kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:

–

Erika I ja Erika II -paketteihin sisältyvät toimenpiteet on
pantava välittömästi täytäntöön. Kiireellisiä ovat etenkin
merihädässä olevien alusten turvasatamiin liittyvät toimet
ja meriliikenteen Euroopan laajuisen seurantaverkon tehostaminen. Jäsenvaltioiden on myös huolehdittava siitä,
että yhteisön satamissa on riittävästi tarkastajia.

–

Vaaralliset alukset on siirrettävä kauemmaksi tärkeimmiltä merireiteiltä avaamalla kaukana rannikoista sijaitsevia
liikennekäytäviä.

–

Alusten rekisteröintivaltioihin on luotava tarkastusjärjestelmä.

–

Meriympäristöön päästettyjä jätteitä (kuten kemiallisia
vaikutuksia omaavia pommeja tai radioaktiivisia aineita
sisältäviä kontteja) on tutkittava ja ne on inventoitava.

Ensimmäisen ryhmän toimista mainittakoon seu-

Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. helmikuuta 2002
antama asetus (EY) N:o 417/2002 (3) öljysäiliöalusten
kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevista rakennevaatimuksista on muotoiltava uudelleen siten, että
asetuksen nojalla pyritään pitämään alukset puhtaina ja
turvallisina.

Parlamentin ja neuvoston 19. syyskuuta 2001 antama
direktiivi 2001/106/EY alusturvallisuutta, saastumisen
ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita
koskevista kansainvälisistä standardeista annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY muuttamisesta on pantava välittömästi täytäntöön.

4.2.6.3.
Kolmanneksi on kehitettävä uusia menetelmiä sellaisten määräysten täytäntöön panemiseksi, joilla puututaan
yritysten ja viranomaisten tapaan vältellä ja peitellä vastuuta,
valvontaa ja veroja esimerkiksi mukavuuslippualuksin, alusten
ristiinomistukseen tähtäävin yhtiöin jne.

4.3.
ETSK on huolestunut siitä, ettei toimivaltaisten viranomaisten työskentelyä ole koordinoitu jäsenvaltio- eikä aluetasolla, olipa kyse saman jäsenvaltion tai eri jäsenvaltioiden

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi

( 1) Käytännöstä on saatu hyviä tuloksia Alaskassa Exxon Valdez
-aluksen onnettomuuden yhteydessä.
( 2) Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymät toimenpiteet,
jotka on koottu Erika I ja Erika II -pakettiin, tulivat voimaan
1. tammikuuta 2003 yksirunkoisten alusten osalta.
( 3) Komissio teki asetuksen muuttamista koskevan ehdotuksen
20.12.2002.

(4 ) Yhdysvalloissa noudatetaan ”saastuttaja maksaa” -periaatetta. Olisi
kuitenkin vältettävä tilannetta, jossa vastuuta paetaan mukavuuslippualuksin, sillä on käynyt ilmi, että näihin aluksiin ei voida
soveltaa yhteisön lainsäädäntöä. Komissio on juuri tehnyt ehdotuksen direktiiviksi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja pilaamisrikoksista määrättävistä seuraamuksista
(KOM(2003) 92 lopullinen).
(5 ) Maaliskuun 21. ja 22. päivänä 2003 kokoontunut Eurooppaneuvosto hyväksyi kyseisten taloudellisten toimenpiteiden lisäämisen.

C 208/22

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

viranomaisista tai ei. Komitea ehdottaakin, että koordinoinnista huolehdittaisiin turvautumalla yhteisön säännöstön nojalla
luotuihin nykyisiin järjestelmiin, kuten vesipolitiikan puitedirektiivillä säänneltyyn järjestelmään, jonka avulla valuma-
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alueiden eri viranomaisten on määrä koordinoida toimintansa
toteuttaakseen valuma-aluetta koskevan suunnitelman ja
ennen kaikkea tiedottaakseen jatkuvasti suunnitelman edistymisestä.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Toimintasuunnitelma, jolla pyritään tasapainottamaan EU:n kalastusalan
rakenneuudistuksesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia seurauksia”
(KOM(2002) 600 lopullinen)
(2003/C 208/05)
Komissio päätti 6. marraskuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 1. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Eduardo Chagas.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 103 ääntä puolesta,
2 ääntä vastaan 7:n pidättyessä äänestämästä.
1.

Komission ehdotus

1.1.
Komission ehdottamalla toimintasuunnitelmalla on
tarkoitus puuttua sosiaalisiin, taloudellisiin ja alueellisiin seurauksiin, joita tiettyjen kalavarojen nykyisen tilan edellyttämä
kalastusalan rakennemuutos todennäköisesti aiheuttaa. Toimintasuunnitelmassa pyritään kartoittamaan, miten yhteisen
kalastuspolitiikan (YKP) yhteydessä toteutettava pyyntiponnistuksen rajoittaminen vaikuttaa tiettyihin alueisiin ja kalalajeihin.

1.2.
Komissio katsoo, että YKP:n uudistukseen liittyvistä
kustannuksista ja etenkin monivuotisten hoitosuunnitelmien
edellyttämästä pyyntiponnistuksen vähentämisestä aiheutuvista kustannuksista huolimatta nyt välttämättömiksi katsottujen
toimenpiteiden lykkääminen tulisi huomattavasti kalliimmaksi. Jäsenvaltiot toteuttavat tällaiset pyyntiponnistukseen liittyvät rajoitusjärjestelyt todennäköisesti kalastuksen keskeyttämistä koskevien järjestelyiden muodossa. Niihin sisältyisi tiet-

tyjen kalakantojen kohdennettuun kalastukseen käytettävien
kalastuspäivien lukumäärän vähentäminen, mistä todennäköisesti seuraisi tulojen väheneminen joko siksi, että kyseisten
alusten olisi pyydettävä vaihtoehtoisia ja tuottamattomampia
kalakantoja tai että niiden olisi keskeytettävä kalastus. Laivaston tukitoimenpiteiden muuttamisesta aiheutuu niin ikään
sosiaalisia kustannuksia: laivaston nykyaikaistamiseen tarkoitetun tuen ehdotettu rajoittaminen samoin kuin kalastusalusten
uusimiseen ja vientiin myönnettävän tuen poistaminen ja
kapasiteetin pysyvään vähentämiseen tähtäävä houkuttelevampi järjestelmä vaikuttavat todennäköisesti alaan.

1.3.

–

Käsillä olevaan komission tiedonantoon sisältyy

pyyntiponnistusrajoitusten ja alusten lukumäärän vähentämisen todennäköisten sosioekonomisten vaikutusten
arviointi ja menetettyjä työpaikkoja koskevan arvion
tarkennus
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–

selvitys yhteisön tukijärjestelmissä (KOR, EAKR ja ESR)
näiden vaikutusten lieventämiseksi käytettävissä olevista
keinoista

–

selvitys lisäkeinoista, jotka voisivat YKP:n uudistuksen
ja rakennerahasto-ohjelmien uudelleen kohdentamisen
kautta olla käytettävissä lyhyellä aikavälillä

–

selvitys muista, pitkällä aikavälillä käytettävissä olevista
vaihtoehdoista.

jotka eivät komission mielestä ole osoittautuneet tehokkaiksi
ratkaisemaan EU:n kalastuslaivaston ylikapasiteettia. Uudessa
järjestelmässä jäsenvaltioiden vastuu lisääntyy tasapainotettaessa maakohtaisten laivastojen pyyntikapasiteettia ja käytettävissä olevia kalavaroja. Uusi järjestelmä kattaa seuraavat
toimenpiteet:

–

Asetetaan viitetasot, jotka perustuvat 31. joulukuuta
2002 voimassa olleisiin MOO-tasoihin. Viitetasoja lasketaan automaattisesti pysyvästi aina, kun kapasiteettia
poistetaan käytöstä julkisella tuella (eli jos alus poistetaan
käytöstä julkisen tuen avulla, viitetasoa lasketaan vastaavasti aluksen kapasiteetin verran).

–

Bruttorekisteritonniin perustuvaa julkista tukea maksetaan enää vain vuosina 2003 ja 2004. Jokaista julkisen
tuen turvin käyttöönotettua bruttorekisteritonnia kohden
jäsenvaltioiden on romutettava ilman tukea

1.4.
Vuosina 2000–2006 käytettävissä olevista määrärahoista ehdotetaan rahoitettaviksi muun muassa seuraavat
toimenpiteet:
–

Kun laivaston nykyaikaistamiseen ja uusimiseen tarkoitetut tuet sekä tuet alusten siirtämiseksi unionin ulkopuolisiin maihin lakkautetaan vuoden 2003 alusta, KORvaroista kohdennetaan uudelleen peräti 611 miljoonaa
euroa sosiaalisiin toimenpiteisiin ja aluskapasiteetin supistamiseen.

–

Tuetaan erityistoimenpitein pienimuotoista kalastusta,
jota harjoittaa noin 70 % kalastusaluksista ja joka työllistää lähes puolet alan työntekijöistä.

–

Parannetaan alasta vallitsevaa mielikuvaa kohentamalla
alan elin- ja työolosuhteita, parantamalla kalastusalan
sosiaaliturvaa, ottamalla käyttöön nuorten kalastajien
tukitoimenpiteitä ja kannustamalla kalastajia valitsemaan
nykyistä kestäväpohjaisempi kalastus.

–

Tuetaan toiminnan monipuolistamista ja kehitetään samalla rannikkoalueita kokonaisvaltaisesti.

1.5.
Komissio kiinnittää myös erityistä huomiota siihen,
miten monivuotisten kalastuksenhoitosuunnitelmien yhteydessä tapahtuva pyyntiponnistuksen vähentäminen todennäköisesti vaikuttaa alaan. Se merkitsee vuotuisten kalastuspäivien lukumäärän vähentymistä, mikä puolestaan pienentää
kalastajien ja kalastusyritysten tuloja ja saattaa jopa johtaa
siihen, että alus poistetaan lopullisesti kalastuskäytöstä.

2.

16.–20. joulukuuta 2002 kokoontuneen kalastusneuvoston tulokset

2.1.
Toimintasuunnitelmasta on keskusteltava 16. ja
20. joulukuuta 2002 kokoontuneen kalastusneuvoston tulosten pohjalta. Neuvosto on antanut kalastusalaa koskevia uusia
asetuksia ja hyväksynyt yhteisön tukitoimenpiteitä seuraavasti:
2.2.
Neuvosto on päättänyt yksinkertaistaa EU:n kalastuslaivaston kapasiteetin supistamisjärjestelmää, jotta kapasiteetti
vastaisi käytettävissä olevia kalavaroja entistä paremmin. Järjestelmä korvaa aiemmat monivuotiset ohjausohjelmat (MOO),
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a)

sama määrä aluskapasiteettia bruttovetoisuudeltaan
alle 100 GT:n alusta kohden (käyttöönotetun ja
käytöstä poistetun kapasiteetin suhde on 1:1) tai

b)

1,35 tonnia kapasiteettia bruttovetoisuudeltaan yli
100 GT:n alusta kohden (käyttöönotetun ja käytöstä
poistetun kapasiteetin suhde on 1:1,35).

–

Vuosina 2003/2004 jäsenvaltioiden on supistettava kalastuslaivastonsa kokonaiskapasiteettia vähintään 3 %, jos
ne myöntävät julkista tukea laivaston nykyaikaistamiseen.
Osuuden laskentaperusteena käytetään viitetasoa.

–

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei uusien kalastusalusten kokonaiskapasiteetti ylitä käytöstä lopullisesti poistettujen alusten kapasiteettia ja että pyyntikapasiteetti
mukautetaan käytettävissä oleviin kalavaroihin.

2.3.
Kalastusalusten nykyaikaistamiseen myönnettävä tuki
lakkautetaan asteittain, ja tukea myönnetään enää vain kahtena
vuonna (vuoden 2004 loppuun asti). Tukea voidaan myöntää
ainoastaan bruttovetoisuudeltaan alle 400 GT:n aluksille.
Tukea myönnetään vain niille jäsenvaltioille, jotka ovat saavuttaneet kapasiteetille neljännessä monivuotisessa ohjausohjelmassa MOO IV:ssä asetetut kokonaistavoitteet, ja tukea myönnettäessä noudatetaan edellä esitettyä käyttöönotetun ja käytöstä poistetun kapasiteetin suhdetta. Kaksivuotisen suunnitelman avulla kyseiset jäsenvaltiot voivat edelleen nykyaikaistaa
laivastojaan. Samalla tehdään selväksi, että vuoden 2004
jälkeen tämänkaltaisia liikakalastusta mahdollisesti edistäviä
tukia ei enää myönnetä.
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2.4.
Kalastusalusten nykyaikaistamiseen tarkoitettua tukea
myönnetään vain vähintään viiden vuoden ikäisille aluksille.
Tuen avulla pyritään parantamaan alusten turvallisuutta, tuotteiden laatua ja alusten työskentelyolosuhteita. Sillä edistetään
nykyistä valikoivampien pyyntimenetelmien käyttöä tai alusten varustamista satelliittiseurantajärjestelmällä (ASJ). Jos nykyaikaistamisen tarkoituksena on parantaa alusten turvallisuutta, tuotteiden laatua tai alusten työskentelyolosuhteita, alusten
vetoisuutta voidaan lisätä. Lisäys koskee ainoastaan aluksen
vedenpinnan (pääkannen) yläpuolella olevien rakenteiden parantamiseen liittyvää aluskapasiteetin osaa. Nykyaikaistaminen
ei kuitenkaan saa lisätä aluksen pyyntikapasiteettia. EU-tukea
myönnetään vain niille jäsenvaltioille, jotka yltävät kapasiteetille MOO IV:ssä asetettuihin kokonaistavoitteisiin.

2.5.
Jotta jäsenvaltioiden olisi helpompi toteuttaa elvytyssuunnitelmien mukaisia pyyntiponnistuksen lisäsupistuksia,
on perustettu romutusrahasto, jonka budjetti on 32 miljoonaa
euroa. Rahastosta myönnetään tukea aluksille, joiden on
elvytyssuunnitelman mukaan supistettava pyyntikapasiteettiaan vähintään 25 %. Rahoitustuki on 20 % suurempi kuin
KOR:sta myönnettävä romuttamistuki.

2.5.1.
EU:n aluksille myönnetään tukea kahden vuoden
ajan (vuoden 2004 loppuun asti), jos ne siirretään pysyvästi
unionin ulkopuolisiin maihin. Tuen piiriin kuuluvat myös
unionin ulkopuolisten kumppanuusmaiden kanssa perustettavat yhteisyritykset. Ellei komissio toisin päätä, tuen myöntämisen ehtona on, että EU on solminut kyseisten maiden kanssa
kalastussopimuksen, tai että siirron tarkoituksena on perustaa
yhteisyritys johonkin kyseisistä maista. Tukea voidaan myöntää romutettavien alusten vientiin 30 % KOR-tuen määrästä ja
yhteisyritysten perustamiseen 80 % KOR-tuen määrästä.

2.5.2.
Vuosina 2000–2006 jäsenvaltiot voivat myöntää
tukea kalastajille ja alusten omistajille, jotka joutuvat tilapäisesti keskeyttämään toimintansa, kolmena peräkkäisenä kuukautena tai yhteensä kuutena kuukautena, jos toiminnan
keskeyttäminen johtuu odottamattomista tekijöistä. Tuen
myöntämistä voidaan jatkaa vuodella, jos toiminnan tilapäisen
keskeyttämisen syynä on elvytyssuunnitelman tai monivuotisen hoitosuunnitelman täytäntöönpano tahi komission tai
jäsenvaltioiden päättämät hätätoimet. Kalastajien ammatinvaihdokseen tähtäävä täydennyskoulutustuki ulotetaan kattamaan kalastajien toiminnan monipuolistaminen siten, että he
voivat muun toimen ohella jatkaa osa-aikaista kalastamista.

3.

ti kalavarojen elvyttämistä, sillä useiden lajien tilanne on
erittäin kriittinen. ETSK oli samaa mieltä komission vihreässä
kirjassa vuonna 2001 tehdyn, unionin kalatalousalan tilaa
koskevan arvioinnin kanssa varsinkin siitä, että EU:n kalastuslaivaston ongelmana on ylikapasiteetti. On selvää, ettei kestävä
kalastus voi olla mahdollista, jos kalastuslaivaston kapasiteetti
ja etenkin pyyntiponnistus säilytetään nykyisillä tasoillaan.
ETSK katsookin, ettei ongelmaa voida tarkastella pelkästään
taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta. Vihreästä kirjasta
antamassaan lausunnossa (1) ETSK korosti, että kalastus on
siihen liittyvine elinkeinoineen asianomaisten alueiden kannalta paljon merkityksellisempää kuin pelkän BKT:n perusteella
voidaan päätellä. Kalastusta ei voida pitää vain yhtenä elinkeinoalana, jolla unionin tulee toteuttaa rakennemuutos. Valtaosa
alalla toimivista kalastajista harjoittaa pienimuotoista kalastusta, joka ei yleensä vahingoita ympäristöä. Kalastus on elinkeino,
josta lukuisat yhteisöt ovat riippuvaisia. Kalastusala on siten
erittäin tärkeä etenkin syrjäisimpien alueiden sekä kalastuksesta
nykyisin erityisen riippuvaisten alueiden sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja alueelliselle hallinnolle.

3.1.1.
Jo komission vuonna 2002 julkaisemasta toimintasuunnitelmasta antamassaan lausunnossa ( 2) ETSK totesi, että
”tulisi pyrkiä löytämään asianmukainen tasapaino kalastusalusten kannattavuuden ja tuottavuuden sekä kestävän työllisyyskehityksen välille”.

3.2.
ETSK on useaan otteeseen kehottanut täydentämään
kalastusalan rakenneuudistukseen liittyviä toimia sellaisilla
sosiaalisilla ja taloudellisilla toimenpiteillä, jotka omalta osaltaan lieventävät politiikan mahdollisia vaikutuksia alan ammattilaisiin ja yrityksiin. Komitea on myös todennut olevan erittäin
tärkeää, että alan ammattilaisille tarjotaan alusta asti tilaisuus
osallistua kyseisten toimenpiteiden ja toimintalinjojen määrittelyyn.

3.3.
Kun komissio esitti toukokuussa 2002 ensimmäisen
uudistukseen liittyvän toimenpidepakettinsa, alan ammattilaiset ja useat jäsenvaltiot suhtautuivat ehdotukseen kielteisesti ja
vastustivat sitä, koska samassa yhteydessä ei tehty ehdotuksia,
joilla olisi vastattu alan oikeutettuihin huolenaiheisiin. Tilanne
olisi voitu välttää, jos asianomaisilla tahoilla olisi ollut mahdollisuus osallistua prosessiin.

Yleistä

3.1.
Käsillä oleva toimintasuunnitelma on esitetty unionin
kalastusalan kannalta kriittisellä hetkellä, jolloin on ryhdyttävä
rohkeisiin toimenpiteisiin, jotta varmistetaan yhteisön kalastustoiminnan jatkuminen kestävänä. Se edellyttää ehdottomas-
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(1 ) EYVL C 36, 8.2.2002, kohta 2.1.2.
(2 ) EUVL C 85, 8.4.2003.
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3.4.
Kuten komissio totesi toimintasuunnitelmassa (1),
käsillä oleva asiakirja on laadittu jäsenvaltioiden kanssa järjestettyjen kahdenvälisten kuulemisten pohjalta. ETSK katsoo
kuitenkin, että työmarkkinaosapuolille, alusten omistajille ja
ammattijärjestöille olisi ollut syytä tarjota tilaisuus osallistua
kuulemisprosessiin, jotta niiden välttämättömiksi katsomat
sosioekonomiset toimenpiteet olisi otettu huomioon.

3.5.
Kuten edellä todettiin, komission ehdotuksella pyritään
puuttumaan ensimmäisen toimenpidepaketin mahdollisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. Ministerineuvoston joulukuussa 2002 tekemien päätösten takia eräät vaikutukset ja
käytettävissä olevat määrärahat ovat tosin osittain rajallisia,
koska neuvosto on päättänyt pitää voimassa tietyt toimenpiteet, jotka komissio aikoi lakkauttaa kohdentamalla kyseiset
varat uudelleen.

3.6.
ETSK:n mielestä toimintasuunnitelma on toki tarpeellinen, mutta siinä ei vastata alan yrittäjien ja kalastajien huolenaiheisiin, koska suunnitelma on yhtäältä liian epämääräinen eikä
sen toteuttamiseen ole toisaalta varattu riittävästi määrärahoja.

3.7.
Komissio on toimintasuunnitelmassa tarkistanut aiempia arvioitaan alan työpaikkojen menetyksestä: se arvioi menetettävän neljässä vuodessa 28 000 työpaikan sijaan
12 000 työpaikkaa. Jäsenvaltioita kuultuaan komissio päätteli,
että uudistuksesta johtuvat työpaikkojen menetykset on kirjattava erilleen viime vuosina ”luonnollisen poistuman” vuoksi
menetetyistä työpaikoista. Koska alalle on nykyisin vaikea
palkata uusia ammattilaisia, tietyissä maissa on pulaa työvoimasta, ja ne voisivat työllistää osan työttömiksi jääneistä
kalastajista.

3.7.1.
Vaikka neuvoston päätösten pohjalta on odotettavissa, että työllisyysvaikutukset jäävät aiempaa vähäisemmiksi,
on erittäin epävarmaa, miten monivuotiset hoitosuunnitelmat
tulevat vaikuttamaan. Komissio toteaa lisäksi, että EU:n laajentuminen vaikeuttaa todennäköisesti entisestään alan työllisyystilannetta. ETSK kehottaa komissiota varmistamaan tarkoituksenmukaiset välineet, joiden avulla selviydytään vaikeuksista
sekä tiedossa olevasta teknisten välineiden, infrastruktuurin ja
koulutuksen puutteesta.
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kyseisen alueen työllisyystilanteeseen. Tiedonannossa ei vielä
osattu arvioida vaikutusten laajuutta, joten niitä ei ole otettu
laskelmissa huomioon.

3.8.
ETSK panee niin ikään merkille, ettei komissio ole
laskenut kalastustoimintaan läheisesti liittyville muille aloille
ehdotettujen tai niillä toteutettujen toimenpiteiden mahdollisia
vaikutuksia. Tällaisia aloja ovat tuotteiden kaupan pitäminen,
jalostus ja käsittely tai laivanrakennus- ja telakkateollisuus.
Toiminnan supistaminen, alusten vähentäminen ja saaliiden
pienentäminen vaikuttavat merkittävästi kyseisiin aloihin.
ETSK kehottaakin harkitsemaan asianmukaisia tukitoimenpiteitä. Kuten edellä todetaan, kalastuksella on tietyissä yhteisöissä ratkaiseva merkitys taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta, ja tasapainon horjumisella saattaa olla
monensuuntaisia vakavia vaikutuksia. Komissiokin myöntää,
että joissakin yhteisöissä kalastustoiminnan vaihtoehtona on
vain työttömyys tai paikkakunnan vaihdos.

3.9.
Yhtä huolestuttava on näkymä, jossa kalastajat ja
alukset jatkavat toki toimintaansa, mutta kalastusmahdollisuudet ovat joko kalastuspäivien tai myönnettyjen kiintiöiden
vuoksi niin vähäiset, etteivät ne takaa toimeentuloa. ETSK
katsoo, että yhteisön vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevasta mallista on keskusteltava vakavasti ja perusteellisesti. On
asetettava kyseenalaiseksi pyrkimys panostaa harvoihin nykyaikaisiin, erittäin kannattaviin suuriin aluksiin ja syrjäyttää
keskikokoiset, mahdollisesti vähemmän kannattavat mutta
enemmän työvoimaa tarvitsevat alukset. Näin syntyisi ennen
pitkää monopoleja, kalavarat saattaisivat yksityistyä ja kiintiöillä alettaisiin käydä kauppaa. ETSK paheksuu tällaista tulevaisuudennäkymää.

3.10.
ETSK painottaa myös tarvetta säännellä laitonta,
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ja mukavuuslippualuksia sekä tähän liittyvää tuontia samoin kuin niin kutsuttua virkistyskalastusta, jotta varmistetaan, että yhteisön määräykset pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.

3.11.
Tiedonannossa tarkastellaan yhteisön nykyisiä rahastoja, joista sosioekonomisia toimenpiteitä voidaan rahoittaa.
KOR:n kaltaisten alan erityisohjelmien lisäksi toimenpiteitä
voidaan rahoittaa esimerkiksi AEKR:n, EMOTR:n tai ESR:n
varoin.

3.7.2.
Toisaalta Pohjanmeren turskan ja kummeliturskan
pyynnille asetetut rajut supistukset vaikuttavat merkittävästi

( 1) KOM(2002) 181 lopullinen.

3.12.
ETSK on jo aiemmin todennut omana kantanaan, että
vaikka Pesca-ohjelmaa ei täysin hyödynnetty, sen voimassaoloaikana alan ammattilaisille ja yrityksille tarjoutui entistä
paremmat mahdollisuudet osallistua toimintaan, koska ohjelma pantiin täytäntöön ruohonjuuritasolla ja alan väki samaistui siihen. Koska eräät jäsenvaltiot ovat päättäneet, ettei
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alalla oteta käyttöön erityisiä sosiaalisia toimenpiteitä, olisi
hyödyllistä käynnistää uusi ohjelma, jonka avulla sosiaaliset
liitännäistoimenpiteet olisivat alan kaikkien ammattilaisten
ulottuvilla.
3.13.
Vesiviljelyalalla on kehityspotentiaalia, jota on hyödynnettävä kaikilta osin ja etenkin luotaessa uusia työpaikkoja,
sillä ala pystyy sijoittamaan työmarkkinoille osan niistä työntekijöistä, joiden on luovuttava kalastuksesta. Näiden henkilöiden työhönsijoittamista olisi tuettava verotus- ja muin toimenpitein. ( 1)
3.14.
Komitea panee niin ikään merkille, että komission
ehdotusten lähtökohtana on sellaisten jäsenvaltioille jo myönnettyjen määrärahojen uudelleen kohdentaminen, joita ei
voitaisi käyttää toukokuussa hyväksyttävän paketin rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Koska neuvosto on päättänyt olla hyväksymättä kaikkia komission ehdottamia määrärahaleikkauksia,
osaa varoista ei voida kohdentaa uudelleen sosioekonomiosiin
toimiin. Komitea toteaa lisäksi, että eräät jäsenvaltiot ovat jo
osoittaneet runsaasti kyseisiä määrärahoja laivaston uudistamistoimenpiteisiin. ETSK katsoo, että kalastusalaa ja sillä
toimivia ammattilaisia voidaan tukea kestäväpohjaisesti vain
lisäämällä KOR-rahoitusta ja ottamalla käyttöön sosiaalisiin
kysymyksiin erikoistunut tukimuoto.
3.15.
ETSK suhtautuu erittäin myönteisesti Euroopan parlamentin aloitteeseen ehdottaa budjettivallan käyttäjälle ja komissiolle, että ne hyväksyisivät toimintasuunnitelman, jolla
korvattaisiin turskakantojen elvyttämistoimenpiteiden seuraukset ja varattaisiin toimiin 150 miljoonan euron lisämäärärahat.
3.16.
Väliotsikolla ”Muita, pitemmän aikavälin vaihtoehtoja” varustetussa osiossa komissio käsittelee alalla jatkavien
henkilöiden tilannetta. Vaihtoehtoja ovat KOR-tuen mahdollinen laajentaminen kattamaan toimenpiteet, joilla pyritään
vähentämään rannikkoalueiden riippuvuutta kalastuksesta,
pienimuotoisen kalastuksen tukeminen, alasta vallitsevan mielikuvan parantaminen, naisten aktivoiminen osallistumaan
( 1) EUVL C 85, 8.4.2003.
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oheistoimintoihin ja naisten roolin arvostaminen, uusien tutkimusten tekeminen tiettyjen alueiden riippuvuudesta kalastuksesta sekä alalla vuoden 2006 jälkeen harjoitettavan rakennepolitiikan pohtiminen. ETSK yhtyy tähän lähestymistapaan ja
kehottaa komissiota sekä jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman pian.
3.16.1.
Komissio toteaa jälleen kerran aikovansa kuulla alan
työ- ja elinolosuhteiden parantamiseen tähtäävistä toimista
työmarkkinaosapuolia etenkin työmarkkinakomiteassa. Todettakoon, että vaikka käsillä oleva tiedonanto on julkaistu
kuulematta ensin kyseistä komiteaa, työmarkkinaosapuolet
ovat marraskuussa 2002 sopineet yhteisestä kannasta, jossa ne
ilmoittavat tekevänsä asiaa koskevia konkreettisia ehdotuksia.
ETSK suosittaa, että työmarkkinaosapuolten panos otetaan
asianmukaisesti huomioon ja että niille tarjotaan alusta asti
tilaisuus osallistua päätöksentekoprosessiin sekä unionitasolla
että alue- ja paikallistasolla.
3.16.2.
Yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää myös kohennettaessa alasta vallitsevaa mielikuvaa. Se edellyttää komission
ilmoituksen mukaan turvallisuuden ja ympäristötietoisuuden
lisäämistä. Alalla on lisäksi ryhdyttävä maksamaan sellaista
palkkaa, että nuorille voidaan tarjota pysyviä ja nykyistä
turvallisempia työpaikkoja.
3.16.3.
Komissio toteaa myös aikovansa tarkistaa nykyistä
lainsäädäntöä parantaakseen alan työolosuhteita ja sosiaaliturvaa. ETSK suhtautuu aikeeseen myönteisesti, koska komitea on
jo pitkään kehottanut ryhtymään tämänsuuntaisiin toimiin.
On erittäin toivottavaa, että jäsenvaltiot pyrkisivät nykyistä
ponnekkaammin ratifioimaan STCW-F-yleissopimuksen ja
Torremolinoksen pöytäkirjan.
3.17.
ETSK katsoo niin ikään olevan syytä tutkia, miten
toimintansa lopettaneiden ammattilaisten tietämystä ja kokemuksia voidaan hyödyntää etenkin koulutuksessa ja unionin
ulkopuolisten maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.
3.18.
Komission olisi käynnistettävä keskustelu siitä, miten
yhteisön tukivälineitä voidaan käyttää nykyistä tehokkaammin
alan sosiaaliolojen parantamiseksi. Tukikelpoisuusehdoksi olisi
asetettava koko alaa koskevien yhteisten sosiaalisten vähimmäisvaatimusten noudattaminen.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

3.9.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 208/27

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta”
(KOM(2002) 595 lopullinen – Osa II – 2002/0259 (COD))
(2003/C 208/06)
Neuvosto päätti 10. joulukuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 1. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Daniel Retureau.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 101 ääntä puolesta,
2 vastaan, ja 8 pidättyi äänestämästä.

1.

1.1.

Komission ehdotus

Meriliikenteessä käytettävien rikkipitoisten polttoaineiden palamisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset

1.1.1.
Kun alusten moottoreissa poltetaan fossiilisia polttoaineita, jotka luonnostaan sisältävät rikkiä, ilmakehään vapautuu rikkidioksidia (SO 2), rikkidioksidin hapettumisen seurauksena syntyviä sekundaarisia epäorgaanisia rikkihiukkasia, primäärisiä nokihiukkasia sekä typen oksideita (NOx). Päästöt
voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä (happamoituminen, herkkien ekosysteemeiden ja tiettyjen materiaalien vahingoittuminen, alailmakehän otsonin muodostuminen).
1.1.2.
Laivojen päästöjen vaikutus happamuuden kriittisten
kuormitusten ylityksiin on erityisen merkittävää Pohjanmeren,
Itämeren, Englannin kanaalin ja Irlanninmeren rannikkovaltioissa. Komission teettämän tutkimuksen mukaan useimmilla
Pohjois-Euroopan maiden rannikkoalueilla meriliikenteen
osuus happamuuden kriittisten kuormitusten ylityksistä on yli
50 prosenttia, ja koko EU:n useimmilla rannikkoalueilla alusten päästöt aiheuttavat 20–30 prosenttia sekundääristen epäorgaanisten hiukkasten pitoisuuksista ilmassa.
1.1.3.
Alusten päästöillä kokonaisuudessaan on mitattavissa olevia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen kaikkialla EU:ssa. Ne lisäävät kuolleisuutta ja sairastapauksia (astman
pahentuminen, keuhkoputkentulehdusten ja sydämen vajaatoiminnan lisääntyminen).

1.2.

Ehdotuksen tavoitteet

1.2.1.
Ehdotuksen tarkoituksena on vähentää laivoista peräisin olevien päästöjen rikkidioksidi- ja hiukkaspitoisuutta
muuttamalla neuvoston direktiiviä 1999/32/EY, sekä erityisesti
–

ottamalla käyttöön 1,5 prosentin rikkipitoisuuden raja
Pohjanmerellä, Englannin kanaalissa ja Itämerellä (jotka

ovat rikin oksidien päästöjen valvonta-alueita [SOx Emission Control Areas, SOxECA]) liikennöivissä merialuksissa käytetyille polttoaineille MARPOL-yleissopimuksen
liitteen VI ( 1) mukaisesti
–

ottamalla käyttöön 1,5 prosentin rikkipitoisuuden raja
meriliikenteessä käytetyille polttoaineille, joita käytetään
yhteisön satamiin tai yhteisön satamista säännöllisesti
liikennöivissä matkustaja-aluksissa; tarkoituksena on parantaa ilman laatua satamien ja rannikkojen läheisyydessä
myös muualla kuin MARPOL-sopimuksen liitteessä VI
määritellyillä päästöjen valvonta-alueilla sekä luoda riittävä kysyntä, jotta varmistettaisiin matalarikkisen polttoaineen EU:n laajuinen tarjonta

–

ottamalla käyttöön 0,2 prosentin rikkipitoisuuden raja
polttoaineille, joita käytetään aluksissa niiden ollessa
laiturissa yhteisön satamissa sekä sisävesillä liikennöivissä
aluksissa; tavoitteena on vähentää paikallisia rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä sekä parantaa ilman laatua paikallisesti.

1.2.2.
Meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita koskevaa
muutosehdotusta täydennetään kahdella toisentyyppisellä
muutosehdotuksella:
–

suuria polttolaitoksia koskevasta direktiivistä 2001/80/
EY johtuvat muutokset sisävesiliikenteessä käytettävää
raskasta polttoainetta koskeviin säännöksiin, sekä

–

sääntelykomitean perustaminen, jotta voidaan sopia tulevista teknisistä muutoksista, jotka eivät edellytä poliittista
yhteispäätösmenettelyä.

(1 ) Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä koskeva
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimus. Sopimuksen liite VI tulee voimaan vasta, kun sen on ratifioinut
vähintään 15 lippuvaltiota, joiden yhteinen osuus maailman koko
kauppalaivaston bruttovetoisuudesta on ainakin 50 prosenttia.
Tähän mennessä edustettuna on kuitenkin vain noin 25 prosenttia
maailman kauppalaivaston bruttovetoisuudesta. Voimaantulopäivämäärä on kuitenkin tullut lähemmäksi Panaman ilmoitettua,
että se aikoo ratifioida sopimuksen.
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Kustannus-hyötyanalyysi

1.3.1.
EU:ssa toimivien matalarikkistä polttoainetta tuottavien jalostamojen kustannusten suhteen on todettu, että
mitä enemmän matalarikkistä polttoainetta tuotetaan, sitä
korkeammat ovat tuotantokustannukset tonnia kohti. Tämä
tarkoittaa sitä, että matalarikkisen polttoaineen kysynnän
kasvaessa nousee myös sen hinta.

1.3.2.
Komissio olettaa, että yhteisössä toimivien jalostamojen kustannukset siirretään laivanvarustajille korkeampina
polttoainehintoina. Rikin oksidien päästöjen valvonta-alueita
koskevan ehdotuksen vuosittaisten lisäkustannusten oletetaan
vuonna 2006 olevan (7 milj. × 50 EUR) + (7 milj. × 55 EUR) =
735 miljoonaa euroa. Matkustaja-aluksia koskevan ehdotuksen
vuosittaisten lisäkustannusten oletetaan vuonna 2007 olevan
(4 milj. × 50 EUR) = 200 miljoonaa euroa. Satamia koskevan
ehdotuksen vuosittaisten lisäkustannusten oletetaan vuonna
2006 olevan (2,3 milj. × 57,75 EUR) = 133 miljoonaa
euroa. Vuodesta 2008 alkaen rikkipitoisuuden raja-arvo laskee
0,2 prosentista 0,1 prosenttiin ja kulutus nousee 2,4 miljoonaan tonniin. Satamia koskevan ehdotuksen vuosittaisten
lisäkustannusten oletetaan siten vuonna 2008 olevan
(2,4 milj. × 2 EUR) = 4,8 miljoonaa euroa.

1.3.3.
Ehdotuksen kokonaisedut perustuvat tavanomaisten
ilman epäpuhtauspäästöjen vähennyksiin, joita saavutetaan
vähennettäessä rikin oksidien päästöjen valvonta-alueilla ja
EU:n satamissa käytettävien meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuutta. Tavanomaisten epäpuhtauspäästöjen vähentämisellä on useita suoria etuja terveyden ja ympäristön kannalta.

1.3.4.
Vertaillakseen ehdotuksen kustannuksia ja hyötyjä
rahallisesti mitattuna komissio katsoo, että joitakin eduista
voidaan muuntaa rahalliseksi hyödyksi määrittämällä, että
kustakin vähennetystä epäpuhtaustonnista saadaan tietty etu.
Eräitä vaikutuksia (happamoituminen) ei kuitenkaan voida
arvioida rahallisesti. Komissio katsoo kuitenkin ehdotuksillaan
olevan kaiken kaikkiaan positiivinen vaikutus.

1.3.5.
Vuotuisten nettohyötyjen arvioidaan olevan seuraavanlaiset:
–

645 721 000 euroa rikin oksidin päästöjen valvontaalueiden osalta (vuonna 2006)

–

209 400 000 euroa matkustaja-aluksia koskevan ehdotuksen osalta (vuonna 2007)

–

787 975 000 ja 26 194 000 euroa satamia koskevan
ehdotuksen osalta (vuosina 2006 ja 2008).

1.3.6.
Laskelma perustuu varovaiseen arvioon, jossa ei oteta
huomioon sitä tosiseikkaa, että niistä 50:stä satamasta, joissa
päästöt ovat korkeimmat, kymmenen väkiluku on noin
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500 000 tai enemmän. Näistä viisi on EU:n jäsenvaltioiden
pääkaupunkeja, ja neljän väkiluku on miljoona tai enemmän.
Näillä alueilla rahallinen hyöty vähennettyä rikkidioksidi- ja
hiukkastonnia kohti on 5–15 kertaa suurempi kuin kustannushyötyanalyysissä on esitetty, koska useammat ihmiset hyötyvät
päästövähennyksistä.

1.3.7.
Meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisellä on myös pienehkö vaikutus hiilidioksidipäästöihin. Hiilidioksidi (CO2) on merkittävin ilmastonmuutokseen
vaikuttava kasvihuonekaasu. Rikin poistaminen polttoaineista
vaatii runsaasti energiaa ja lisää jalostamojen CO2-päästöjä.
Toisaalta rikkipitoisuudeltaan alhaisempien polttoaineiden
ominaisenergia on suurempi, mikä vähentää alusten CO 2päästöjä. Tästä syystä komissio ei ole ottanut hiilidioksidia
huomioon kustannus-hyötyanalyysissään.

2. Yleistä

2.1.
Komitea tukee komission ehdotusten taustalla olevaa
tavoitetta, toisin sanoen pyrkimystä vähentää alusten moottoreiden päästöjen aiheuttamaa saastumista.

2.2.
Komitea toteaa ehdotusten olevan MARPOL-yleissopimuksen liitteen VI säännösten mukaisia, vaikkakin tähän
mennessä liitteen VI ratifioineiden valtioiden määrä ja niiden
edustama osuus maailman kauppatonnistosta osoittaa toiveiden liitteen nopeasta voimaantulosta olevan turhan optimistisia, elleivät IMO:n jäsenet pian ala osoittaa enempää poliittista
tahtoa.

2.3.
Komitea toivoo, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ja ehdokasvaltiot, jotka eivät vielä ole ratifioineet MARPOL-sopimuksen liitettä VI, harkitsisivat mahdollisuuksiaan saada se tehdyksi
mahdollisimman pian. Liite VI on tärkeä väline, jotta voidaan
suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä, jotka ovat uhattuina
erityisesti kaikilla satama-alueilla (erityisesti tiheään asutuilla
alueilla) ja useissa maissa (erityisesti Pohjanmeren, Englannin
kanaalin, Itämeren ja Välimeren rannikkovaltioissa).

2.4.
Komitea katsoo, että komission ehdotukset meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämiseksi ovat
vahva poliittinen argumentti maailmanlaajuisesti liitteen VI
ratifioimiseksi ja että ehdotukset todennäköisesti nopeuttavat
meriliikenteessä käytettävän raskaan polttoöljyn ja kaasuöljyn
palamisesta aiheutuvien rikkidioksidi-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseen tähtäävien MARPOL-sopimuksen
säännösten maailmanlaajuista voimaantuloa.
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2.5.
Komitea pitää 1,5 prosentin enimmäisraja-arvoa tässä
vaiheessa järkevänä ja katsoo, että kyseisen enimmäisrajan
asettaminen tulee epäilemättä nopeuttamaan sen maailmanlaajuista käyttöönottoa. Tämä lopettaa pian EU:n ulkopuolisten
maiden kanssa käytävän kilpailun vääristymien pääasiallisen
lähteen, kun niiden on mukauduttava samoihin rajoituksiin.
2.6.
Nyt asetettavaa 1,5 prosentin rikkipitoisuuden rajaarvoa matalampirikkisten (esim. 1- tai 0,5-prosenttisten) raskaiden polttoöljyjen tuottaminen edellyttäisi huomattavasti
kalliimpien jalostusmenetelmien käyttöä. Nämä menetelmät
kuluttaisivat myös huomattavasti enemmän energiaa ja lisäisivät näin hiilidioksidipäästöjä.
2.7.
Sisävesiliikenteessä ja yhteisön satamissa laiturissa olevissa aluksissa käytettävälle polttoaineelle asetettu 0,2 prosentin raja on täysin perusteltu sekä kaupunkialueiden satamissa
että kaukana kaupunkikeskuksista sijaitsevissa terminaaleissa,
joissa saastumisen seuraukset ovat aivan yhtä vakavat merimiehille, satamatyöläisille ja kaikille satama-alueen työntekijöille
ja sataman käyttäjille sekä sataman läheisyydessä sijaitsevien
yritysten henkilökunnalle, matkustajille ja lähistön asukkaille.
Tästä syystä komitea hyväksyy kyseisen raja-arvon yleisen
käyttöönoton komission ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi komitea suosittaa, että komissio arvioi tapoja parantaa alusten
mahdollisuuksia sopeutua ehdotettuun raja-arvoon teknisellä
sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvällä tasolla, jotta
helpotetaan sen käyttöönottoa.
2.8.
Kustannus-hyötyanalyysi antaa arvokasta taloudellista
tietoa niistä lisäkustannuksista, joita rikkipitoisuuden uusien
enimmäisraja-arvojen käyttöönotto aiheuttaa meriliikenteen
harjoittajille ja siten kuljetettavien tuotteiden loppukuluttajille.
Ihmisten terveydelle ja elinajan odotteelle koituvat hyödyt
sekä happosateiden uhkaamien Pohjois-Euroopan herkkien

C 208/29

ekosysteemeiden suojelu ovat kuitenkin komitean mielestä
selkeästi tärkeämpiä seikkoja kuin jalostuksen lisäkustannukset
tai alusten käyttökustannusten nousu. Vaikkakaan kaikkia
näistä merkittävistä eduista ei ole helppo arvioida rahallisena
hyötynä, kokonaisuutena arvioiden vaakakuppi painuu ehdottomasti rikki- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseen tähtäävien
komission ehdottamien toimenpiteiden puolelle.
2.9.
Ympäristönsuojelu ja ihmisten terveyden suojelu ovat
tärkeässä asemassa EU:n päätavoitteiden joukossa, ja EU:n
nykyisten ja uusien jäsenvaltioiden asukkaat pitävät niitä
ensisijaisen tärkeinä. Komitea antaa tästä syystä varauksettoman tukensa komission ehdotuksille, jotka komitean mielestä
ovat realistisia ja oikeasuhtaisia. Ehdotusten mahdollisimman
pikainen toteuttaminen on poliittisesti toivottavaa.
3. Erityistä
3.1.
Ehdotettujen toimenpiteiden tehostamiseksi uusien
alusten moottorit on suunniteltava tai niitä on mukautettava
polttoaineiden uuden koostumuksen mukaisesti niin, että
parannetaan niiden energiatehokkuutta ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Näin voidaan lopulta kompensoida rikinpoistomenetelmien käytöstä johtuva mahdollinen jalostamoiden
hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen.
3.2.
Komitea ei tässä vaiheessa ehdota komission ehdottamia raja-arvoja alempia rajoja, sillä komission ehdotukset
vähentäisivät polttoaineiden rikkipitoisuutta noin puoleen
nykyisestä keskiarvosta (joka on liki 3 prosenttia). Komission
ehdotuksessa kannatetaan tavoitetta, jonka mukaan 1,5 prosentin rajaa tulisi mahdollisimman pian alkaa soveltaa maailmanlaajuisesti. Tämän ei pidä estää uusien ehdotusten tekemistä, ja komitea kehottaakin komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan tämän suuntaisesti, erityisesti IMO:ssa.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun
direktiivin 95/2/EY muuttamisesta”
(KOM(2002) 662 lopullinen – 2002/0274 (COD))
(2003/C 208/07)
Neuvosto päätti 16. joulukuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 1. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli John Donnelly.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 111 ääntä puolesta,
1 vastaan, ja 5 pidättyi äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetussa direktiivissä 95/2/EY on luettelo
hyväksytyistä elintarvikelisäaineista, elintarvikkeista, joissa
niitä on lupa käyttää, sekä kyseisten aineiden käytön edellytyksistä. Lisäaineista annetun direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa lisäaineita koskeva yhteisön lainsäädäntö sekä turvata terveyden korkeatasoinen suojelu ja sisämarkkinoiden toiminta. Direktiiviä on muutettu kolmesti: vuosina 1996,
1998 ja 2001.

1.2.
Tällä hetkellä elintarvikelisäaineita koskeva yhteisön
lainsäädäntö on täysin yhdenmukaistettu yhteisön tasolla.
Lisäainedirektiiviin ehdotetaan nyt muutoksia tekniikan ja
tieteen viimeaikaisen kehityksen vuoksi. Direktiiviin ehdotetut
muutokset jakaantuvat seuraaviin ryhmiin: (a) uuden elintarvikelisäaineen salliminen, (b) joidenkin elintarvikelisäaineiden
käyttöluvan peruuttaminen, (c) sallittujen elintarvikelisäaineiden käytön laajentamisen hyväksyminen, (d) nykyisten lupien
tarkistaminen, (e) stabilointiaineiden määritelmän selkeyttäminen ja (f) aromien elintarvikelisäaineet. Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista annetussa asetuksessa (EY)
N:o 178/2002 säädetään, että aromit sisältyvät ”elintarvikkeen”
määritelmään, ja nyt ehdotetaan niiden sisällyttämistä lisäainedirektiivin soveltamisalaan. Tämän seurauksena aromien elintarvikelisäaineita koskeva lainsäädäntö, joka vaihtelee nykyisin
jäsenvaltiosta toiseen, yhdenmukaistetaan yhteisön tasolla.

2.

Yleistä

2.1.
Komitea kannattaa komission ehdotusta, kuten se
on tehnyt aiemmissakin lausunnoissaan. Komitea suhtautuu
erityisen myönteisesti komission pyrkimykseen säännellä tiu-

kasti elintarvikelisäaineiden käyttöä aromeissa ja yhdenmukaistaa sitä koskeva lainsäädäntö yhteisön tasolla.

3. Erityistä

3.1.
Uuden lisäaineen E 907 (vetykäsitelty poly-1-dekeeni)
sallimisen osalta komitea kannattaa komission ehdotusta,
jonka mukaan sitä voitaisiin käyttää makeisten ja kuivattujen
hedelmien pintakäsittelyaineena. Kyseinen lisäaine tarjoaa
vaihtoehdon kasviöljypohjaisten tuotteiden käytölle: jotkin
niistä sisältävät trans-rasvahappoja, joiden käyttöä tulisi
välttää.

3.2.
Komitea kannattaa komission ehdotusta peruuttaa
joidenkin sallittujen elintarvikelisäaineiden käyttölupa sillä
perusteella, että elintarviketeollisuus ei käytä niitä enää.

3.3.
Komissio ehdottaa joidenkin sellaisten lisäaineiden
käytön laajentamista, joiden hyväksyttävää päivittäistä saantia
koskeva ADI-arvo on ”määrittelemätön”. Komitea katsoo, että
ehdotus on teknisesti perusteltu eikä aiheuta terveysongelmia
tai johda väärinkäyttöön, sillä kyseiset lisäaineet eivät ole
kansanterveysriski.

3.4.
Komissio ehdottaa sellaisten lisäaineiden käytön laajentamista, joille on määritelty ADI-arvo. Komitea katsoo, että
ehdotus laajentaa sorbiinihapon (E 200) käyttöä säilöntäaineena maito- ja rasvapohjaisissa levitteissä sekä vain vähittäismyyntiin (ateriapalvelu- ja ravintola-ala mukaan luettuna)
tarkoitetuissa esileivotuissa, valmiiksi pakatuissa leipomotuotteissa saattaa vaarantaa ihmisten terveyden. Kyseiselle lisäaineelle tällä hetkellä sallittu ADI-arvo on melko matala, ja sen
käyttö elintarvikkeissa on yleistä. Jos sen käytön laajentaminen
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entisestään hyväksytään, kasvaa kuluttajan riski saada suositusten mukaisen ADI-arvon ylittävä määrä lisäainetta. Komitea
ehdottaa, että maito- ja rasvapohjaisia levitteitä määritellessä
otetaan huomioon niiden sisältämä veden määrä, jotta kyseisen
lisäaineen käyttö voitaisiin sallia vain runsaasti vettä sisältävissä
levitteissä. Komitea katsoo, että lisäaineen nykyistä laajempaa
käyttöä ei tule sallia ateriapalvelu- ja ravintola-alalla.
3.5.
Nykyisten lupien tarkistamisen osalta komissio ehdottaa muun muassa natriumalumiinifosfaatin (E 541) käytön
laajentamista. Nykyisin tätä lisäainetta käytetään pääasiassa
Yhdistyneessä kuningaskunnassa konditoriatuotteiden nostatusaineena. Muutos antaisi muiden jäsenvaltioiden leipureille
mahdollisuuden käyttää tätä nostatusainetta. Alumiinin siedettäväksi viikkosaanniksi (Tolerable Weekly Intake, TWI) on
kuitenkin määritetty 7 mg painokiloa kohti, joten käytön
laajentaminen voisi lisätä kyseinen TWI-arvon ylittymisen
riskiä.
3.6.
Komitea tukee varauksetta lainsäädännön yhdenmukaistamista sellaisten, aromien sisältämien elintarvikelisäainei-
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den osalta, jotka jäsenvaltiot ovat jo omassa lainsäädännössään
sallineet. Joissakin tapauksissa saattaa kuitenkin olla vaikea
arvioida, onko siirtyneellä lisäaineella elintarvikkeessa tekninen
vaikutus vai ei. Näissä tapauksissa aromeja sisältävälle elintarvikkeelle vahvistetaan lisäaineen käytön enimmäismäärä. Komitea ehdottaa, että näissä tapauksissa kyseisten lisäaineiden
käyttö merkitään tuotteisiin, jotta kuluttajilla olisi mahdollisuus saada tietoa asiasta.
3.7.
Komitea panee merkille, että aromien sisältämien tiettyjen lisäaineiden kuten E 1505, E 1517, E 1518 ja E 1520
kohdalla enimmäismääräksi on asetettu 3 g/kg. Komitea on
saanut tietää, että tämä enimmäismäärä on alempi joissakin
jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa, jossa se on 1 g/kg.
3.8.
Komitea on huolestunut ehdotuksesta, jonka mukaan
aromien sisältämää lisäainetta E 1519 (bentsyylialkoholi) voitaisiin käyttää maustetuissa alkoholittomissa juomissa eikä
tällaisen lisäaineen käyttöä tarvitsisi merkitä tuotteeseen. Komitea katsoo kuitenkin, että kuluttajilla tulisi olla mahdollisuus
saada siitä tietoa.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus lammas- ja
vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3508/
92 muuttamisesta”
(KOM(2002) 729 lopullinen – 2002/0297 (CNS))
(2003/C 208/08)
Neuvosto päätti 7. helmikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 1. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli John Donnelly.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 119 ääntä puolesta,
1 vastaan, ja 3 pidättyi äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Jo pitkään on tiedetty, että eläinten ja eläintuotteiden
siirrot saattavat levittää tauteja alueelta toiselle. Tavoitteena
on siksi aina ollut eläimillä käytävän kaupan turvallisuuden
varmistaminen, kun on käsitelty eläinten vapaata liikkuvuutta.
Jos tauti on päässyt leviämään, sairastuneiden eläinten jäljittäminen on keskeisen tärkeää, jotta voidaan tehdä epidemiologiset tutkimukset.

–

Nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien pitäjien
on pidettävä rekisteriä, jossa mainitaan heidän tilallaan
olevien eläinten määrä.

–

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavia yleisperiaatteita noudatetaan:
(a)

Tunnistusmerkit on tehtävä ennen kuin eläimet
viedään pois syntymätilaltaan.

(b) Merkkiä ei saa poistaa tai vaihtaa ilman toimivaltaisen viranomaisen lupaa.
1.2.
Ennen sisämarkkinoiden toteuttamista 26. päivänä
kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/
ETY säädettiin, että yhteisön sisäisessä kaupassa eläimet on
varustettava tunnisteella ja ne on rekisteröitävä siten, että
alkuperä- tai kauttakulkutila, -keskus tai -järjestö voidaan
jäljittää. 15. päivänä heinäkuuta 1991 annetussa neuvoston
direktiivissä 91/496/ETY säädettiin kolmansista maista yhteisöön tuotavia eläimiä koskevista samanlaisista vaatimuksista.

1.3.
Neuvoston direktiivissä 90/425/ETY edellytettiin näiden vaatimusten ulottamista koskemaan eläinten siirtoja kunkin jäsenvaltion sisällä 1:een tammikuuta 1993 mennessä, ja
marraskuussa 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/102/
ETY lisättiin eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevia
jäsenvaltioiden velvoitteita. Tämä oli merkittävä askel, kun
muistetaan, että sisämarkkinoiden toteuttamisen myötä rajoilla
tehtävät eläinlääkintätarkastukset lopetettiin.

1.4.
Neuvoston direktiivissä 92/102/ETY säädettiin eläinten
tunnistamisen ja rekisteröinnin vähimmäisvaatimuksista, ja ne
sisälsivät mm. seuraavat määräykset:
–

Jäsenvaltioiden on pidettävä rekisteriä alueellaan sijaitsevista tiloista.

1.5.
Neuvoston direktiivin 92/102/ETY 10 artiklassa edellytetään, että neuvosto ottaa kyseisen direktiivin uudelleen
tarkasteltavaksi viimeistään 31. päivänä joulukuuta 1996
yhteisön yhdenmukaistetun tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän määrittämiseksi ja päättääkseen mahdollisuudesta ottaa
käyttöön elektroninen tunnistuslaitteisto tällä alalla. Komitea
korostaa, että mainittua määräaikaa ei ole noudatettu. Komissio antoi 17. huhtikuuta 1998 kertomuksen eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä ( 1), minkä lisäksi komissio käynnisti
samana vuonna kotieläinten elektronista tunnistamista koskevan laajamittaisen hankkeen (IDEA).

1.6.
Vaikka neuvoston direktiivin 92/102/ETY 5 artiklassa
säädetään nautaeläinten korvamerkkejä koskevista erityissäännöistä ja niiden rekisteröintiä koskevista erityisistä ikävaatimuksista, mitään näistä vaatimuksista ei ole säädetty koskemaan lampaita tai vuohia. Neuvoston direktiivin 64/432/ETY
tarkistuksen yhteydessä on jo säädetty nautaeläinten siirtoja
koskevien jäsenvaltioiden tietokantojen perustamisesta sekä
kyseisten siirtojen kirjaamisesta osana valvontaverkostojärjestelmää.

(1 ) KOM(98) 207 lopullinen.
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1.7.
Äskettäin saatujen kokemusten perusteella yhteisönlaajuisen lampaiden tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä
lampaiden siirtojen tehokkaan seurantajärjestelmän puuttuminen on epäkohta, joka on syytä korjata välittömästi.

2.

Ehdotuksen pääsisältö

2.1.
Ehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa neuvoston direktiivin 92/102/ETY säännöksiä. Tämä koskisi erityisesti
sellaisen tunnistusjärjestelmän käyttöönottoa jäsenvaltioissa,
jolla varmistetaan, että eläimillä on tunnistusmerkki ja että
eläinten kaikki siirrot rekisteröidään. Tavoitteena on pystyä
jäljittämään eläimet, jos terveyssyyt niin vaativat. Neuvoston
direktiiviin 92/102/ETY erityisesti lammas- ja vuohieläimiä
koskevat säännökset eivät tämän jälkeen olisi enää voimassa.

2.2.
IDEA-hankkeen kertomuksessa on osoitettu, että lammas- ja vuohieläinten tunnistusjärjestelmiä voidaan parantaa
merkittävästi, jos näiden eläinten osalta käytetään elektronisia
tunnistimia. Odotettaessa niiden täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamista, jotka ovat tarpeen elektronisen tunnistusjärjestelmän ottamiseksi asianmukaisesti käyttöön, järjestelmän
käyttöönoton ajankohdaksi on määritetty vuosi 2006.

2.3.
Ehdotettuun tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmään on
kuuluttava seuraavat osat:
–

tunnistin kunkin eläimen yksilölliseksi tunnistamiseksi

–

kullakin tilalla pidettävät ajan tasalla olevat rekisterit

–

siirtoasiakirjat

–

keskusrekisteri

–

atk-pohjainen tietokanta.

2.4.
Ehdotuksen mukaan kaikki EU:n tiloilla syntyneet tai
yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetut eläimet on varustettava
tunnistimella. EU:n ulkopuolisesta maasta tuotu eläin on
varustettava tunnistimella vain, jos se pysyy yhteisön alueella.
Eläintä ei kuitenkaan tarvitse varustaa tunnistimella, jos se
kuljetetaan suoraan eläinlääkinnälliseltä rajatarkastusasemalta
samassa jäsenvaltiossa sijaitsevaan teurastamoon, ja eläin teurastetaan 14 päivän kuluessa tarkastuksista.

2.5.
1. päivän heinäkuuta 2003 jälkeen syntyneet tai yhteisön sisäiseen kauppaan 1. päivän heinäkuuta 2003 jälkeen
tarkoitetut eläimet on varustettava tunnistimella liitteessä
olevan A jakson mukaisesti. Tämä edellyttää, että kullakin
eläimellä on kaksi yksilöllisen tunnistenumeron sisältävää
korvamerkkiä. Toinen näistä korvataan vuodesta 2006 lähtien
elektronisella tunnistimella. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia
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elektronisen tunnistimen käyttöönoton 1. heinäkuuta 2003
alkaen, kun noudatetaan erityistoimenpiteitä, jotka mahdollistavat elektronisen tunnistimen lukemisen kaikkialla EU:ssa.
Eläimiin, jotka on tarkoitettu teurastettaviksi ennen kuuden
kuukauden ikää, sovelletaan poikkeavaa tunnistusmenetelmää.
Kyseisillä eläimillä on kuitenkin oltava kummassakin korvassa
merkki, jossa on oltava vähintään kaksikirjaiminen maakoodi,
syntymätilan tunnistuskoodi ja syntymäkuukausi.

2.6.
Eläimet on varustettava tunnistimella kunkin jäsenvaltion vahvistaman ajanjakson kuluessa eläimen syntymästä.
Tämän on tapahduttava viimeistään kuukauden kuluttua syntymästä. Tätä ajanjaksoa voidaan kuitenkin pidentää kuuteen
kuukauteen laajaperäisessä tuotannossa ja ulkolaitumilla pidettävien eläinten osalta.

2.7.
Kun eläimiä siirretään 1. päivästä heinäkuuta 2003
alkaen, niiden mukana on seurattava myös toimivaltaisen
viranomaisen myöntämä siirtoasiakirja, johon pitäjä on täyttänyt eläimiä ja niiden siirtoja koskevat tiedot.

2.8.
Jäsenvaltioiden on perustettava atk-pohjainen tietokanta, jonka on 1. päivästä heinäkuuta 2004 alkaen sisällettävä
kaikkien tilojen tiedot eläinten lukumäärä mukaan lukien.
Tiedot päivitetään säännöllisin väliajoin.

2.9.
Tietokantaan on 1. päivästä heinäkuuta 2005 alkaen
kirjattava eläinten kaikki siirrot eläinten elektronisen jäljittämisen helpottamiseksi. Tämä tapahtuu eläineräkohtaisesti samoin
kuin sikojen kohdalla tehdään nykyään.

2.10.
On tärkeää painottaa, että ehdotuksen mukaan kukin
jäsenvaltio saa säädettyjä vaatimuksia noudattaen valita vapaasti alueellaan käytetyn tunnistimen mallin ja tunnistusmenetelmän, kuten myös siirtoasiakirjan ja tilalla pidettävän
rekisterin mallin. Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle ja
toisilleen alueellaan käytetyistä malleista.

3. Yleistä

3.1.
ETSK katsoo, että EU:n on kiireesti kehitettävä tehokas
ja nopea eläinten jäljittämis- ja tunnistamismenetelmä. Tällainen järjestelmä on ratkaisevan tärkeä, jos puhkeaa tartuntatauti.

3.2.

Tämän takia ETSK kannattaa komission ehdotusta.
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3.3.
ETSK kannattaa asetuksen laatimista siten, että varmistetaan sen johdonmukainen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa ja helpotetaan mahdollisten tulevien tarkistusten tekemistä, joita kentältä saadut kokemukset saattavat edellyttää.
3.4.
ETSK huomauttaa, että laajentumisen yhteydessä saattaa esiintyä ongelmia, jotka liittyvät eläinten tehokkaan tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän perustamiseen.
3.5.
Komission ehdotuksen mukaan asetuksen on määrä
tulla voimaan heinäkuussa 2003. ETSK ehdottaa kuitenkin,
että asetuksen täytäntöönpanon aikataulua pidennetään.

4.

Erityistä

4.1.
ETSK on pannut merkille, että IDEA-hankkeen (joka
käynnistettiin vuonna 1998) lopullisessa kertomuksessa suositettiin elektronisen tunnistamisjärjestelmän perustamista sekä
tuettiin tarvetta luoda selkeä eläinten rekisteröintijärjestelmä ja
asiaa koskeva lainsäädäntö. ETSK panee tyytyväisenä merkille,
että IDEA-hankkeen tavoitteena oli sellaisen yhdenmukaistetun
järjestelmän luominen EU:hun, joka perustuu seuraaviin periaatteisiin: laaditaan täytäntöönpanoa koskevat suuntaviivat
EU:n tasolla ja perustetaan EU:n tasolle tietopankki, joka
sisältää yleisen sanaston, tietohakemiston ja viestintästandardit. Tavoitteena on turvata kotieläimiä koskevan tiedon hallinta
yhteisön tasolla. Tietopankkia voitaisiin käyttää hyödyksi
rekisteröinnissä ja se voisi sisältää eläimiin, tiloihin, eläinten
tunnistamiseen, siirtoihin ja mahdolliseen teurastukseen liittyviä tietoja.
4.2.
ETSK painottaa, että ehdotuksen tarkoituksena ei ole
yhdenmukaistetun ja keskitetyn eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönotto, sillä se antaa jäsenvaltioille
mahdollisuuden valita vapaasti käyttämänsä järjestelmät, joista
niiden on tiedotettava toisilleen ja komissiolle. Tulevaa laajentumista silmällä pitäen ETSK katsoo, että kyseessä on menetetty
mahdollisuus. Koska eläimillä käytävä kauppa on yhteisön
sisäistä kauppaa, asianomaiset toimijat ja paikallisviranomaiset
hyötyisivät siitä, että niillä olisi käytettävissään yhteisönlaajuinen keskitetty tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä, joka toimisi
tehokkaan eurooppalaisen jäljitettävyysjärjestelmän perustana.
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4.3.
ETSK odottaa niiden täytäntöönpanotoimenpiteiden
vahvistamista, jotka ovat tarpeen ehdotetun elektronisen tunnistusjärjestelmän ottamiseksi asianmukaisesti käyttöön yhteisönlaajuisesti. Lisäksi tulee kohentaa EU:n ulkopuolisten
maiden tilannetta, jotta voidaan parantaa suojelun tasoa ja
vähentää riskiä tautien leviämisestä EU:hun.
4.4.
ETSK panee merkille, että tunnistus- ja jäljitettävyysjärjestelmä ei koske EU:n ulkopuolisista maista tuotuja eläimiä,
joiden ei ole tarkoitus pysyä yhteisön alueella. ETSK on
huolestunut tästä poikkeamasta, joka saattaa johtaa puutteellisen tiedon saantiin eläinten tietyistä siirroista, helpottaa väärinkäytöksiä ja rajoittaa mahdollisuuksia luoda EU:hun kattava
jäljitettävyysjärjestelmä. ETSK ehdottaa, että myös näitä eläimiä
varten kehitetään ja pannaan täytäntöön jäljitettävyysjärjestelmä, jotta ne saadaan ehdotuksen soveltamisalan piiriin.
4.5.
Komitea kiinnittää huomiota tilanteeseen, jossa maastossa vapaasti liikkuvia lammas- ja vuohieläimiä liittyy laumaan, jonka eläimet on merkitty ja rekisteröity ehdotetun
asetuksen säännösten mukaisesti. Koska ehdotuksessa ei ole
otettu huomioon tätä mahdollisuutta, komitea kehottaa perehtymään asiaan ja laatimaan asiaa koskevat säännökset, jotta
voidaan välttää virallisten tarkastusten yhteydessä kasvattajille
mahdollisesti aiheutuvat kielteiset seuraamukset.
4.6.
ETSK on tietoinen lammaseläinten markkina-arvon
alenemisesta, joka saattaa kiihtyä entisestään yhteiseen maatalouspolitiikkaan ehdotettujen muutosten seurauksena. Tämän
takia komitea kehottaa komissiota antamaan ennen ehdotettua
määräaikaa (1. heinäkuuta 2006) selvityksen elektronisen
tunnistamisen ja tunnistimien kustannuksista.
4.7.
ETSK katsoo, että elektronisen tunnistusjärjestelmän
käyttöönotto ei saa vaarantaa lihantuotannon ja liha-alan
laitosten elinkelpoisuutta, ja ehdottaa siksi rahoitusavun tarjoamista, jos järjestelmän kustannukset uhkaavat vaarantaa
yritysten elinkelpoisuuden.
4.8.
ETSK ehdottaa, että komissio tekee toteutettavuustutkimuksen siitä, onko jäsenvaltioiden tietokannat ja Animojärjestelmä mahdollista liittää yhteen, jotta voidaan varmistaa
eläinten mahdollisimman nopea jäljittäminen, jos puhkeaa
tartuntatauti.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto yhdennetystä
toimintakehyksestä kolmansien maiden kanssa tehtäviä kalastuskumppanuussopimuksia varten”
(KOM(2002) 637 lopullinen)
(2003/C 208/09)
Komissio päätti 23. joulukuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 1. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Gabriel Sarró Iparraguirre.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 110 ääntä puolesta 10:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Yhteisö ryhtyi tekemään kalastussopimuksia kolmansien maiden kanssa jäsenvaltioiden hyväksyttyä 3. marraskuuta
1976 annetussa neuvoston päätöslauselmassa alaa koskevan
toimivaltansa siirtämisen Euroopan yhteisölle.
1.2.
Komissio katsoo olevan olennaista uudistaa yhdessä
julkisen ja yksityisen sektorin kanssa kalastussopimuskäytäntöjä siten, että niissä huomioidaan yhteisön sitoumus edistää
kalastuksen kestävää kehittämistä kaikkialla maailmassa. ( 1)
1.3.
Yhteisö kannatti kestävää kehitystä käsitelleessä Johannesburgin huippukokouksessa (WSSD) erityistavoitteeksi asetettua pyrkimystä ylläpitää kalakantoja ja palauttaa ne tasolle,
jolla niiden kestävään kehitykseen pohjautuva tuotto on
mahdollisimman suuri. Päämäärä pyritään saavuttamaan liikakalastettujen kalakantojen osalta mahdollisimman pikaisesti,
viimeistään vuonna 2015.
1.4.
Komissio aikoo saavuttaa päämäärän seuraavin keinoin:
1.4.1.
Monenväliset toimet: Yhteisön olisi puolustettava
kalastusalansa oikeutettuja tavoitteita tekemällä rannikkovaltioiden kanssa avomerikalastukseen sekä hajallaan oleviin kalakantoihin ja laajasti vaeltaviin lajeihin liittyvää kansainvälistä
ja alueellista yhteistyötä. Tavoitteena on kestäväpohjainen
kalastus, joka perustuu vankkoihin tieteellisiin lausuntoihin,
sekä määräysten täytäntöönpanon valvonta- ja tarkkailujärjestelmien parantaminen.

1.4.3.
Kalastuskumppanuussopimukset: Yhteisön olisi tehtävä kalastuskumppanuussopimuksia sellaisten rannikkovaltioiden kanssa, joihin ylläpidettäviä kahdenvälisiä suhteita leimaavat taloudelliset, sosiaaliset ja institutionaaliset erot.
1.5.
Tässä tiedonannossa käsitellään kolmansien maiden
kanssa tehtäviä kalastuskumppanuussopimuksia, joihin liittyy
taloudellisen korvauksen suorittaminen 30. lokakuuta 1997
tehtyjen neuvoston päätelmien mukaisesti.

1.6.
Koska tällaisia sopimuksia on tehty lähinnä kehitysmaiden, erityisesti AKT-maiden kanssa, on välttämätöntä

1.6.1.
tarkastella yhteisön sitoumusten poliittisia tavoitteita
kalastusalan poliittisen vuoropuhelun edistämiseksi
1.6.2.
yksilöidä ja määritellä toimenpiteet, joita olisi toteutettava EY:n ja yhteisön ulkopuolisten maiden yhdessä määrittämien poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Yleistä
Komission tiedonannossa käsitellään ennen kaikkea seuraavia
seikkoja:
–

1.4.2.
Kestosopimukset: Yhteisön olisi tehtävä kestosopimuksia etenkin sellaisten Euroopan unioniin rajoittuvien rannikkovaltioiden kanssa, joiden kanssa on perinteisesti sovittu
yhteisestä kalastuksesta ja joihin unionilla on tasapainoiset
suhteet.

Euroopan unionin teknisiä ja poliittisia siteitä kaukana
avomerellä tapahtuvaan kalastukseen

–

Euroopan unionin tavoitteita ja sitoumuksia

–

tiettyjä yhteisön sitoumuksia ja kalastussopimusten taustalla olevia syitä

( 1) KOM(2002) 181 lopullinen, 28.5.2002.

–

kalastuskumppanuussopimusten täytäntöönpanoa.
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Euroopan unionin tekniset ja poliittiset siteet avomerikalastukseen

2.1.1.
Komissio selvittää, että kalastussopimusten ansiosta
unioni on vakiinnuttanut suhteensa 15:een rannikolla sijaitsevaan kehitysmaahan. Sopimukset ovat luoneet Euroopan unioniin ja rannikkovaltioihin merkittävää ja toisinaan elintärkeää
taloudellista toimintaa, jota on saatu aikaan sekä hyödyntämällä kalavaroja että harjoittamalla tähän liittyvää oheistoimintaa.
2.1.2.
Tiedonannossa todetaan kaukana avomerellä kalastavan laivaston työskentelyn olevan hankalaa, koska se pyytää
maailmanlaajuisesti niukkoja ja liikakalastettuja kalakantoja.
Tilanteen taustalla ovat pääasiassa mukavuuslippulaivat, jotka
harjoittavat valvomatonta ja sääntelemätöntä laitonta kalastusta. Niiden toimintakustannukset ovat siis muita alhaisemmat,
ja siksi ne vääristävät kilpailua entisestään. Niiden pyyntimenetelmät eivät takaa, että kalastus säilyisi kestäväpohjaisena
kaikkialla maailmassa.
2.1.3.
–

Komissio toteaa niin ikään, että EY on sitoutunut

lisäämään panostaan ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät huomioon ottavan kestävän kehityksen
edistämiseksi

–

parantamaan hyvää hallintotapaa maailmanlaajuisesti politiikan ja talouden aloilla

–

edistämään köyhyyden kitkemistä ja AKT-maiden asteittaista integroimista maailmantalouteen.

2.1.4.
ETSK myöntää kalastuskumppanuussopimuksista
olevan molemminpuolista hyötyä nyt ja mahdollisesti vastaisuudessa. Komitea ilmaisee kuitenkin huolensa kalavarojen
maailmanlaajuisesta tilasta ja kehottaa komissiota harjoittamaan kestäväpohjaista kalastuspolitiikkaa, joka vastaa neuvoston 30. lokakuuta 1997 tekemiä päätelmiä ja kestävää kehitystä käsitelleessä maailmanlaajuisessa huippukokouksessa tehtyjä EY:n sitoumuksia.

2.2.

Euroopan unionin tavoitteet ja sitoumukset

2.2.1.
Euroopan unioni on monessa yhteydessä päättänyt
edistää kestäväpohjaista kalastusta sekä yhteisön vesillä että
niiden ulkopuolella.
2.2.2.
Tiedonannossa esitetään kalastusta koskevat komission erityistavoitteet ja yhdistetään ne unionin muihin politiikkoihin:
–

Yhteisen kalastuspolitiikan erityistavoitteena on ylläpitää
eurooppalaista kalastusta kaukaisilla vesillä ja suojella
eurooppalaisen kalastussektorin etuja.

–
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Unionin kehitysyhteistyöpolitiikan erityistavoitteena on
parantaa kehitysmaiden valmiuksia hyödyntää omia
meren luonnonvarojaan ja tuottaa näin entistä enemmän
paikallista lisäarvoa.

2.2.3.
Jotta edellä mainitut tavoitteet saavutetaan lyhyellä
ja pitkällä aikavälillä, unionin on keskitettävä toimintaperiaatteensa palvelemaan perustamissopimuksen mukaisia johdonmukaisuuden ja täydentävyyden periaatteita pannessaan täytäntöön unionin ulkopuolisten rannikkovaltioiden kanssa tehtyjä kalastuskumppanuussopimuksia. Myös unionin jäsenvaltioiden on noudatettava kehitysyhteistyöpolitiikoissaan samaa
periaatetta.

2.2.4.
Tiedonannossa todetaan, että ellei Euroopan unioni
keskipitkällä aikavälillä tee edellä esitetyn kaltaisia poliittisia
aloitteita, kaukana avomerellä kalastavaa yhteisön laivastoa
ei romuteta, vaan sitä siirretään mukavuuslippuvaltioihin.
Säilyttääkseen kansainvälisen johtoasemansa vastuuntuntoisen
ja kestävän kehityksen mukaisen kalastuksen periaatteiden
edistäjänä EU:n on ylläpidettävä kyseistä laivastoa keinona
panna nämä periaatteet täytäntöön.

2.2.5.
Komitea katsoo, että komission ehdottama tavoite
sovittaa yhteen kaikki unionin politiikat on ensiarvoisen tärkeä
päämäärä, joka on saavutettava mahdollisimman pian.

2.2.6.
ETSK kannattaa kaukana avomerellä kalastavien Euroopan unionin alusten säilyttämistä siten, että niiden avulla
pannaan täytäntöön unionin ulkopuolisten maiden kalavarojen kestäväpohjaista kalastuspolitiikkaa, pidetään yllä EY:n
sitoumusta harjoittaa kestävää ympäristö-, talous- ja sosiaalista
kehitystä sekä edistää hyvää hallintotapaa ja köyhyyden poistamista.

2.3. Yhteisön sitoumukset ja kalastussopimusten tekemisen taustalla olevat syyt

2.3.1.
Komissio painottaa edellä lueteltuja yhteisön sitoumuksia ja katsoo, että yhteisön on jatkettava toimiaan edistääkseen kalastuskumppanuussopimusten avulla vastuullisen kalastuksen toimintasääntöjen (FAO 1995) sekä kansainvälisten
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen edistämisestä aavan meren kalastusaluksilla annetun mukauttamissopimuksen (FAO 1993) täytäntöönpanoa.

2.3.2.
Tämä näkemys sisällytettiin 8. marraskuuta 2001
annettuun neuvoston päätöslauselmaan, jossa todetaan, että
kalastussopimuksilla voidaan lievittää köyhyyttä, jos ne laaditaan ja pannaan täytäntöön kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti.
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2.3.3.
Komissio toteaa selkeästi, että EY:n tekemiä kestävää
kehitystä, hyvää hallintotapaa ja köyhyyden poistamista koskevia velvoittavia sitoumuksia voidaan edistää tekemällä kalastuskumppanuussopimuksia Euroopan unionin ulkopuolisten rantavaltioiden kanssa, jotka ovat tavallisesti kehitysmaita ja siis
AKT-maita.

2.3.4.
ETSK yhtyy täysin edellä esitettyyn näkemykseen,
mutta muistuttaa komissiota siitä, että neuvoston 30. lokakuuta 1997 tekemissä päätelmissä, joihin tiedonannossa viitataan useaan kertaan, mainitaan myös, että neuvosto toteaa
kalastussopimusten olevan pohjimmiltaan kauppasopimuksia,
vaikka samalla korostetaan, että sopimuksiin on sisällytettävä
kulloisenkin kolmannen maan kalastusalan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

2.3.5.
Edellä esitettyjen näkemysten pohjalta tiedonannossa
mainitaan erikseen, että kaikilla sitoumuksilla tulee olla sekä
yhteisöä että rannikkovaltioita velvoittavat puitteet. Ne on
asetettava kalastuskumppanuussopimusten yhteydessä siten,
että yhteisön politiikoissa noudatetaan johdonmukaisuuden
periaatetta.

2.3.6.
Komitea kannattaa puitteiden asettamista ja on täysin
vakuuttunut siitä, että kalastuskumppanuussopimusten velvoittavissa puitteissa on varmistettava Euroopan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus. Sopimusten päämääriin on
sisällytettävä kestäväpohjainen kalastus sekä kalavarojen hoito,
valvonta ja laivaston hallinnointi.

2.3.7.
ETSK katsoo, että – kuten tiedonannossa todetaan –
kullakin valtiolla tulee olla määräysvalta omaan kalastuspolitiikkaansa. Politiikan on pohjauduttava vankkoihin tieteellisiin
ja teknisiin lausuntoihin, siinä on vältettävä kalavarojen liikakalastusta ja otettava huomioon tutkimukset kalastustoiminnan
mahdollisista ympäristövaikutuksista, jotta voidaan ryhtyä
tarpeellisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Jotta vastuuntuntoisessa kalastuksenhoidossa voidaan noudattaa hyvän hallintotavan periaatteita, on varmistettava, että siihen osoitetaan tarvittavat julkiset varat.

2.3.8.
Komitea katsoo, että kalastuskumppanuussopimusten täytäntöönpanon kannalta välttämättömään valvontaan,
seurantaan ja tarkkailuun on niin ikään osoitettava julkisia
varoja, koska rannikkovaltioilla on ollut vaikeuksia panna
sopimuksia täytäntöön.

2.3.9.
Tiedonannossa pohditaan mahdollisuutta perustaa
kalastuskumppanuussopimusten puitteissa yhteisyrityksiä
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siten, että sopimuksessa tarjottaisiin rahoitusvälineet teknologian, pääoman ja tietämyksen siirtämiseksi kumppanuusvaltioihin.

2.3.10.
ETSK katsoo yhteisyritysten olevan asianmukainen
väline, jolla kalastusyhteistyötä harjoitetaan rannikkovaltioiden kanssa. Uusia kalastuskumppanuussopimuksia tehtäessä
onkin edistettävä yhteisyritysten perustamista ja tehtävä se
yhteisön sijoittajien kannalta houkuttelevaksi.

2.4. Kalastuskumppanuussopimusten täytäntöönpano

2.4.1.
Komissio mainitsee, että YKP:n yleistavoitteena on
varmistaa ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät
huomioon ottava kestävä kehitys myös yhteisön ulkopuolisilla
vesialueilla ja erityisesti kolmansien maiden kanssa tehtävien
kalastuskumppanuussopimusten yhteydessä.

2.4.2.
Tiedonannossa painotetaan lisäksi, että kunkin politiikan alan välineillä ja menettelyillä on edistettävä kestävän
kalastuksen yleistavoitteiden toteutumista sopimuskumppaneina olevien rannikkovaltioiden vesialueilla, jotta varmistetaan YKP:n sisäisten ja ulkoisten näkökohtien välinen johdonmukaisuus sekä sen yhdenmukaisuus yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa.

2.4.3.
Komitea katsoo, että kaksi edellistä kohtaa muodostavat kaksi niistä kolmesta peruspilarista, joihin kalastuskumppanuussopimusten on pohjauduttava. Neuvoston määritelmien mukaisesti kolmannen pilarin muodostavat sopimusten
kaupalliset näkökohdat.

2.4.4.
ETSK kannustaakin komissiota muokkaamaan nykyisistä kalastussopimuksista kalastuskumppanuussopimuksia,
joilla vahvistetaan yhteisön kumppaneina olevien rannikkovaltioiden valmiuksia liittyä kestäväpohjaisen kalastuksen kehittämisstrategiaan. Tämä toteutuu tukemalla tehokkaasti kyseisten
valtioiden kalavarojen vastuullista hoitoa siten, että valtiot
voivat itse valvoa liikakalastusta sekä laitonta, ilmoittamatonta
ja sääntelemätöntä kalastusta.

2.4.5.
Tiedonannossa ehdotetaan, että kalastuskumppanuussopimusten suuntaaminen uusille aloille edellyttää, että
yhteisö lisää rahoitusosuuttaan. Komission mielestä tätä ei
voida pitää yhteisön kalastajille myönnettävänä tukena. Se on
pikemminkin kestäväpohjaisen kalastuksen kehittämiseen ja
hallinnointiin myönnettävää asianmukaista tukea sellaisille
yhteisön ulkopuolisille maille, joiden kaukaisilla vesillä yhteisön laivasto kalastaa, ja yksityissektorin maksuosuudesta kantaman vastuun asteittaista lisäämistä.
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2.4.6.
Komissio määrittelee rahoitusosuuden investoinniksi
vastuuntuntoisen ja järkiperäisen kalastuksen kohentamiseen.
Korvaus kattaa yhtäältä menot, jotka liittyvät hallintokustannuksiin, kalakantojen tieteelliseen arviointiin, kalastuksenhoitoon, kalastustoiminnan valvontaan ja seurantaan sekä kestävän kalastuspolitiikan seurantaan ja arviointiin, ja toisaalta
menot, jotka liittyvät yhteisön kalastusaluksille tarjoutuviin
pyyntimahdollisuuksiin.
2.4.7.
Tiedonannossa ehdotetaan, että kalastuskumppanuussopimusten uudessa suhteellisessa rahoitusosuudessa kalastusmahdollisuuksien suhteellinen osuus pienenee ja tärkeimmäksi tekijäksi tulee kummankin sopimuspuolen yhteisen
edun mukainen, kestävälle perustalle suunniteltu vastuuntuntoinen kalastus.

3.9.2003

3. Päätelmät
3.1.
Muistettakoon, että lokakuussa 1997 kokoontunut
neuvosto esitti päätelmissään komissiolle suuntaviivat, joita
Euroopan yhteisön on noudatettava tehdessään kalastussopimuksia yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa. Käsillä olevassa
lausunnossa ETSK yhtyy komission tiedonantoon yhtenäisestä
toimintakehyksestä kolmansien maiden kanssa tehtäviä kalastuskumppanuussopimuksia varten. Komitea kannattaa neuvoston lokakuussa 1997 määrittelemien periaatteiden säilyttämistä:
–

Sopimukset ovat perusluonteisesti kaupallisia, ja niihin
on sisällytettävä yhteisön ulkopuolisen maan kalastusalan
kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

–

Yhteisön ulkopuolisen maan kalastusalan kestävää kehitystä on tuettava. Samalla on noudatettava seuraavia EY:n
antamia sitoumuksia:

2.4.8.
ETSK yhtyy rahoitusosuudesta esitettyyn näkemykseen. Tiedonannon mukaan komission määrittelemää rahoitusosuuden suhteellisuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti.
Komitean mielestä on tärkeää, että määriteltäessä yhteisön
etujen suhteellista osuutta ylijäämän hyödyntämisessä huomioidaan kalastussopimusten olevan kaupallisia, kuten neuvosto toteaa.

–

Unionin on lisättävä panostaan ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät huomioon ottavan
kestävän kehityksen edistämiseksi.

–

Unionin on tehostettava hyvää poliittista ja taloudellista hallintotapaa maailmanlaajuisesti.

–

Unionin on edistettävä köyhyyden torjumista kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja AKTmaiden asteittaista integroimista maailmantalouteen.

2.4.9.
ETSK pitää luonnollisena tiedonannossa esitettyä,
yhteisön ja asianomaisen rannikkovaltion alkuvaiheessa käymää poliittista vuoropuhelua, jonka avulla määritellään edellytykset asianomaisen maan vesialueilla tapahtuvan kalastustoiminnan kestävän kehityksen politiikalle.

–

2.4.10.
Komitea katsoo, että koska yksityissektorin rahoitusvastuuosuus kasvaa vähitellen, komission olisi varmistettava
sen osallistuminen kalastuskumppanussopimusten täytäntöönpanoon.

3.2.
ETSK katsoo, että yhteisön tekemiä kestosopimuksia
on ryhdyttävä pohtimaan tiedonannon pohjalta.

Unionin eri politiikkojen toimia on koordinoitava johdonmukaisesti ja niiden on täydennettävä toisiaan. Etenkin yhteisen kalastuspolitiikan ja unionin kehitysyhteistyöpolitiikan on oltava keskenään johdonmukaisia.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus viljan
yhteisestä markkinajärjestelystä”
(KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0008 (CNS))
(2003/C 208/10)
Neuvosto päätti 10. helmikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan 3 kohdan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 25. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Sandro Mascia.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 104 ääntä puolesta,
2 vastaan, ja 15 pidättyi äänestämästä.

1.

Komission ehdotuksen pääsisältö

1.1.
Ehdotuksessa esitetään viljan interventiohinnan lopullista viiden prosentin alennusta (Agenda 2000:ssa ehdotetusta
20 prosentista) 95,35 euroon/tonni markkinointivuodesta
2004/2005 alkaen, jotta voidaan varmistaa, että interventio
toimii todellisena turvaverkkona. Ruis suljetaan interventiojärjestelmän ulkopuolelle interventiovarastojen kasvun välttämiseksi, sillä yhteisön sisäisillä ja ulkoisilla markkinoilla ei ole
riittävästi myyntikanavia.

2.2.
Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana alan
yhteisessä markkinajärjestelyssä on tehty kaksi suurta uudistusta (Mac Sharry ja Agenda 2000), joiden avulla markkinoilla on
saavutettu entistä parempi tasapaino ja on pystytty vähentämään varastoja ja parantamaan kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla kuitenkin niin, että elintarvikkeiden turvallisuudessa
on säilytetty korkeat standardit.

2.3.
siin:
–

Interventiohinta, joka on alentunut 50 prosentilla kymmenen viime vuoden aikana (15 prosentilla viimeksi
kuluneiden kolmen vuoden aikana), ei toimi enää ylijäämiä kasvattavana takuuhintana, vaan siitä on tullut
markkinoille komission toivomusten mukaisesti todellinen turvaverkko.

–

Interventiovarastot ovat vähentyneet tuntuvasti samalla
kun maailmanmarkkinoille ilman tukia viedyn viljan
määrä on suhteellisesti kasvanut.

1.2.
Komissio katsoo, että intervention merkityksen vähentyessä interventiohintojen kausikorjausta ei enää tarvita. Komissio ehdottaakin kuukausikorotusjärjestelmän kumoamista.

1.3.
Viljan interventiohinnan alennuksen seurauksena viljan ja muiden asiaankuuluvien peltokasvien pinta-alatuet nostetaan 63 eurosta 66 euroon tonnilta. Ne sisältyvät maatilan
tulotukeen.

1.4.
Komissio ehdottaa lisäksi tärkkelyksen ja eräiden siitä
johdettujen tuotteiden tuotantotukien sekä tärkkelysperunan
vähimmäishinnan poistamista. Samalla perunatärkkelystuottajien tuki liitettäisiin maatilan tulotukeen.

2.

Nämä kaksi uudistusta ovat johtaneet seuraaviin tulok-

2.4.
Samaan aikaan komissio on saanut päätökseen neuvottelut pääasiallisten kauppakumppaniensa kanssa viljan tullisuojajärjestelmän muuttamisesta tuontikiintiöjärjestelmäksi.
Sopimus mahdollistaa EU:n viljantuonnin kasvun lähes 3 miljoonalla tonnilla. Komitea muistuttaa, että komission tulee
hallinnoida kiintiöitä huolehtien samalla eurooppalaisten tuottajien etujen varmistamisesta.

Johdanto

2.1.
Peltokasvien viljely kattaa 40 prosenttia Euroopan
unionin maatalouskäytössä olevasta pinta-alasta. Viljan viljelyala on noin 38 miljoonaa hehtaaria. Vuonna 2002 tuotetut
210 miljoonaa viljatonnia muodostavat tärkeän elintarvike- ja
rehulähteen. Euroopan unioni onkin Yhdysvaltojen jälkeen
toiseksi suurin viljan myyjä maailmanmarkkinoilla.

3. Huomioita

3.1.
Komitea katsoo, että interventiohinnan alentamisella
entisestään olisi kustannusten ja hyödyn kannalta seuraavat
vaikutukset:
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–

lähes olemattomat vaikutukset alan kilpailukykyyn

–

perusviljatuotteiden rajasuojan heikentyminen

–

ei kannustavaa vaikutusta laadun parantamiseen (esim.
valkuaisainepitoisuus)

–

(tuottajille maksettavien korvausten kasvusta johtuvat)
noin 800 miljoonan euron lisäkustannukset yhteisön
talousarvioon. Nämä kustannukset merkitsevät sitä, että
muilla aloilla on tehtävä säästöjä, sillä lokakuussa 2002
Brysselissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti maatalouden kokonaismenoille ylärajan.

3.2.
On aiheellista muistaa, että komitea totesi komission
tiedonannosta ”Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeva väliarviointi” hiljattain antamassaan lausunnossa ( 1), että Agenda
2000:een sisältyneiden hintojen alennusten ansiosta on jo
saavutettu yksi komission päätavoitteista eli se, että erityisesti
viljamarkkinoilla interventio on saanut jälleen turvaverkon
tehtävän. Samassa lausunnossa komitea ilmoitti epäilevänsä,
voidaanko ehdotettua viljojen viiden prosentin hinnanalennusta perustella maailmanmarkkinahintojen kehityksellä, varsinkin kun komissio itse katsoo ennusteissaan markkinoiden
olevan vakaat.
3.3.
Komitea on samaa mieltä komission kanssa rakenteellisesta epätasapainosta rukiin viljelyssä, mutta huomauttaa
kuitenkin seuraavaa:
–

Olisi ehkä aiheellista porrastaa ehdotettuja raskaita toimia

( 1) EUVL C 85, 8.4.2003.
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ajallisesti hyväksymällä 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti
siirtymäkauden toimenpiteitä.
–

3.4.

Tuotantosuunnan muuttamista koskevissa suunnitelmissa voitaisiin painottaa vaihtoehtoista viljelyä tuottajien
viime markkinointivuosina itsenäisesti toteuttamien toimien tukemiseksi.
Komitea korostaa lisäksi seuraavaa:

–

Tuotantotuen poistamisen takia tärkkelysalalta puuttuu
turvaverkko, sillä alaan ei sovelleta tuontisuojaa.

–

Vilja- ja muun tärkkelysalan välinen tasapaino on vaarassa
horjua, kun tulotukea sovelletaan vain toiseen niistä.

3.5.
Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi sekä epäreilun kilpailun ja polkumyynnin välttämiseksi yhteisössä tuotettuun viljaan sovellettavat terveys-, ympäristö- ja työlainsäädäntömääräykset on otettava huomioon erityisesti WTO-neuvottelujen yhteydessä silloin, kun kyseessä on tuonti kolmansista
maista.
4. Päätelmä
4.1.
Komitea kehottaa komissiota miettimään tarkkaan
interventiohinnan viiden prosentin lisäalennuksen ja kuukausikorotusjärjestelmän poistamisen seurauksia sekä arvioimaan,
ovatko ne ehdottoman välttämättömiä kun otetaan huomioon,
että viime vuosina viljan julkinen varastointi on vähentynyt
huomattavasti ja että yhteisön etuuskohtelu luultavasti heikkenee näiden toimien johdosta. Komitea painottaa lisäksi, että
rukiin osalta ehdotettujen toimien tulisi olla joustavampia.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus kuivatun
rehun yhteisestä markkinajärjestelystä markkinointivuosiksi 2004/2005–2007/2008”
(KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0010 (CNS))
(2003/C 208/11)
Komissio päätti 10. helmikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 25. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Hans-Joachim Wilms.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 102 ääntä puolesta
18:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Komission ehdotuksen pääkohdat

1.1.
Komission ehdotuksen päämääränä on, että kuivarehualan tuki lopetetaan kokonaan siten, että kuivarehun YMJ:n
määrärahat lakkautetaan neljän vuoden kuluessa vuodesta
2004 alkaen. Komissio ehdottaa määrärahojen supistamista
aluksi 55 prosentilla, ja vuonna 2009 supistus olisi 100 prosenttia. Kuivarehu sisällytettäisiin maatilan tulotukijärjestelmään, ja alan tukitoimenpiteet siis lakkautettaisiin. Alan tukea
alennettaisiin asteittain markkinointivuonna 2004/2005 maksettavasta 33 eurosta tonnia kohden 0 euroon tonnia kohden
markkinointivuonna 2007/2008, ja tukea maksettaisiin sekä
dehydratoidusta että aurinkokuivatusta rehusta. Puolet nykyisistä määrärahoista jaettaisiin viljelijöille uutena maatilan tulotukena.

2.

Yleistä

2.1.
ETSK on tyytyväinen, että komissio käsittelee kuivatun
rehun yhteistä markkinajärjestelyä, sillä ”kahden viimeisen
YMP-uudistuksen ja WTO-sopimusten jälkeen kasviproteiinien
omavaraisuusaste on jälleen laskenut Euroopan unionissa.
Viime vuonna [2001] se oli alle 25 prosenttia. Jatkuvasti
laskevan tuotannon vuoksi on kysyttävä, aiheuttaako kasviproteiinituontiriippuvuus riskejä eurooppalaiselle karjankasvatukselle (1).”

2.2.
Tammikuussa 2002 antamassaan lausunnossa ETSK
viittasi kasviproteiinin merkitykseen eläinten ravinnossa sekä
totesi, että Euroopan unionin kasviproteiinintarpeen ja
-tuotannon välillä vallitsee epäsuhta ( 1). Kasviproteiinia koske-

( 1) ETSK:n lausunto aiheesta ”Kasviproteiinien viljelyä koskeva uusi
yhteisön suunnitelma”, EYVL C 80, 3.4.2002, s. 26–34.

vassa lausunnossaan komitea korosti myös, että kysyntä EU:n
sisällä luultavasti kasvaa, mutta viljelyala on tällä hetkellä
pienenemässä, ja tästä seuraa riippuvuutta tuonnista ( 1).

2.3.
Kuivarehutuen voimassa oleva järjestely ( 2), josta on
sovittu tuottajamaita koskevan YMJ:n puitteissa, sekä suotuisat
ilmasto- ja maaperäolosuhteet ovat eräissä jäsenvaltioissa
mahdollistaneet sinimailaseen perustuvan elinkeinon harjoittamisen. Näin rehualan pääasialliset toimijat (viljelijät ja teollisuuden parissa työskentelevät henkilöt) jäävät maaseudulle, ja EU
on säilyttänyt yli 15 000 työpaikkaa. Sinimailasesta saadaan
lisäksi laadukasta kasviproteiinia, josta Euroopan unionissa
on huutava pula. Eräiden Etelä-Euroopan alueiden ilmaston
ansiosta on saatu aikaan huomattavia yksikkökohtaisia energiasäästöjä, koska esikuivaustekniikan kaltaisten menetelmien
ansiosta rehukasvit vettyvät pelloilla kylvön jälkeen suhteellisesti vähemmän kuin muualla. Sinimailasesta saadaan säästöjä
myös siksi, että sitä viljellään jatkuvasti, eikä maa tarvitse
työstämistä eikä typpilannoitteita. Korostettakoon, että Espanjan kaltaisten maiden ansiosta unionin taattu enimmäismäärä
on saavutettu ja alan jatkuvuus on varmistettu. Kaikesta
huolimatta on kuitenkin aiheellista ryhtyä asianmukaisiin
uudistuksiin ja hyödyntää Etelä-Euroopan luonnonolosuhteiden mahdollistamaa energiansäästöpotentiaalia. Näin ei kuitenkaan tarvitse vaarantaa rehunviljelyn myönteisiä vaikutuksia.

2.4.
Unionin tuotantopotentiaalin ja alalle varattujen määrärahojen käytön maksimoimiseksi on aiheellista jatkaa yhteisvastuupolitiikkaa taattujen enimmäismäärien ylityksiä lasket-

(2 ) 38,64 €/t aurinkokuivatulle rehulle, 68,83 €/t koneellisesti kuivatulle rehulle.
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taessa. Taatut kansalliset enimmäismäärät ylittäneille jäsenvaltioille tulee langettaa seuraamuksia vasta sitten, kun yhteisön
taattu enimmäismäärä on ylitetty.

3.

3.1.

Kuivarehualan markkinajärjestelyn
mahdolliset vaikutukset

muuttamisen

Tuotannon energiankulutus

3.1.1.
Ekologisesta näkökulmasta katsottuna on yksiselitteisen myönteistä, että kuivausprosessiin perustuvat erilaiset tuet
on tarkoitus korvata yhdellä yhtenäisellä tuella. Konekuivauksessa 40 prosenttia tuotannon kokonaiskustannuksista aiheutuu lämmitysenergian kustannuksista. Vain 8 prosenttia Euroopan yhteisön kuivauslaitoksista käyttää uusiutuvia raaka-aineita, 92 prosenttia sitä vastoin fossiilisia polttoaineita. Ilmansaastepäästöt aiheuttavat klassisia savusumuoireita ja sitten
terveyshaittoja, joskin maaseutualueilla ilmiötä lieventävät
alemmat saastepitoisuudet. Kyseiset päästöt edistävät myös
kasvihuoneilmiötä, joka puolestaan aiheuttaa ilmastonmuutoksia. Niinpä rehunjalostukseen myönnettävät tuet on syytä
kohdentaa uudelleen edistämään energiansäästöä ja fossiilisten
polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla energialähteillä, kuten
keinotekoisessa haihdutuksessa on enimmäkseen tehty. Myös
hajupäästöt tekevät koneellisesta rehunkuivauksesta ongelmallisen. Lisäksi eräissä jäsenvaltioissa kuivarehuntuotannon yhteydessä harjoitettava keinokastelu on sekä ekologisesti että
taloudellisesti arveluttavaa.

3.2.

3.9.2003

3.3. Ympäristövaikutukset

3.3.1.
Kuivarehun tuotantoon tarvittavien kasvien viljelyn
on taattava viljelijöille kohtuulliset tulot. Vain siten voidaan
säilyttää rehukasviviljelmien myönteiset ympäristövaikutukset.
Ympärivuotinen kasvipeite estää maaperän eroosiota ja takaa
markkinoiden tarpeet huomioon ottavan viljelyn monilla
Euroopan epäsuotuisilla alueilla vahvistaen siten pienviljelmiin
perustuvan maatalouden sosiaalista asemaa. Kasviproteiinista
antamassaan lausunnossa komitea totesi nimenomaisesti, että
rehukasvien viljely on sekä maaperän rakenteen ylläpidon että
maatalouden kestävän kehityksen kannalta hyvin tärkeää. (2)
Näin ollen rehukasvien viljelyllä on tärkeä ympäristönsuojelullinen ja maaseudulla harjoitettavan toiminnan tasapainoisuuden takaava tehtävä (2). Nämä tehtävät on voitava täyttää myös
tulevaisuudessa.

3.4. Kansainväliset markkinat

3.4.1.
Kansainväliset markkinat ovat myös jatkossa käytettävissä valkuaiskasvien kauppaan. Komitea on jo toisessa
yhteydessä korostanut, ettei tavoitteena tarvitse olla koko
yhteisön tarpeen kattaminen omalla tuotannolla (2). Muistutettakoon, että noin 70 prosenttia EU:ssa rehuna käytettävistä
valkuaiskasveista on maahantuotua soijaa. Kuivarehuntuotannon perusta on kuitenkin taattava yhteisön omalla tuotannolla,
mikä on kuitenkin tämänhetkisissä oloissa mahdollista vain
taloudellisen tuen avulla. Tuodun kuivarehun suuri osuus
ja muuntogeenisten organismien esiintyminen on kuitenkin
arveluttavampaa kuin esimerkiksi itse paikalla tuotettu kuivarehu.

Työllisyysvaikutukset

3.2.1.
Rehunkuivausyritykset sekä alan liitännäissektorit
työllistävät koko Euroopassa noin 15 000 kokopäiväistä työntekijää. Näin ollen itse kuivaamoissa työskentelevien työntekijöiden määrä lienee pienempi. Yritykset tekevät yleensä tuottajien kanssa sopimuksia, ja tällaisilla sopimussuhteilla varmistetaan sekä tuotanto että jatkojalostus.
3.2.2.
Eurooppalaiset kuivarehunvalmistajat pelkäävät nyt,
että noin 350 tuotantolaitoksen toiminta lakkaa, koska ne
eivät uuden järjestelyn vuoksi saa riittävästi raaka-ainetta.
Tulevaisuudessa riippuu etenkin sopimusneuvotteluista, voivatko jalostuslaitokset toimia täysitehoisesti ja ostaa raakaainetta kilpailukykyiseen hintaan. Yrittäjiä on tuettava heidän
pyrkimyksissään hankkia taitoja, joita tarvitaan yrityksen mukauttamisessa muuttuviin olosuhteisiin (1).

( 1) Vihreä kirja ”Yrittäjyys Euroopassa”, KOM(2003) 27 lopullinen,
s. 27.

4. Yhteisössä tuotettu kuivarehu: kohti kestävää maataloutta

4.1.
Markkinointivuonna
2001/2002
tuotettiin
4 800 000 tonnia kuivarehua ( 3). EU:n koko rehualan tuotanto
on 200 000 000 tonnia. Ilmasto-olosuhteiden vuoksi tuotantomäärät vaihtelevat hyvin paljon eri valtioissa ( 4).

(2 ) ETSK:n lausunto aiheesta ”Kasviproteiinien viljelyä koskeva uusi
yhteisön suunnitelma”, EYVL C 80, 3.4.2002, s. 26–34.
(3 ) CIDE, ”Dossier d’information, Les enjeux de la luzerne face à
la réforme de la PAC” (Tietopaketti: Sinimailasen tuotannon
mahdollisuudet ja riskit YMP:n uudistuksen yhteydessä), s. 13.
(4 ) Itävallan taattu enimmäismäärä: 4 400 t; Ranskan taattu enimmäismäärä 1,6 t.
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4.2.
Erityisesti tuoreen rehun dehydratointia on menneisyydessä arvosteltu ( 1). Yhteisön on velvoitettava jäsenvaltiot suorittamaan virallisia rehutarkastuksia, jotka tehostavat valvontatoimia ja mahdollistavat tiukemmat täytäntöönpanotoimenpiteet. Viranomaisten välisestä virka-avusta ja yhteistyöstä on
tehtävä pakollista. Lisäksi rehujen turvallisuutta parantaville
toimenpiteille on luotava taloudelliset edellytykset, ja tässä
yhteydessä tarkastusten tiheyden tulee perustua riskin suuruuteen. Kuivarehun tuotannossa riskiä on pidettävä suurena, sillä
terminen prosessi mahdollistaa monenlaisia väärinkäytöksiä.
Tässä yhteydessä rehujen turvallisuus on ymmärrettävä elintarviketurvallisuudeksi.

4.3.
Yhteisön ei tulisi vastaisuudessa tukea tuotantomenetelmiä, jotka eivät ole sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti
kestävän kehityksen mukaisia. Kuivarehun tuottajille tämä
merkitsee sitä, että heidän on tarkistettava tuotantolaitostensa
energiatehokkuus ja työturvallisuus.

4.4.
Kahdenkymmenen viime vuoden aikana konekuivatun
rehun valmistajat ovat kyenneet vähentämään energiankulutustaan 50 prosentilla ( 2). Kestäväpohjaisen kuivarehutuotannon takaamiseksi on johdonmukaisesti jatkettava tähän suuntaan.

5.

Toimenpiteet kestäväpohjaisen kuivarehutuotannon
toteuttamiseksi: ETSK:n vaatimukset

5.1.
Rehunkuivausyritysten nykyinen kustannusrakenne
perustuu siihen, että yhteisö tukee valmistusta huomattavasti
(ks. kohta 1). Komitea suhtautuu myönteisesti siihen, että
alalle ehdotetut tuet tasapainotetaan uudelleen, sillä se on
molempien valmistukseen ja jatkojalostukseen osallistuvien
ryhmien edun mukaista.

5.2.
Konekuivattua rehua tuottavien yritysten tulee jatkossakin pystyä ylläpitämään kuivarehun tuotantoa. Myös tulevaisuudessa tulee olla mahdollista varmistaa yhteisön valkuaiskasvituotanto. Siten taataan Euroopan maatalouden suhteellinen
riippumattomuus maailmanmarkkinoiden tuotannosta.

( 1) Saksassa (Thüringenin osavaltiossa) eräs kuivaamo tuotti ja myi
250 tonnia dioksiinipitoista rehua. Tämä johtui teknisestä viasta
ja havaittiin viranomaisten suorittamassa rehuvalvonnassa. Ks.
Saksan kuluttajansuoja-, ravinto- ja maatalousministeriön (Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft) 19.2.2003 julkaisema raportti.
( 2) CIDE, ”Dossier d’information, Les enjeux de la luzerne face à
la réforme de la PAC” (Tietopaketti: Sinimailasen tuotannon
mahdollisuudet ja riskit YMP:n uudistuksen yhteydessä), s. 20.
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5.3.
Maatalousyritykset voivat taata tuotantonsa vain, jos
on varmaa, että kuivausyritykset ostavat sen. Vain siinä
tapauksessa voidaan valkuaiskasvien viljelyn tärkeitä ekologisia
vaikutuksia eurooppalaiseen maatalouteen hyödyntää kestävästi.

5.4.
Saadakseen tulevaisuudessa tukia jatkojalostusyritysten
on tarkastettava laitteidensa energiatehokkuus ja otettava
käyttöön energiaa säästävää tekniikkaa, jotta energiakustannusten pieneneminen synnyttää kilpailukykyisiä yrityksiä. Näiden toimenpiteiden odotettavissa olevat ympäristö- ja työllisyysvaikutukset ovat kiistattomat.

5.5.
Varustamalla kuivauslaitokset ympäristöä säästävällä
lämpö- ja prosessitekniikalla säilytetään ja luodaan työpaikkoja
myös liitännäissektoreilla. Yrityksiä tulee tässä yhteydessä
muistuttaa niiden sosiaalisesta vastuusta, joka korostuu niiden
vastatessa itse toiminnastaan.

5.6.
Yhteisön tulisi säätää, että kuivauslaitosten tukihakemusten hyväksyminen jäsenvaltioissa riippuu myös työpaikkojen varmuudesta ja ekologisista perusteista.

5.7.
ETSK ehdottaa, että kuivauslaitoksille perustetaan matalaa energiankulutusta palkitseva tukijärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että laitokset voivat saada jalostustukea vain, jos niiden
energiankulutus on niin pieni kuin teknisesti on mahdollista.
Komitea kehottaa tässä yhteydessä komissiota antamaan laitoksille siirtymäajan, jonka kuluessa niiden on mukautettava
tekniikkansa uusiin vaatimuksiin. Siten laitokset hyödyntävät
innovaatiopotentiaalia fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi. Siirtymäaika voisi olla sama kuin alun perin
suunniteltu, vuoteen 2008 kestävä tuen asteittainen poistamisvaihe. Tällainen mukautus kiinnostaa yrityksiä vain mikäli on
mahdollista, että ympäristöystävällinen tukijärjestelmä toimii
pitkähkön ajan. Vain neljän vuoden ajan toimiva tukijärjestelmä ei johda useimmissa yrityksissä tuotannon mukauttamiseen
vaan sen lopettamiseen.

5.8.
Vanhat laitokset, jotka kuluttavat paljon energiaa, eivät
siirtymäajan jälkeen saisi enää tukea. Ympäristölle haitallisen
teknologian osalta tuki voi siirtymäajan päätyttyä loppua
kokonaan.

5.9.
Tukijärjestelmällä tulisi suosia erityisesti niitä yrityksiä,
jotka luopuvat fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja ryhtyvät
käyttämään laitoksissaan uusiutuvia energiamuotoja. Tuissa
tulisi ottaa huomioon myös energiankäytön sekamuodot
(esim. 2/3 maakaasua ja 1/3 tuulivoimaa) ja palkita uusiutuvan
energiamuodon osuus korkeammalla jalostustuella.
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5.10.
Tällaisten kestävien menetelmien tukemiseksi kuivarehuntuotannossa tulisi suunniteltu tuen asteittainen poistaminen vaihtaa tukijärjestelmään, joka palkitsee vähäistä energiankäyttöä.

5.11.
Ehdotetuilla järjestelyillä ei taata, että kuivarehuala
säilyy yhtenä maaseudun rakenteellisena elementtinä, sillä sekä
dehydratoidusta että aurinkokuivatusta rehusta maksettavien
tukien poistamisesta mahdollisesti saatavat säästöt eivät riittäisi
korvaamaan teollisuuden tulonmenetystä eivätkä viljelijöiden
tulotason takaavan hinnan säilyttämistä. YMJ:n uudistus tarjoaa tilaisuuden parantaa yhteisön kasviproteiinitoimituksia,
ympäristötasetta ja alan toimijoiden välistä tasapainoa, ja
samalla voidaan ottaa käyttöön kestävä sääntelykehys. Tämä
edellyttää kaikkien asianosaisten ponnisteluja, joista on saatava
korvaus ja joita on kannustettava yhteisen maatalouspolitiikan
välineillä. Se edellyttää kaikilta asianosaisilta osallistumisvelvollisuutta, jotta yhteisön kasviproteiinihuolto voidaan järjestää kestävällä tavalla. Nyt tehty ehdotus ei ole riittävä, koska se
poistaa nykyisen YMJ:n tärkeimmän välineen sen sijaan, että
tämä mukautettaisiin kaavailtuihin tavoitteisiin. Kuivarehuntuotannon moninaisten ongelmien, tehtävien ja yhteiskunnallisten tavoitteiden vuoksi on kuitenkin osoitettava toteuttamiskelpoisia näkymiä hyviksi todetuille menetelmille, jotka mahdollistavat Euroopan maatalouden tulevaisuuden.
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5.12.
On pidettävä mielessä, että laidunmaiden suora kulutus ja suoraan eläinrehuksi viljeltävät rehukasvit ovat energiataseen, eläinten hyvinvoinnin, elintarvikkeiden turvallisuuden
ja omavaraisuuden kannalta erinomaisia järjestelmiä. Siksi
komitea ehdottaakin, että pohdittaisiin toimenpiteitä kaikkinaisten rehukasvien viljelyn kannustamiseksi ja suojelemiseksi.
Nurmiviljelyn, erityisesti yhdessä karjan laiduntamisen kanssa,
on säilyttävä eläinten hyvinvointia kunnioittavan ja kestäväpohjaisen maidon- ja lihantuotannon keskeisenä tekijänä.
Nurmiviljelyn heikko asema tähänastisessa tukipolitiikassa on
yhdessä kuivarehualan yhteisen markkinajärjestelyn kanssa
vaikuttanut siihen, että nurmialueiden osuus on jatkuvasti
pienentynyt. Yhteisellä maatalouspolitiikalla on edistettävä
taloudellisesti ja ekologisesti arvokasta maankäyttöä sekä poistettava rehupalkokasvien syrjintä tukemalla niiden hyödyntämistä. Rehukasveja on kuitenkin perinteisesti kuivattu, jotta
tiettyjen kausien ylijäämä on voitu siirtää alijäämäisille kausille.
Tällainen järjestelmä sopeutuu ennen kaikkea tietyillä Euroopan alueilla harjoitettavan viljelyn ilmasto-oloihin. Dehydratoinnin ansiosta sinimailasen kasvi- ja ravinto-ominaisuuksia
voidaan nykyisin hyödyntää karjanhoidossa proteiini- ja kuitulähteenä. Kuivatun rehun tuotanto on jatkossakin välttämätöntä riippumatta siitä, miten karjaa kasvatetaan, koska maatilat
eivät voi olla omavaraisia rehuntuotannossaan. Lisäksi kuivatun rehun tärkeimmät tuottajamaat sijaitsevat Etelä-Euroopassa, eivätkä ne voi kehittää nurmiviljelyyn perustuvaa maidontuotantoa (sääolot ovat liian rajoittavat). Erilaisten ilmastoolojen vuoksi on kuivatun rehun markkinajärjestelyssä päästävä tasapainoon Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:
–

”Ehdotus: Neuvoston asetus maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä
annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta” (2003/0011 (CNS)), ja

–

”Ehdotus: Neuvoston asetus maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta” (2003/0012
(CNS))
(KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0011+0012 (CNS))
(2003/C 208/12)

Neuvosto päätti 10. helmikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan 1 kohdan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksista.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 25. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Bernd Voss.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 77 ääntä puolesta ja
13 vastaan 17:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Maidon ja maitotuotteiden yhteinen markkinajärjestely
otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 804/68. Sen
keskeisiä välineitä ovat yhteiset hinnat, valtiollinen interventio
ja yksityinen varastointi, EU:n sisäisen kulutuksen tukeminen
ja vientituet sekä vuonna 1984 yhteisön huomattavan ylituotannon aikana käyttöön otettu maitokiintiöjärjestelmä, jonka
tavoitteena on tukea tuottajahintoja ja samalla rajoittaa tuotantoa ja menoja.

1.2.
Maitotilojen määrän vähenemisestä huolimatta lypsykarjan pito on heikommassa asemassa olevilla alueilla pystytty
kiintiöjärjestelmän käyttöönotosta lähtien pitämään aikaisemmalla tasolla. Eurostatin mukaan heikommassa asemassa olevilla alueilla sijaitsevien maitotilojen osuus on lähes 50 prosenttia. Lypsykarjan osuus on noin 38 prosenttia.

1.3.
Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 1999 Berliinissä
päättämä yhteisen maatalouspolitiikan uudistus sisälsi seuraavat maitoalaa koskevat toimet: maitokiintiöjärjestelmää jatkettaisiin vuoteen 2008 asti, markkinointivuodesta 2005/2006
lähtien interventiohintoja laskettaisiin 15 prosentilla, suorat
tuet otettaisiin käyttöön ja kiintiötä nostettaisiin vuodesta
2005 lähtien noin 2,4 prosentilla. Lisäksi jo vuonna 2000
eräät jäsenvaltiot jakoivat 0,9 prosenttia EU:n kiintiömäärästä.
Euroopan komissiolle annettiin myös tehtäväksi laatia välitarkastuksen puitteissa raportti uudistustoimien vaikutuksista ja
esittää maitoalaa koskevia ehdotuksia vuoden 2008 jälkeiselle
ajalle.

1.4.
Komissio esitti 10. heinäkuuta 2002 julkaisemassaan
maitokiintiöitä koskevassa raportissa (SEC(2002) 789 lopullinen) neljä vaihtoehtoa välitarkastuksen perustaksi:

vaihtoehto 1: Agenda 2000 -toimenpiteiden säilyttäminen
vuoteen 2015 asti (ei lisäuudistuksia)

vaihtoehto 2: Agenda 2000 -toimien toisto (interventiohintojen laskeminen entisestään ja kiintiöiden nostaminen 3 lisäprosentilla)
vaihtoehto 3: kaksiportaisen kiintiöjärjestelmän käyttöönotto
(EU:n sisämarkkinoille tarkoitetun A-kiintiön pienentäminen
sekä rajoittamaton C-kiintiö maailmanmarkkinaehdoin tapahtuvalle tuotannolle)
vaihtoehto 4: kiintiön poistaminen vuonna 2008 ja interventiohintojen laskeminen 25 lisäprosentilla.

1.5.
Yli puolella EU:n 1,7 miljoonasta karjatilasta pidetään
myös lypsykarjaa (1997). Jalostus mukaan laskien maitoala
työllistää noin 2 miljoonaa ihmistä. Useimmissa jäsenvaltioissa
ja koko EU:ssa maidontuotanto on maatalouden merkittävin
toimiala. EU:n tasolla pelkkä maitoala vastaa noin 14 prosentista maataloudellisen tuotannon yhteisarvosta. Tästä noin
38 miljardia euroa syntyy tuottajatasolla ja 80 miljardia
euroa jalostustasolla. Laidunmaa-alueilla jopa 80 prosenttia
maatalouden tuottamasta lisäarvosta on peräisin maidontuotannosta.

1.6.
Historiallisesti tarkastellen suuri osa Euroopan kulttuurimaisemien kirjosta on syntynyt vasta karjanpidon ja laiduntamisen seurauksena. Sekä alueellisesti vaihtelevat maaperä- ja
ilmasto-olosuhteet että erilaiset käyttö- ja hoitomuodot ovat
johtaneet kulttuurimaisemien suureen lajirunsauteen. Lypsykarja on lisääntyvästä rehunkäytöstä huolimatta Keski-Euroo-
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pan laidunmaiden tärkein hyödyntäjä. Maitoa tuottavien luomutilojen suuri osuus eräissä maissa on myös osoitus lypsykarjanpidon huomattavasta ekologisesta merkityksestä.

2.7.
Vuosina 2007 ja 2008 hinnan alennuksia korvataan
osittain maidontuottajille maksettavilla suorilla tuilla. Vuosina
2004–2008 hinnanalennuksen osittaiskorvaus nousee
0,575 sentistä/kilo 2,874 senttiin/kilo.

1.7.
Toinen lypsykarjanpidon ominaispiirre on alueellisten
maitotuotteiden moninaisuus Euroopassa. Nämä tuotteet ovat
lisäksi erittäin korkealaatuisia. Eurooppalainen maidontuotanto ja -jalostus ovat teknisesti erittäin korkealla tasolla.

2.8.
Kansallisia maidon enimmäislisäkiintiöitä voidaan siirtää tilakohtaisiin viitemääriin tai korvata muussa muodossa.
Rahassa laskettuna korvauksia maksetaan siis vuonna 2008
yhteensä noin 4,17 senttiä/maitokilo, mikä vastaa vajaan
50 prosentin osittaiskorvausta.

1.8.
Lypsykarjanpidon ja naudanlihantuotannon välillä on
vahva taloudellinen kytkös. Jos nautakarjan kasvatuksen vetovoima laskee (esimerkiksi laskevien hintojen tai tuotantomääristä riippumattomien palkkioiden vuoksi), vasikoiden hinnat
painuvat alas ja maidontuottajien tulot laskevat.

2.9.
Uudistuksen alusta (2004) lähtien suorat tuet on
tarkoitus maksaa tuotantomääristä riippumattomina pintaalaan perustuvina maatilan tulotukina. Perustana toimii tilan
aiempi palkkiosumma.
2.10.
Toisin kuin muilla markkina-aloilla, maidon palkkion
määrittelyn viiteajankohta ei ole menneisyydessä vaan tulevaisuudessa (31. maaliskuuta 2004).

2.

Uudistusehdotusten sisältö
3. Yleistä

2.1.
Komissio ehdottaa, että voimassa olevia maitokiintiöjärjestelyjä jatketaan vuoden 2008 jälkeenkin markkinointivuoteen 2014/2015 asti.

2.2.
Vuonna 1984 käyttöön otettu menetelmä, jonka mukaan suoraan kulutukseen kerätyistä tai myydyistä tietyn
takuukynnyksen (kiintiö) ylittävistä maitomääristä peritään
maksu (115 prosenttia tavoitehinnasta), on säilytettävä. Kullekin jäsenvaltiolle vahvistetaan maitorasvan viitepitoisuutta
koskeva erityinen taattu kokonaismäärä.

2.3.
Agenda 2000:ssa päätettyjä uudistuksia on tarkoitus
aikaistaa vuodella markkinointivuoteen 2004/2005, koska
maitomarkkinoiden uudistamiseen on käytettävissä ennakoimattomia budjettivaroja.

2.4.
Maitokiintiöitä koskevan raportin kolmannen vaihtoehdon mukaisesti jäsenvaltioiden kansallisia maitokiintiötä on
lisäksi tarkoitus nostaa yhdellä prosentilla vuonna 2007 ja
samoin vuonna 2008.

2.5.
Alunperin suunniteltu 15 prosentin yhtenäinen hintojen alennus (5 prosenttia vuosittain kolmena perättäisenä
vuotena) korvataan viiden vuoden aikana toteutettavilla epäsymmetrisillä interventiohinnan alennuksilla. Kaiken kaikkiaan
tämä 17,5 prosentin alennus rasvattoman maitojauheen hinnoissa ja 35 prosentin alennus voin hinnoissa merkitsee EU:n
maidon tavoitehinnan 28 prosentin kokonaisalennusta viiden
vuoden aikana (nykyisestä 30,98 sentistä/kilo 22,21 senttiin/
kilo).

2.6.
Komissio ehdottaa, että voin interventio-ostoille asetetaan 30 000 tonnin yläraja. Rajan mahdollisen ylittämisen
jälkeen ostot voivat tapahtua tarjouskilpailujen puitteissa.

3.1.
Maidon keskimääräiset tuotantokustannukset Euroopan unionissa ovat 30–35 senttiä/maitokilo, mutta voivat
sijaintitekijöiden, ilmaston, maatalouden rakenteiden ja kiintiökustannusten vuoksi olla selkeästi yli 45 senttiä/kilo. Vuonna 1992 käynnistetty rehukustannusten yksipuolinen tukeminen viljelytiloilla vääristää kilpailua. Palkkiokelpoisella säilörehun (maissi) viljelyllä laiduntilat asetetaan viljelytiloihin verrattuna ruokintakustannusten suhteen huonompaan asemaan.
3.2.
ETSK on useissa monitoimisuutta ja eurooppalaista
maatalousmallia käsitelleissä lausunnoissa viitannut maidontuotannon merkitykseen (1). EU:n yhteiskunnan ja kuluttajien
vaatimukset tuotteen laadulle ja maidon tuotanto-olosuhteille
sekä tuotantopaikan varmistamiselle edellyttävät maidontuotannon erityistä tukemista suojelutoimin ulkorajoilla.
3.3.
ETSK tukee komission ehdotusta maitokiintiöjärjestelmän jatkamiseksi vuoden 2008 jälkeen, sillä kiintiöjärjestelmän lopettamisesta seuraisi tuotannon kasvu ja hintojen lasku,
jonka suuruus ei ole ennustettavissa. Tuottajien tulot laskisivat
merkittävästi osittain pienenevistä kustannuksista (kiintiömaksut) huolimatta, ja yhä enemmän tiloja lopetettaisiin, koska
etenkin laidunmaa-alueilta ei löydy taloudellisia vaihtoehtoja
maidontuotannolle. Tämä vaikuttaisi merkittävästi koko alueen kattavan maatalouden ja luonnonsuojelullisesti arvokkaiden laidunmaiden säilyttämisen tavoitteisiin.
3.4.
ETSK toteaa, että ainoastaan 6 prosenttia koko maailman maidontuotannosta kaupataan niin sanotuilla maailmanmarkkinoilla. Maailmanlaajuisesti tarkastellen maidon ja maitotuotteiden kysyntä on kylläkin lievässä kasvussa, mutta ns.
maailmanmarkkinoiden, joiden kaupan volyymi on nykyisin
noin 30 miljoonaa tonnia, vastaanottokyky on erittäin rajallinen. Erilaisten tuotantokustannusten ja sääntöjen vuoksi EU:n
maidontuotanto on eräisiin muihin alueisiin (Oseania ja Etelä(1 ) EYVL C 368, 20.12.1999, s. 76–86.
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Amerikka) verrattuna heikommassa asemassa. Maailmanmarkkinoille virtaa näiltä alueilta yhä enemmän massatuotteita.
EU:lle taas jäävät pidemmälle jalostettujen laatutuotteiden
kasvumarkkinat.

3.5.
ETSK ei jaa komission käsitystä siitä, että kansallisten
ja kansainvälisten markkinoiden vastaanottokyky eurooppalaisille maitotuotteille olisi kasvussa. Toisin kuin komissio arvioi,
markkinoihin vaikuttavat merkittävästi seuraavat rajoittavat
tekijät:
–

maailmanlaajuisesti kasvanut maitotuotteiden tarjonta

–

ostovoiman hidastuneen kasvun aiheuttama heikko kysyntä

–

juuston kysynnän kasvun normalisoituminen BSE-kriisin
rauhoittumisen jälkeen

–

syyskuun 11. päivän 2001 jälkeisten maailmantalouden
ongelmien aiheuttama kysynnän negatiivinen kehitys

–

EU:n viennin vaikeutuminen muihin valuuttoihin verrattuna vahvan euron vuoksi

–

tuettu vienti ylijäämäalueilta

–

tärkeiden kauppakumppaneiden kuten Venäjän ja Yhdysvaltojen asettamat tuontirajoitukset

–

maitoalan kansallisten kauppajärjestöjen (Uusi-Seelanti)
sekä vero-oikeudellisten toimien (Yhdysvallat) aiheuttamat kilpailuvääristymät.

4.

Erityistä

4.1.
Kutakin hinnanalennusta seuraava maitoa koskevan
yhteisön kokonaisviitemäärän kasvu on komission mielestä
perusteltu, kun ohjehintaa lasketaan 28 prosentilla, jotta
voidaan pitää tuotanto tasapainossa arvioidun kulutuskehityksen kanssa ja välttää maitotuotteiden markkinahäiriöt.

ETSK:n kanta tähän on seuraava:
–

Maidon interventiohinta oli aiemmin perustana maksetuille maitohinnoille, jotka olivat keskimäärin noin
10 prosenttia tämän viiterajan yläpuolella. Maitotuotteet
ovat joustamattomia kuluttajakysynnän suhteen. Ei voida
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realistisesti olettaa, että kun tuotanto-oikeuksia lisätään
huomattavasti yhteensä 4,4 prosentilla, niin hintojen
lasku jäisi vain puoleen interventiohintojen laskusta.

–

Kiintiöiden nostaminen ja interventiohintojen laskeminen
yhtäaikaisesti meijereiden ja elintarvikekaupan käymien
vuosittaisten hintaneuvotteluiden kanssa tukee varastomarkettien polkumyyntistrategiaa. Interventiohinta toimii näin hinnanalennusten suuntaviivana, eikä se enää
täytä todellista tarkoitustaan turvaverkkona.

–

Markkinointivuodesta 2004/2005 maksettavalla nykyisen suunnitelman mukaisella hintatuella voidaan korvata
ainoastaan noin puolet hintojen laskusta. Komitea vastustaa näitä suunnitelmia maidontuotantoyritysten (pk-yritysten) työpaikkojen määrän sekä sektorin monitoimisuuden merkityksen vuoksi. Maidon hintatukien tason on
välttämättä vastattava viljan ja naudanlihan tähänastisten
tukien tasoa (noin 90 prosenttia).

4.2.
Maitoalan ylijäämän interventiovarastointi ja maitotuotteiden EU:n ulkopuolisiin maihin kohdistuvan viennin
tukeminen aiheuttavat menoja ja ovat yhteiskunnallisesti arveluttavia. Samalla EU:n sisämarkkinoilla voin kysyntä polkee
paikoillaan ja juusto- ja tuoretuotteiden kysynnän kasvu on
hyvin heikkoa. ETSK mielestä komission ehdottama maitokiintiön nostaminen yhdellä prosentilla vuonna 2007 sekä vuonna
2008 ei näin ollen ole millään tavoin perusteltavissa. Myöskään
Agenda 2000:n puitteissa päätetyn kiintiöiden nostamisen
aikaistaminen ei ole markkinapoliittisesti oikeutettu. Sen sijaan
jo päätetty kiintiöiden nostaminen tulisi Berliinin päätöksien
perusteella toteuttaa vasta sitten, kun markkinat voivat ottaa
kyseiset määrät vastaan tukiin turvautumatta.

4.3.
Interventio ei enää vastaa hintatukijärjestelmän vaatimuksia, kun voi-interventio vähennetään 30 000 tonniin, sitä
rajoitetaan ajallisesti ja annetaan lisämahdollisuus yksityiseen
varastointiin. Seurauksena olisi tuottajahintojen romahtaminen selvästi alle ”interventiohintatason”. Rajoittamaton interventio on toisaalta syynä siihen, että nykyisenkaltaisissa epäsuotuisissa markkinatilanteissa kerätään laajat interventiovarastot, jotka rasittavat markkinoita vuosien ajan. ETSK kehottaa
siksi komissiota ottamaan käyttöön joustavan määriensääntelyvälineen kiinteänä osana maitomarkkinapolitiikkaa. Interventiovarastojen kasvamiseen on automaattisesti reagoitava
kiintiöiden sopeuttamisella; kun interventiovarastot on saatu
purettua, kiintiöitä voidaan lisätä. Lisäindikaattoreina maitomäärien sopeuttamiselle tulisi käyttää keskeisille maitotuotteille asetettuja hintarajoja. Näin maidontuottajien, kuluttajien,
veronmaksajien ja maitoteollisuuden intressit voidaan sovittaa
yhteen.
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4.4.
ETSK toteaa, että komission suunnitelmien toteuttaminen (tuotantomäärien lisääminen ja hintojen laskeminen)
nostaisi maitoalan hintatukien kustannukset vuoteen 2013
mennessä todennäköisesti noin 4,895 miljardiin euroon. Markkinoihin liittyvien toimenpiteiden eli vientitukien, julkisen ja
yksityisen varastoinnin sekä sisäisten tukien kustannukset
laskevat komission laskelmien mukaan nykyisestä 2,36 miljardista eurosta 1,328 miljardiin euroon vuonna 2013. Uudistetut
maitoalan markkinat maksaisivat EU:lle vuonna 2013 noin
4 miljardia nykyistä enemmän. Lisäksi eurooppalaiset maidontuottajat menettävät vuosittain 4–5 miljardia euroa maidosta
saatavia tuloja.
4.5.
ETSK viittaa erittäin huolestuneena Harbinsonin ryhmän laatimassa asiakirjassa ( 1) ehdotettuun viiteajankohtaan
(1999–2001) blue box -tuen purkamiselle. Koska kyseisenä
aikana ei maksettu hintatukia maidolle, vaan niitä on tarkoitus
maksaa vasta tulevaisuudessa, maidon hintatukia koskee erityinen poistamisriski.
4.6.
ETSK vastustaa suunniteltuja jyrkkiä hinnanlaskuja ja
niiden puolittaista korvaamista palkkioilla. Komitea huomauttaa, että muissa hintatukijärjestelmissä hinnanlaskusta korvataan noin 90 prosenttia. Yhtäläistä kohtelua voidaan pitää
oikeutettuna erityisesti maidontuotannon monitoimisuuden
perusteella. Sijainnin erityisen epäsuotuisilla alueilla (kuten
vuoristoalueilla) tulisi komitean mielestä oikeuttaa toisen pilarin budjetista maksettaviin korvauksiin.
4.7.
Komitea muistuttaa, että Berliinin päätösten perusteella
eräissä maissa EU-tuotantomääriä on jo lisätty 0,9 prosentilla.
Tämä vaikuttaa parhaillaan alentavasti tuottajahintoihin. Maidontuottajat eivät kuitenkaan ole saaneet tästä mitään korvausta.
4.8.
ETSK pelkää, että maitoalan markkinauudistusta koskevat komission ehdotukset aiheuttavat vakavia murtumia EU:n
maaseutualueiden rakenteissa. Hämäräksi jää, millä tavoin
tämän uudistuksen maaseudulle aiheuttamat vahingot voitaisiin korjata edes pääosin YMP:n toisen pilarin avulla. Toisen
pilarin rahoitustilanne näyttää ennemminkin heikentyvän.
Vuonna 2013 maaseudun kehittämiseen on koko yhteisön
alueella tuen vähentämisen ja mukauttamisen kautta käytettävissä arviolta ainoastaan 1,481 miljardia euroa nykyistä enemmän. Kuitenkin jo pelkästään Puolalle on luvattu vuosittain
0,9 miljardia euroa maaseudun kehittämiseen.
4.9.
ETSK:n mielestä komission ehdotukset johtavat siihen,
että maidontuotannolla laidunmaa-alueilla ja heikosti tuottavilla alueilla on tulevaisuudessakin huomattavan heikko kilpailuasema. Komissio toteaa ehdotuksessaan, että koska pysyvillä
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laitumilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia, on aiheellista
hyväksyä toimenpiteitä, joilla kannustetaan nykyisten pysyvien
laidunten säilyttämiseen entisellään ja vältetään suurten alueiden muuttaminen peltomaaksi. Kieltämällä 31. joulukuuta
2002 lähtien laidunmaan muuttamisen peltomaaksi komissio
haluaa määrätä täydentävien ehtojen puitteissa maankäytön
muodosta. Ilman lisäarvon mahdollisuutta kyseinen määräyskään ei kuitenkaan auta pitämään yllä laidunmaan käyttöä. Eräs
ratkaisu on komission jäsenvaltioille ehdottama mahdollisuus
tasoittaa palkkioita alueellisesti. Palkkioiden alueellinen tasoittaminen saattaisi kuitenkin johtaa siihen, että maidontuottajat
sellaisilla alueilla, joilla peltoalan osuus keskimäärin on korkea,
saisivat kilpailuetua verrattuna maidontuottajiin sellaisilla alueilla, joilla peltoalan osuus on keskimäärin vähäinen, kuten
usein on esimerkiksi Alppi-alueilla. Komissiota kehotetaan
näin ollen jatkamaan jäsenvaltioiden toisistaan eroavia tilanteita koskevan ehdotuksensa kehittelyä, jotta mahdollistettaisiin
palkkioiden oikeudenmukaisempi jako.

4.10.
Mikäli EU joutuisi maailmankauppapoliittisista syistä
lähtemään tulevaisuudessa hinnanalennusten ja tuotantomääristä riippumattomien hintatukien tielle, myös maitoalan hintatuet tulee vastaavasti irrottaa tuotantomääristä.

4.11.
ETSK pitää maitokiintiöjärjestelmää erityisen tärkeänä
välineenä alueellisen lisäarvon säilyttämiselle. Tässä yhteydessä
ETSK pyytää komissiota tarkentamaan horisontaaliasetuksesta
tehdyn ehdotuksen liitettä IV.

4.12.
Kansallista varantoa koskeva ehdotus ja sen tavoite
ovat järkeviä. Varannolle ei kuitenkaan ole asetettu vähimmäismäärää. On määriteltävä niin sanotut ”puolueettomat perusteet” kansallisen kiintiön jaolle ja tällä tavoin selvennettävä
rakennepolitiikan tavoitteet (esimerkiksi nuorten maanviljelijöiden tukeminen).

4.13.
Maitoalan palkkioiden määrittelemisen viiteajankohta
31. maaliskuuta 2004 on tulevaisuudessa. ETSK katsoo, että
tämä johtaa keinotteluun kiintiömarkkinoilla. Pienemmät maidontuottajat, jotka laskevien hintojen vuoksi ovat menettäneet
uskonsa tulevaisuuteen, yrittävät myydä kiintiönsä mahdollisimman kalliilla hinnalla. Rakennemuutos kiihtyy entisestään.
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä häviää tärkeitä työpaikkoja.

4.13.1.
Kiintiöostojen tuen poissulkeminen on rakenne- ja
talouspoliittisesti järkevää.
( 1) WTO:n maatalousriitojen sovittelukomitean ylimääräinen kokous
– First draft of modalities for the further commitments TN/AG/W/
1 – 17. helmikuuta 2003. Asiakirjaa on päivitetty 18. maaliskuuta
2003 (TN/AG/W/1/Rev. – 18. maaliskuuta 2003 (03-1585)).

4.14.
ETSK pitää järkevänä myös rasva- ja proteiinituen
uudelleenarviointia hintajärjestelmässä.
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4.15.
Horisontaaliset ehdotukset sisältävät mahdollisuuden
tasapainottaa kiintiöiden vuokraajien ja niiden luovuttajien
intressit (palkkio-oikeuksien keskeyttäminen jopa viideksi vuodeksi, jos osapuolet eivät pääse sopuun).

5.

Päätelmät

5.1.
EU:n on vuoden 2008 jälkeiselle ajalle tähtäävillä
poliittisilla päätöksillä tarjottava maidontuottajille varma suunnittelupohja. Näin ollen ETSK pitää periaatteessa tervetulleena
maitokiintiöjärjestelmän jatkamista vuoteen 2015 asti. Komitean mielestä komission muut ehdotukset ovat kuitenkin
ristiriidassa kiintiöjärjestelmän tavoitteiden kanssa (määrien
sääntely, ansiotulon turvaaminen heikommassa asemassa olevilla alueilla, työpaikkojen turvaaminen maitoalalla, maatalouspolitiikan aiheuttamien budjettimenojen vähentäminen).
5.1.1.
ETSK kehottaa neuvostoa ja komissiota kehittämään
uuden joustavan tuotantomäärien sääntelyvälineen ja reagoimaan sen avulla markkinatilanteisiin.
5.1.2.
Nykyiset markkinaolosuhteet huomioon ottaen
ETSK vastustaa tällä hetkellä sitoutumista maidontuotannon
lisäämiseen vuosina 2007 ja 2008.
5.1.3.
Kasvavat interventiovarastot huomioon ottaen ETSK
kehottaa komissiota ja neuvostoa myös tarkastelemaan uudelleen päätöstä määrien lisäämisestä 1,5 prosentilla Berliinin
päätösten perusteella. Määriä tulisi lisätä vasta kun markkinatilanne sen sallii.
5.2.
ESTK vastustaa komission ehdotuksia interventiohintojen laskemisesta sekä voin interventiomäärän rajoittamista
30 000 tonniin. Jos hinnanalennukset eivät ole vältettävissä,
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komitea kehottaa komissiota toteuttamaan maitoalan hintatuet
samalla tavoin kuin muissakin markkinajärjestelyissä (noin
90 prosenttia).
5.3.
Voimassa olevia markkinavälineitä kuten tukia, korvauksia ja interventiota on sovellettava kohdennetusti ja
markkinoita tukevasti. Välineiden toimivuutta tulisi jatkuvasti
seurata, ja niitä tulee tarvittaessa mukauttaa.
5.3.1.
Erityisen epäsuotuisilla alueilla sijaitseville yrityksille
suunnattuja YMP:n toisen pilarin lisätukivälineitä on jatkuvasti
mukautettava ja kehitettävä edelleen.
5.4.
ETSK pitää maidontuotantoa laidunmaa-alueilla erityisen tärkeänä. Komitea katsoo siksi, että laidunmaa-alueiden
yksipuoliset kilpailuhaitat, joita niille on aiheutunut vuoden
1992 maatalousuudistuksesta, on pikaisesti poistettava. Tämä
edellyttää palkkiokorvausta YMP:n ensimmäisen pilarin puitteissa.
5.5.
ETSK suosittelee painokkaasti, että komissio varmistaa
WTO-neuvotteluissa maidolle ja maitotuotteille kvalitatiivisen
suojan ulkorajoilla, jotta voidaan turvata EU:n korkeatasoinen
oma tuotanto ja puolustaa eurooppalaista monitoimisen maatalouden mallia.
5.6.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean mielestä komissio
ei ole tutkinut riittävästi maitoalan säädösehdotusten vaikutuksia. Komissio ei ole analysoinut riittävästi kyseisiin sektoreihin
kohdistuvia vaikutuksia eikä huolehtinut yhteensopivuudesta
EU:n eri politiikanalojen tavoitteiden kanssa. Olisi selvitettävä
uudistuksen kielteisten vaikutusten korjaamisen mahdollisuudet ja kustannukset. Erityistä merkitystä tässä on ehdotusten
vaikutuksilla työmarkkinoihin, pienten ja keskisuurten yritysten määrään ja rakenteeseen, liitännäissektoreihin sekä ympäristöön. Seurauksia arvioivien tutkimusten tähänastiset tulokset ovat vain vahvistaneet ETSK:n epäilyksiä.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokauden pidentämiseksi”
(KOM(2003) 103 lopullinen – 2003/0046 (COD))
(2003/C 208/13)
Neuvosto päätti 14. maaliskuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 25. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Leif E. Nielsen.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 110 ääntä puolesta
11:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Taustaa

1.1.
Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (1) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten
maiden tai alueiden luokittelua sen mukaan, miten suuri
tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ( 2) esiintymisvaara niissä on. Komissio toteuttaa luokittelun kultakin maalta
tai alueelta saamiensa tietojen perusteella ja tieteellisen ohjauskomitean arvion jälkeen. Luokittelun tulos on ratkaiseva BSE:n
torjunnalle sekä elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden
tuonnille asetettujen vaatimusten kannalta. Asetuksen mukaan
sääntöjä sovelletaan 1. päivästä heinäkuuta 2001, ja siirtymäkausi kestää 1. päivään heinäkuuta 2003, jolloin luokittelun
odotetaan valmistuneen.

Lisäksi maiden tieteellinen riskinarviointi on vielä kesken.
Ainoastaan kolmannes BSE-asemansa määrittämistä pyytäneistä maista on saanut tieteelliseltä ohjauskomitealta lopullisen
asiaa koskevan lausunnon.

1.3.
Siirtymäkauden pidentämisellä komissio pyrkii OIE:n
kanssa uudestaan sopimukseen valtioiden BSE-aseman määrittämisestä komission ehdottamien riskinarviointivaatimusten,
muun muassa ns. pikatestien (rapid tests), perusteella. Komission on myös tarkoitus saattaa jatketun siirtymäkauden aikana
päätökseen tieteelliset riskinarvioinnit.

2. Yleistä

1.2.
Komissio pyytää ehdotuksessaan pidentämään siirtymäkautta kahdella vuodella, jotta luokittelu voidaan saattaa
päätökseen.Komission mukaan eri maiden toimittaman aineiston arvioinnin aikana kävi ilmi, että luokitteluperusteita on
tietyiltä osin tarpeen muuttaa nykyistä asianmukaisemman
ja BSE-riskiä paremmin vastaavan luokittelun laatimiseksi.
Perusteista on päättänyt Maailman eläintautijärjestö (OIE). EU
ehdotti tuloksetta muutosta OIE:lle, joka ei myöskään näytä
noudattavan pyyntöä esittää luettelo BSE:stä vapaista maista.

( 1) Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä,
valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22. päivänä toukokuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 999/2001, EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.
( 2) Lyhennettä BSE käytetään naudan spongiformisesta enkefalopatiasta (”hullun lehmän taudista”), joka on ollut tähän asti tarttuvien
spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) vallitsevin muoto.

2.1.
EU-yhteistyö kärsii siitä, että komissio ja jäsenvaltiot
ylittävät jatkuvasti yhteisössä asettamansa määräajat vaihtelevasti hyväksyttävin perustein. Tämä koskee etenkin eläinlääkintä- ja terveysalaa, jotka edustavat lähes puolta sisämarkkinoita koskevista säännöksistä. Tällainen toiminta vie pohjaa
oikeuskäsitykseltä ja aiheuttaa sen, että sääntöjä ei voida
soveltaa muihin osapuoliin esimerkiksi kauppayhteyksissä
EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

2.2.
Komission ja jäsenvaltioiden on etenkin laajentumisen
vuoksi tiedostettava selvästi paremmin, että määräaikojen tulee
olla realistisia ja niitä on noudatettava käytännössä. Samalla
komission on tärkeää kantaa vastuunsa perustamissopimuksen
valvojana niihin jäsenvaltioihin nähden, jotka eivät noudata
EU-säännöstöä ajoissa tai täysimääräisesti. Nykytilanne edellyttää yhtä kaikki siirtymäkauden pidentämistä. On kuitenkin
huolehdittava siitä, että määräaikaa ei jouduta jatkamisen
jälkeen pidentämään uudestaan, sillä se lisää epävarmuutta.
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2.3.
Todettakoon, että pidentäminen ei alenna kansanterveyden tasoa, koska erikseen määritellyn riskiaineksen poistamista koskevia siirtymätoimenpiteitä ja teurastusmenetelmiä
sovelletaan edelleen koko EU:ssa ja unionin ulkopuolisiin
maihin. Ellei siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokautta
pidennetä, mm. tämä jäsenvaltioita koskeva velvollisuus raukeaa.
2.4.
OIE:n ja EU:n välille on lisäksi luotava jatkuva ja
rakentava vuoropuhelu, jotta voidaan taata EU:n ja kansainvälisten säännösten entistä parempi yhdenmukaisuus. Rakentavan vuoropuhelun avulla on myös kyettävä pääsemään yksimielisyyteen riskinhallintasäännöistä samalta tieteelliseltä perustalta, jota sovelletaan riskien arvioinnissa. Mikäli tämä ei
ole mahdollista, EU:n tulee toimia tilanteen mukaisesti ja
määrätä itse tarvittavista säännöistä huolimatta lisävaikeuksista, joita säännöt aiheuttavat WTO:ssa unionin ulkopuolisten
maiden kanssa ylläpidettävien kauppayhteyksien kannalta.
Kansainvälisen hyväksynnän puuttuminen ja vaativa neuvotteluaikataulu eivät saa viivyttää EU-yhteistyön kannalta välttämättömien toimenpiteiden toteuttamista.

3.

Yleistä

3.1.
Argentiina, Uusi-Seelanti ja Brasilia on luokiteltu tieteellisen ohjauskomitean maantieteellisessä riskinarvioinnissa
(Geographical BSE Risk – GBR) BSE:stä vapaiksi maiksi (GBR I:
”BSE free country or region”). Yhdysvallat, Kanada ja Ruotsi on
puolestaan luokiteltu maiksi, joissa BSE-riskin todennäköisyys
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on hyvin pieni (GBR II: ”BSE presence is unlikely but not
excluded”). Se, ettei EU:n ulkopuolisten maiden riskinarviointi
perustu samoille tutkimusvaatimuksille, esimerkiksi teurastettavaksi tarkoitettujen eläinten otostutkimuksille, kuin jäsenvaltioiden riskinarviointi, on kuitenkin arveluttavaa.
3.2.
Komission tulee syntyneessä tilanteessa harkita mahdollisuutta jatkaa jo nyt luokittelua tarkistettujen perusteiden
pohjalta, kun otetaan huomioon, että nykyiset perusteet ovat
riittämättömät ja että muutokset ovat ilmoituksen mukaan
joka tapauksessa välttämättömiä.
3.3.
Kaikki jäsenehdokasvaltiot on sijoitettu samaan riskiluokkaan kuin nykyiset jäsenvaltiot (GBR III: ”BSE presence is
likely but not confirmed or confirmed at lower level”). Näin
ollen jäsenehdokasvaltioiden lopullinen luokitus on välttämätöntä, jotta elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden sisämarkkinakauppaan liittyvät riskitekijät selvitetään kokonaisuudessaan ennen maiden jäseniksi liittymistä.
4. Päätelmät
4.1.
ETSK kannattaa edellä esitetyin varauksin ehdotusta
määräajan pidentämisestä. Komitea suosittelee, että komissio
tekee voitavansa OIE:n vakuuttamiseksi ja TSE:n (tarttuva
spongiforminen enkefalopatia) torjuntaa koskevan EU-lainsäädännön selventämiseksi. Maiden luokittelu tulee joka tapauksessa saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti. Se on
myös tarpeen, jotta luokittelun jälkeen voidaan toteuttaa
mahdollisia lisätoimenpiteitä.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätös lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä sekä väkivallan
uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan yhteisön toimintaohjelman toisen vaiheen perustamisesta (vuosiksi 2004–2008)” (Daphne II -ohjelma)
(KOM(2003) 54 lopullinen)
(2003/C 208/14)
Neuvosto päätti 4. maaliskuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa
2. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Ann Davison.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 118 ääntä puolesta,
2 vastaan, ja 6 pidättyi äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Komissio ehdottaa Daphne-ohjelman uudistamista ja
tarkistamista, jotta ehkäistään ja torjutaan lapsiin, nuoriin ja
naisiin kohdistuvan väkivallan kaikki muodot ennaltaehkäisevien toimien ja väkivallan uhreille tarjottavan tuen avulla.
Ohjelmassa on määrä edistää kansainvälisiä toimia hyödyntämällä monialaisia verkostoja, tiedon vaihtoa, tietoisuuden
lisäämistä sekä tutkimusta. Komissio ehdottaa myös, että
15 prosenttia ohjelman määrärahoista käytetään komission
aloitteesta toteutettaviin täydentäviin toimiin kuten selvityksiin, indikaattorien kehittämiseen, tietojen keräämiseen ja
seminaareihin. Uudet jäsenvaltiot kuuluvat ohjelman piiriin.
ETA-maat, Romania, Bulgaria ja Turkki nivotaan ohjelmaan.
Ohjelman budjetti nostetaan noin 40 miljoonaan euroon,
mikä johtuu sekä laajentumisesta että siitä, että vain alle puolet
toteutuskelpoisista hankkeista on voitu rahoittaa.

1.2.
Komitea on tyytyväinen jo aiemmin kannattamansa
ohjelman uudistamiseen. ETSK kiinnittää suurta huomiota
lasten ja naisten ihmisoikeuksiin, kuten se on ilmaissut seuraavissa aiemmin antamissaan lausunnoissa:

–

lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntatoimenpiteitä koskeva yhteisön toimintaohjelma (Daphne-ohjelma) (vuosille 2000–2004) (1)

( 1) ETSK:n lausunto, EYVL C 169, 16.6.1999.

–

lasten hyväksikäyttö ja seksimatkailu ( 2)

–

internetin käyttöturvallisuuden parantamista maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla koskeva yhteisön monivuotinen toimintasuunnitelma (2)

–

ohjelma lasten suojelemiseksi Internetissä (3)

–

neljäs naisten maailmankonferenssi ( 4)

–

EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet (5)

–

eurooppalainen lastenkulttuuripolitiikka (6).

1.3.
Tietoisuuden lisääminen ja tietojen levittäminen kyseisellä alalla on erittäin tärkeää. Daphne-ohjelma on tässä
suhteessa arvokas, koska sillä on laaja-alaisia kerrannaisvaikutuksia koko Euroopassa. Komitea painottaa, että lapsiin ja
naisiin kohdistuva väkivalta ei ole vain terveysongelma ja
fyysiseen koskemattomuuteen liittyvä kysymys, kuten komissiokin asiakirjassaan esittää, vaan se loukkaa myös heidän
ihmisoikeuksiaan. Se on näin ollen yhteisen vastuun piiriin
kuuluva asia. Eräissä edellä mainituissa lausunnoissaan ETSK
on toistuvasti kehottanut mainitsemaan perustamissopimuksessa lasten oikeudet.

1.4.
Hyvien käytänteiden kehittämiseksi ja vaihtamiseksi
valtiosta riippumattomat järjestöt, jäsenvaltioiden viranomaiset ja tutkimuslaitokset ovat esimerkiksi Daphne- ja Stopohjelmien viime vuosina käyttöön asettamin varoin toteutta-

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

ETSK:n lausunto, EYVL
ETSK:n lausunto, EYVL
ETSK:n lausunto, EYVL
ETSK:n lausunto, EYVL
ETSK:n lausunto, EYVL

C 284, 14.9.1998.
C 48, 21.2.2002.
C 168, 16.6.2000.
C 149, 26.6.2002.
C 153, 28.5.1996.
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neet useita innovatiivisia hankkeita, toimenpiteitä ja tutkimuksia. Kyseisten ohjelmien suosio ilmenee siten, että esitettyjen
hakemusten määrä on säännöllisesti ollut liian suuri käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden. Daphne-ohjelmassa on
yleensä kyetty rahoittamaan yksi ehdotettu hanke seitsemästä.
ETSK kysyykin, onko rahoitusta lisätty riittävästi. On myös
otettava huomioon, että vaikka uusien jäsenvaltioiden väestö
on määrältään nykyistä EU:ta alhaisempi, eräät ongelmista,
joihin voidaan puuttua Daphne-ohjelmassa, ovat niissä kuitenkin suurempia kuin nykyisissä jäsenvaltioissa.

1.5.
Näin ollen ETSK on erityisen tyytyväinen siihen, että
Daphne-ohjelma ulotetaan Keski- ja Itä-Euroopan maihin,
ja toivoo, että ne kykenevät reagoimaan riittävän nopeasti
voidakseen osallistua ohjelmaan. Komitea hyödyntää neuvoaantavien sekakomiteoiden verkostoaan ja muita yhteyksiään
kiinnittääkseen kansalaisyhteiskunnan huomion ohjelmaan
kymmenessä EU:hun liittyvässä maassa. On lisättävä vanhempien, opettajien ja viranomaisten tietoisuutta kyseisistä maista
peräisin olevilla lapsilla käytävästä kaupasta sekä nuorten
naisten tietoisuutta prostituutioon huijatuksi joutumisen vaarasta niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kysyntään puuttuminen
alkuperämaassa, mitä korostettiin erittäin vahvasti Jokohaman
maailmankonferenssin päätösasiakirjassa, on myös tärkeää.
Kysyntään on puututtava innovatiivisten hankkeiden avulla.
Julkis- ja yksityissektoria (asevoimat, ulkomailla toimivat liikemiehet, matkanjärjestäjät, hotellit, valtiosta riippumattomien
järjestöjen henkilökunta, lapsille suunnattujen palvelujen tarjoajat, suurlähetystöt, rekkojen kuljettajat jne.) on rohkaistava
torjumaan ihmisillä käytävää kauppaa ja osallistumaan valveutuskampanjoihin, jotka on suunnattu kysyntää mahdollisesti
synnyttäville tahoille. Tällaisten hankkeiden päätavoitteena
tulisi olla integraatio, jotta varmistetaan tietojen laaja levittäminen olemassa olevien verkostojen avulla varojen käytön maksimoimiseksi. Myös Phare-ohjelmassa on edistettävä integraatiota ja avoimuutta, jotta tarjontaan voidaan puuttua jäljelle
jäävissä kolmessa hakijamaassa.

1.6.
Tarvitaan uutta tietoa jäsenvaltioissa saavutetusta edistyksestä. Jäsenvaltiot ovat laatineet raportteja toteuttamistaan
toimista naisilla käytävän kaupan torjumiseksi, mutta vastaavia
raportteja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä sukuelinten silpomisesta ja nk. kunniarikoksista ei ole laadittu. Se, että
jäsenvaltiot eivät ole kyenneet toimimaan näin, saattaa johtua
useista syistä kuten tiedon, edistyksen tai poliittisen tahdon
puutteesta. Yleisesti näyttää kuitenkin siltä, että tarvitaan vielä
huomattavia toimia, jotta varmistetaan tehokas lähestymistapa
lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi koko EU:ssa
etenkin siksi, että lasten oikeudellinen asema EU:n perustamis-

C 208/53

sopimuksessa on epäselvä ja lasten oikeudet on sisällytetty
EU:n lainsäädäntöön vain sattumanvaraisesti. Uudessa ehdotuksessa korostetaan koko Euroopan kattavan yhdenmukaisen
tietojen keruun tarvetta. ETSK kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan tietojen keruusta, mutta hyväksyy sen, että käytännössä
asiaa edistettäneen Daphne-ohjelman avulla. Komitea on jo
aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että tarvitaan yhä
enemmän tietoa Internetin pornosivustoilla hyväksikäytettyjen
lasten sekä Internetin pornosivustoilla lähestyttyjen ja tällä
tavoin hyväksikäytön kohteiksi joutuneiden lasten määrästä.

1.7.
Ohjelmassa harjoitettavassa tutkimustoiminnassa tulisi
pohtia mahdollisia lainsäädäntötoimia sekä tietoisuuden lisäämistä. ETSK on esimerkiksi suositellut, että EU laatisi tiukat
säännökset rajatylittävää adoptointia sekä lasten parissa toimivia viranomaisia ja valtiosta riippumattomia järjestöjä varten.
Lainsäädännön avulla tulisi myös estää tunnistettujen pedofiilien seksimatkailua ulkomaille sekä mahdollisuus lähestyä
lapsia Internetin pornosivustoilla. Lisäksi tulisi säätää Internetpalvelujen tarjoajia koskeva yleinen velvollisuus suojella lapsia
seksuaaliselta hyväksikäytöltä Internetissä.

1.8.
On tärkeää nivoa hankkeet olemassa oleviin verkostoihin tietojen levittämisen maksimoimiseksi. Esimerkkejä tällaisista verkostoista ovat opetusministeriöt, eurooppalainen kouluverkko, eEurope-aloite sekä elinikäistä oppimista koskeva
aloite, terveysministeriöt, liike-elämän järjestöt, ammattijärjestöt ja poliisiviranomaiset.

1.9.
ETSK:n mielestä on myös asianmukaista, että ohjelmalla tuetaan rajatylittäviä toimia, joissa kiinnitetään huomiota
vammaisiin naisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan väkivaltaan
ja uhkaan, sekä toimia, joilla parannetaan kaikkien hyväksikäytön uhriksi joutuneiden vammaisten mahdollisuuksia hyödyntää eri tukimuotoja.

1.10.
ETSK on tyytyväinen Euroopan komission äskettäin
tekemään päätökseen perustaa ihmiskaupan asiantuntijaryhmä, jonka tulee osallistua aktiivisesti ihmiskaupan vastaisen
toiminnan seuraaviin vaiheisiin ja tukea komissiota kannanottojen kokoamisessa aihetta käsitteleviä mahdollisia aloitteita
varten. Kyseisen ryhmän muodostaminen on tärkeä askel
Brysselin julistuksen täytäntöönpanemiseksi.

1.11.
Monet Daphne-ohjelmassa käsitellyistä ongelmista
ovat rikoksia – ihmisryöstö, ihmisillä käytävä kauppa, orjuuttaminen, sukuelinten silpominen, nk. kunniarikokset sekä hyväksikäyttö (on- ja offline). Daphne-ohjelma voi osaltaan auttaa,
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mutta tarvitaan myös koko yhteiskunnan tarmokkaita toimia,
Europolin ja Interpolin nykyistä vahvempaa yhteistoimintaa
sekä selkeää poliittista tahtoa tällaisen järjestelmällisen väkivallan kitkemiseksi. Viranomaisten epärehellisyyteen tulisi suhtautua erityisen vakavasti.

2.

2.1.

Yksityiskohtaisia huomioita

Hankkeiden koko

2.1.1.
Komissio ehdottaa, että osa budjetista varataan suuriin hankkeisiin, joita rahoitetaan enintään 250 000 eurolla.
ETSK on samaa mieltä siitä, että tämän kokoisissa tehokkaissa
hankkeissa varoja voidaan käyttää nykyistä tuloksekkaammin.
Paperityötä tulisi pyrkiä välttämään molemminpuolisesti kaikin tavoin. Tulisi korostaa sekä konkreettisia tuloksia että
asianmukaista kirjanpitoa hyvän projektihallinnan todisteena.
Menestyksekkäitä hakijoita varten tulisi laatia selkeät menojen
tosittamista koskevat suuntaviivat, jotta varmistetaan, että ne
valmistelevat toimivat kirjanpitojärjestelmät etukäteen.
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2.2. Yhteisrahoitus
2.2.1.
ETSK kannattaa 80 prosentin rajaa. Periaatteessa on
tärkeää kyetä osoittamaan hanketta ehdottaessa, että varoja
saadaan myös muista lähteistä. Komission hankkeissa usein
vaadittu 50 prosentin osarahoitus saattaa kuitenkin olla este
joillekin valtiosta riippumattomille järjestöille.
2.3. Tavoitteiden ja aihepiirien määrittely
2.3.1.
ETSK kannattaa sitä, että hankkeessa määritellään
alustavasti joitakin erityistoimia, jotka ovat kunakin vuonna
erityisen tarpeellisia. Uusia ja innovatiivisia hankkeita tulisi
myös edistää.
2.3.2.
Komission tulisi tehdä hakijoille selväksi valintaprosessissa edellytettävät kriteerit (asiantuntemuksen taso mukaan
luettuna).
2.4. Valtiosta riippumattomien järjestöjen ohjelmaan osallistumisen helpottaminen
2.4.1.
Mikäli käytetään sähköistä hakulomaketta, sen on
oltava helppotäyttöinen ja selkeä. Maksujen ajoituksessa on
otettava huomioon valtiosta riippumattomien järjestöjen rajalliset budjetit ja kassavirtaa koskevat edellytykset.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi julkisista ostotarjouksista”
(KOM(2002) 534 lopullinen – 2002/0240 (COD))
(2003/C 208/15)
Neuvosto päätti 5. marraskuuta 2002 pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä
mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” erityisjaosto antoi lausuntonsa 29. huhtikuuta 2003 (esittelijä: Bryan Cassidy).
Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 101 ääntä puolesta,
8 vastaan, ja 15 pidättyi äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
ETSK on tyytyväinen komission uusimpaan ehdotukseen, joka on lisäaskel kohti yhtenäismarkkinoiden toteuttamista. Komitea kehottaa painokkaasti Euroopan parlamenttia
ja neuvostoa hyväksymään mahdollisimman pian komission
uusimman ehdotuksen.

1.2.
ETSK:n mielestä perimmäisen tavoitteen tulee olla
rajatylittävien ostotarjousten kaikkien esteiden poistaminen
EU:ssa, osakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja kaikkien suojakeinojen asteittainen poistaminen.

1.3.
18 artiklassa säädetään, että komission on ehdotettava
saatujen kokemusten perusteella direktiiviin tarkistuksia viisi
vuotta sen toteuttamisen jälkeen. Komitea toivoo, että näin
voidaan korjata joitakin nykyisen ehdotuksen puutteita.

1.4.
ETSK toivoo, että 4 artiklalla saavutetaan sille asetettu
tavoite välttää järjestelmällistä käräjöintiä julkisten ostotarjousten aikana ja että jäsenvaltiot varmistavat toimivaltaisten
viranomaisten päätöksenteon avoimuuden. Komitea pelkää
kuitenkin, että 4 artiklassa annetut säännökset valvontaviranomaisten nimeämisestä ja julkisiin ostotarjouksiin sovellettavan lainsäädännön määrittämisestä ovat tarpeettoman monimutkaisia ja luovat epävarmuutta. Komitea ehdottaakin niiden
yksinkertaistamista.

1.5.
Tasavertaisemman tilanteen varmistamiseksi ETSK toivoo, että Euroopan parlamentti ja neuvosto asettavat suhteellisen tiukat rajat määräysvallan tuottavalle ääniosuudelle, joka
käynnistää pakollisen julkisen ostotarjouksen.

1.6.
ETSK on erityisen tyytyväinen uuteen 13 artiklaan, joka
koskee työntekijöiden edustajille tarkoitettua ajankohtaista ja
kattavaa tiedottamista ja heidän kuulemistaan, sekä korostaa,
että hyvä johtaminen edellyttää sekä tarjouksentekijän palveluksessa olevien että kohdeyhtiön työntekijöiden yhteistyötä.
Komitean mielestä työntekijöille tai heidän edustajilleen tulisi
tiedottaa viimeistään samanaikaisesti kuin valvontaviranomaisille, osakkeenomistajille, tiedotusvälineille ja muille eturyhmille heidän yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksiensa varmistamiseksi, jotta tarjouksen tekevän yhtiön ja kohdeyhtiön
johtokunnilla on mahdollisuus ottaa huomioon työntekijöidensä kannat.

1.7.
13 artiklalla on suuri merkitys aiemmin ilmaistujen,
työntekijöiden suojelua koskevien huolten hälventämisessä.
6 artiklan 1 ja 2 kohtaan on sisällytetty hyödyllisiä mainintoja
työntekijöille tarkoitetusta tiedottamisesta. ETSK on tyytyväinen siihen, että teksti ilmentää aiempaa laajemmin työntekijöiden kuulemisen ja heille tiedottamisen tärkeyttä.

1.8.
ETSK kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa
määrittämään direktiivin 11 artiklan 4 kohdassa määräenemmistön äänikynnysrajat yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

1.9.
ETSK ei ehdota muutoksia 14 ja 15 artiklaan, sillä se
uskoo, että ne on laadittu uudelleen neuvoston työryhmissä.

1.10.
ETSK toteaa, että uusimmassa direktiiviluonnoksessa
ei mainita jäsenvaltioiden ja yhteisön ulkopuolisten maiden
”tasapuolisia toimintaedellytyksiä”, mutta korostaa, että on
tärkeää luoda tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n sisällä.
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1.11.
ETSK kannattaa komission asiakirjaa, mutta kuitenkin
seuraavassa ehdotettavin muutoksin.
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2.5. 9 artikla

2.5.1. 9 a r t i k l a n 3 k o h t a
2.

2.1.

Erityistä

4 artiklan 2 kohdan a alakohta

2.1.1.
Poistetaan lause ”jos yhtiön arvopaperit on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä markkinoilla kyseisessä jäsenvaltiossa”.

2.5.1.1.
Lisätään artiklan loppuun lause: ”Ennen ostotarjousta alkanut osakkeiden takaisinostamisohjelma kuuluu yhtiön normaaliin liiketoimintaan”.

2.5.2. 9 a r t i k l a n 4 k o h t a
2.5.2.1.
Muutetaan yhtiökokouksen varoitusaika kahdesta
viikosta kolmeen viikkoon.

2.5.3. 9 a r t i k l a n 5 k o h t a
2.2.

5 artiklan 3 kohta

2.2.1.
Artiklaa tulisi muuttaa seuraavasti: ”Edellä 1 kohdassa
tarkoitettu määräysvallan tuottava julkisen ostotarjouksen tekoon velvoittava ääniosuus ja sen laskutapa määritellään sen
jäsenvaltion sääntöjen mukaisesti, jossa kohdeyhtiöllä on
sääntömääräinen kotipaikka. Tämä osuus ei saa olla alle
30 prosenttia eikä yli 40 prosenttia yrityksen äänioikeuksista”.

2.3.

2.5.3.1.
Ennen kuin kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelin
julkistaa lausuntonsa ostotarjouksesta, sen on kuultava työntekijöitä, jotta heidän näkökantansa voidaan sisällyttää lausuntoon. Asetusehdotuksen 9 artiklan 5 kohdan virke, joka alkaa
sanoilla ”Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on annettava
tämä lausunto samanaikaisesti – –”, olisi tämän vuoksi korvattava seuraavalla virkkeellä: ”Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on ennen asiakirjan viimeistelemistä tiedotettava siitä
yksityiskohtaisesti ja laaja-alaisesti yhtiön työntekijöiden edustajille, tai jollei edustajia ole, suoraan työntekijöille, sekä
kuultava heitä”.

5 artiklan 5 kohta
2.6. 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

2.3.1.
Kohdan toista kappaletta tulisi muuttaa seuraavasti:
”Jos tarjouksentekijän tarjoama vastike ei käsitä rahaksi muunnettavia arvopapereita, jotka on hyväksytty kaupankäynnin
kohteiksi säännellyillä markkinoilla, jäsenvaltiot voivat jäsenvaltioiden tulisi säätää, että vastikkeen on sisällettävä ainakin
vaihtoehtona rahavastike”.

2.4.

5 artiklan 6 kohta ja 6 artiklan 4 kohta

2.4.1.
Näissä artikloissa säädetään komitologiasta. Tämä
vaikuttaa sopivan huonosti yhteen direktiivin säännösten
kanssa, sillä niissä säädetään vähimmäisvaatimuksista, jotka
jäsenvaltioiden on otettava huomioon, mikäli tarpeen antamalla ankarampia lisäsäännöksiä (3 artiklan 2 kohta).
2.4.2.
Hinnan määrittämistä ja tarjouksen ehtoja koskevat
säännökset ovat keskeisiä seikkoja, joista on säädettävä itse
direktiivissä.
2.4.3.
ETSK kehottaa poistamaan 5 artiklan 6 kohdan ja
6 artiklan 4 kohdan.

2.6.1. 1 0 a r t i k l a n 1 j a 2 k o h t a a k o s k e v i a
h uo mioit a
2.6.1.1.
Artiklan otsikko on ”Tiedot 1 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuista yhtiöistä”. Tämä on tärkeä artikla ja täysin
komission yleislähestymistavan mukainen edistäessään rahoituksen avoimuutta ja yhtiöoikeuden avoimuutta (1). Alustavalla
toteamuksellaan ETSK haluaa kiinnittää komission huomion
tarpeeseen koordinoida sen eri aloitteet tällä alalla.
2.6.1.2.
Ehdotetun sanamuodon mukaan tiedottaminen,
jota yhtiön on harjoitettava jatkuvasti tai säännöllisesti, ja
tiedottaminen ostotarjouksen tekemisen jälkeen ovat yhtä
tärkeitä. Tämä ei ole asianmukaista.

(1 ) Ks. Julkisia ostotarjouksia koskeva selvitys (10.1.2002, s. 25)
ja Eurooppalaisen yhtiöoikeuden uudenaikaista sääntelykehystä
koskeva selvitys (4.11.2002, s. 45 ja 95), jotka on laatinut
yhtiöoikeuden asiantuntijoiden korkean tason ryhmä, sekä ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi arvopapereiden
yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä” (KOM(2001) 280 lopullinen).
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2.6.1.3.
Osa tiedosta on hyödyllistä tai merkityksellistä
vain ostotarjouksen yhteydessä – esimerkiksi ”merkittävät
sopimukset, joissa yhtiö on sopimuspuolena ja jotka tulevat
voimaan tai joita muutetaan tai joiden voimassaolo lakkaa, jos
määräysvalta yhtiössä vaihtuu” (j kohta). Tällaiset sopimukset
ovat usein liikesalaisuuksia, ja tällaisen tiedon antaminen osana
tiedotusvelvollisuutta voisi vaikuttaa haitallisesti yhtiöön.

2.6.1.4.
Lisäksi g-kohdassa puhutaan osakkaiden välisistä
sopimuksista. On selvää, että yhtiö voi antaa tietoa tällaisista
sopimuksista vain mikäli se tietää niistä.

2.6.1.5.
K-kohdan sanamuoto on epäselvä. Todennäköisesti
siinä tarkoitetaan ”kultaisia kädenpuristuksia” eikä työehtosopimuksia. Mikäli näin on, olisi parempi täsmentää, että tarkoitetut työntekijät ovat ”ylintä johtoporrasta”.

2.6.2. M u u t o s e h d o t u k s e t 1 0 a r t i k l a n 1 , 2 j a
3 koh taa n

2.6.2.1.
Lisätään 10 artiklan 1 kohdan g alakohdan loppuun seuraava: ”silloin kun yhtiölle on ilmoitettu niistä”.

2.6.2.2.
Lisätään 10 artiklan 1 kohdan j- ja k-alakohdan
alkuun seuraava: ”kun ostotarjous on tehty”.

2.6.2.3.
Korvataan 10 artiklan 1 kohdan k-alakohdassa
sana ”työntekijöiden” sanoilla ”ylimmän johtoportaan”.

2.6.2.4.
Muutetaan 10 artiklan 2 kohdan alun sanamuoto
kuulumaan seuraavasti: ”Edellä 1 kohdassa säädetyt tiedot on, jja k-alakohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta---”
(loppu säilyy muuttumattomana).

2.6.2.5.
10 artiklan 3 kohdan sanamuoto on monitulkintainen, ristiriidassa 11 artiklassa olevan kuvauksen kanssa ja
yhteensopimaton joidenkin jäsenvaltioiden yhtiöoikeuden
kanssa.

2.6.2.6.
Kohdassa annetaan ymmärtää, että kaikki 1 artiklassa mainitut kohdat ovat joko ”rakenteellisia toimenpiteitä”
– tämä on termi, joka on liian laaja kuvaamaan näin tärkeitä
vaikutuksia – tai ”suojakeinoja”, mikä ei pidä paikkaansa.
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2.6.2.7.
Lisäksi useat 1 kohdassa mainitut kohdat eivät
kuulu yhtiökokouksen vastuualueeseen vaan yhtiön muiden
elinten vastuualueeseen, eikä julkisia ostotarjouksia koskevalla
direktiivillä kuulu muuttaa yhtiöoikeutta. Juuri tätä seikkaa
miltei kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijat kritisoivat yhteisöoikeuden korkean tason asiantuntijaryhmän selvityksessä.

2.6.2.8.
Ei ole asianmukaista edellyttää yhtiökokouksen
hyväksymistä. Hallinto- tai johtoelimen joka toinen vuosi
esittämän selvityksen tulee riittää.

2.6.2.9.
Muutetaan 10 artiklan 3 kohdan sanamuoto kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiöissä, joiden arvopaperit on otettu
kaupankäynnin kohteiksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä
markkinoilla, hallinto- tai johtoelimen on esitettävä ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskeva kuvaileva selvitys
yhtiökokoukselle vähintään joka toinen vuosi”.

2.7. 11 artikla

2.7.1. 1 1 a r t i k l a n 1 , 2 j a 3 k o h t a a k o s k e v i a
h uo mioit a

2.7.1.1.
Tämä sopimuksia koskeva artikla on erityisen
ongelmallinen, sillä siinä kielletään tarjouksentekijää vetoamasta sen ja kohdeyhtiön arvopapereiden haltijoiden välisiin
sopimuksiin sisältyviin arvopapereiden siirtoa ja äänioikeutta
koskeviin rajoituksiin tarjousajan kuluessa tai ne lakkaavat
tuottamasta oikeusvaikutuksia, kun yhtiökokous päättää mahdollisista suojakeinoista. Tällaisiin sopimuksiin sovelletaan
kuitenkin sopimus- ja yhtiöoikeutta.

2.7.1.2.
Lopuksi mainittakoon, että on vaikea ymmärtää,
miten sellaiset osakkeenomistajien väliset sopimukset, joissa ei
yhtiö eikä sen johto ole osapuolena, voisivat olla ongelmallisia
julkisia ostotarjouksia koskevan direktiivin kannalta.

2.7.2. M u u t o s e h d o t u k s e t 1 1 a r t i k l a a n

2.7.2.1.
Poistetaan 11 artiklan 2 kohdan toinen alakohta ja
3 kohdan toinen alakohta.

2.7.2.2.
11 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa muutetaan yhtiökokouksen koollekutsumisen vähimmäisaika kahdesta viikosta kolmeen.
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13 artikla

2.8.1.
Jotta tarjouksen tekijäyhtiön hallinto- tai johtoelin
voi tehdä perustellun ostotarjouksen ja jotta kohdeyhtiön
hallinto- tai johtoelin voi antaa perustellun lausuntonsa
tarjouksesta, niiden on kuultava työntekijöitään. Kuuleminen
on tarpeen ennen kuin alkuperäiset ehdotukset esitetään sekä
myös yritysoston kaikissa vaiheissa. Sen takia 13 artiklaksi
ehdotetaan seuraavaa muutettua tekstiä komission ehdottaman
tekstin sijaan, joka itse asiassa koskee jo voimassa olevia
sääntöjä: ”Tarjouksen tekijäyhtiön ja kohdeyhtiön hallinto- tai
johtoelimien on yritysoston kaikissa vaiheissa tiedotettava
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yritysostosta yksityiskohtaisesti ja laaja-alaisesti työntekijöidensä edustajille, tai jollei edustajia ole, suoraan työntekijöille,
sekä kuultava heitä”.
2.9. 17 artikla
2.9.1.
Muutetaan artikla kuulumaan seuraavasti: Nimetään
yhteyskomitea, jonka tehtävänä on a) edistää tämän direktiivin
yhtenäistä toimeenpanoa sellaisten säännöllisesti pidettävien
kokousten avulla, joissa käsitellään direktiivin toimeenpanoon
liittyviä käytännön ongelmia, ja b) antaa tarvittaessa komissiolle neuvoja direktiivin muuttamiseksi.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston päätös jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista”
(KOM(2003) 176 lopullinen – 2003/0068 (CNS))
(2003/C 208/16)
Neuvosto päätti 22. huhtikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea nimesi yleisesittelijäksi Christoforos Koryfidisin ja pyysi tätä
vastaamaan asian valmistelusta.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 87 ääntä puolesta,
4 vastaan, ja 23 pidättyi äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Euroopan komissio hyväksyi 8. huhtikuuta 2003 ensimmäistä kertaa samaan aikaan talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja sekä työllisyyspolitiikan suuntaviivoja ja suosituksia
koskevat ehdotukset.
1.2.
Tämä ETSK:n lausunto on jatkoa Euroopan työllisyysstrategiasta annetulle lausunnolle, jonka komitea hyväksyi
maaliskuussa 2003 pitämässään täysistunnossa ( 1).

( 1) EYVL C 133, 6.6.2003.

1.3.
Kyseisen lausunnon lisäksi ETSK on laatinut vastaavan
lausunnon myös talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista vuodeksi 2003.

2. Komission ehdotus

2.1.
Ehdotuksen perusteluosassa komissio esittää syyt, joiden takia se ehdottaa suuntaviivojen perusteellista uudistamista. Lisäksi komissio määrittää uudet puitteet suuntaviivojen
kehittämiselle ja esittää suuntaviivojen prioriteetit.
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2.1.1.
Syiksi, joiden takia suuntaviivat tulee uudistaa, komissio mainitsee haasteet, joihin unionin on puututtava, sekä
erityisesti ”taloudellisten, sosiaalisten ja väestörakenteellisten
muutosten kiihtyminen, globalisaatio ja modernin talouselämän vaatimukset sekä EU:n tuleva laajentuminen”. Lisäksi
korostetaan tarvetta ”toteuttaa Lissabonin strategia paremmin”.

2.1.2.
Määrittäessään puitteet suuntaviivojen kehittämiselle
komissio ottaa ehdotuksessaan huomioon seuraavat asiat:

–

–

suuntaviivojen vakauden lisääminen ja niiden kohdistaminen siten, että syntyy tuloksia ja että välitavoitteet
saavutetaan keskeisten päämäärien ja Lissabonissa asetetun kymmenen vuoden määräajan puitteissa
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2.3.
Suuntaviivat esitetään komission ehdotuksessa kolmessa osassa ( 2). Komissio painottaa jäsenvaltioiden vastuuta
työllisyyspolitiikan toteutuksessa: työllisyyspolitiikkaa on toteutettava siten, että
–

siinä pannaan täytäntöön tavoitteet ja toimintaprioriteetit

–

siinä edetään kohti esitettyjä määrällisiä tavoitteita

–

varmistetaan työllisyyspolitiikan hyvä hallinta muun
muassa rakentamalla toimiva kumppanuus tärkeimpien
sidosryhmien välille

–

varmistetaan, että työllisyyden suuntaviivat toimivat yhdenmukaisesti talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen
kanssa, jotka on pantava kaikilta osin täytäntöön.

työllisyysstrategian viittä ensimmäistä toteutusvuotta koskeneen kattavan arvioinnin tulokset
3. Yleistä

–

tähän mennessä käydyt laajat keskustelut ja kuulemiset
kaikkien EU:n toimielinten ja muiden tärkeiden sidosryhmien, kuten kansalaisyhteiskunnan, kanssa

3.1.
ETSK on samaa mieltä komission ehdotuksen perusteluosassa esitettyjen näkemysten kanssa. Erityisesti seuraavien
asioiden käsittely vastaa ETSK:n näkemyksiä:

–

EU:n laajentuminen

–

keskipitkän aikavälin strategia uusiin työmarkkinahaasteisiin vastaamiseksi

–

erityisesti Euroopan parlamentin panos ( 1).

–

Lissabonin tavoitteiden tukeminen

–

hallintotavan, yhteistyökumppanuuden ja toteutuksen
(hallinto) parantaminen työllisyyspolitiikan yhteydessä

–

työllisyyspolitiikan suuntaviivojen ja talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen keskinäisen johdonmukaisuuden ja
täydentävyyden edellyttäminen.

2.1.3.
Komission ehdottamien kymmenen erityisen toimintaprioriteetin tarkoituksena on vastata nykyisiin ja uusiin
haasteisiin sekä tukea kolmea yleistä tavoitetta, jotka ovat
täystyöllisyys, työn laadun ja tuottavuuden parantaminen sekä
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden lisääminen.

2.2.
Komissio ehdottaa, että jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla
asetetaan määrällisiä tavoitteita, joiden perusteella edistymistä
voidaan arvioida. Tietyt ehdotetuista tavoitteista neuvosto on
asettanut itse tai ne ovat sisältyneet aikaisempiin suuntaviivoihin, mutta jotkin tavoitteet ovat uusia.

( 1) Ks. esimerkiksi 25. syyskuuta ja 5. joulukuuta 2002 aiheesta
annetut päätöslauselmat sekä helmikuussa 2003 annettu päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen valmisteluista.

3.1.1.
ETSK korostaa erityisesti työllisyyspolitiikan suuntaviivojen ja talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen keskinäisen
johdonmukaisuuden merkitystä. Komitean mielestä kyseisen
suhteen tulee olla molemminpuolinen ja tasavertainen ja sen
tulee edistää yleisten tavoitteiden saavuttamista siinä muodossa
kun ne on esitetty Lissabonin strategiassa.

(2 ) Näissä kolmessa osassa käsitellään a) strategian kolmea keskeistä
yleistavoitetta, b) rakenteellisen uudistuksen kymmentä prioriteettia sekä c) tarvetta parantaa prosessin toteutusta ja hallintaa.
Suuntaviivojen kaikkia kolmea osaa on käsiteltävä kansallisissa
toimintasuunnitelmissa ja valvottava EU:n tasolla.
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3.1.1.1.
Edellä mainituista syistä ETSK korostaa, että jäsenvaltioiden on katsottava, että talous- ja työllisyyspolitiikkaa
koskeva ehdotuspaketti muodostaa niitä sitovat, Lissabonin
tavoitteiden saavuttamista edistävät yhtenäiset puitteet.

3.2.1.
Aikaisempien lausuntojensa pohjalta ja koska ETSK
tukee Lissabonin strategiaan sisältyvää kolmea yleistä työllisyystavoitetta (3), komitea kannattaa myös komission ehdotuksen osan A (yleiset tavoitteet) sisältöä sekä siinä esitettyä
lähestymistapaa ja yksittäisiä tavoitteita.

3.1.1.2.
Lisäksi ETSK katsoo, että suuntaviivojen uudistaminen ja niiden määrittäminen kolmeksi vuodeksi eteenpäin on
erittäin merkittävää EU:n työllisyysstrategian tulevaisuudelle ja
sen tehokkaalle toiminnalle, kun otetaan huomioon Lissabonin
strategian tavoitteet ja uusi tilanne, joka syntyy kun unioni
laajenee 25-jäseniseksi.

3.2.1.1.
–

Komissio kehottaa jäsenvaltioita asettamaan täystyöllisyyttä koskevat kansalliset tavoitteet, jotka ovat johdonmukaisia EU:n tasolla odotettavien tulosten kanssa.

–

Komissio tarkastelee osaamistalouteen siirtymisen merkitystä pyrittäessä parantamaan työn tuottavuutta ja laatua.

–

Sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta on vahvistettava työllisyyspolitiikalla, jonka on ”edistettävä työssäkäyvien köyhien määrän huomattavaa vähentämistä kaikissa
jäsenvaltioissa vuoteen 2010 mennessä”. Lisäksi ETSK
pitää välttämättömänä, että suuntaviivoihin liitetään valtakunnallisella, alueellisella ja paikallistasolla sovellettavia
määrällisiä tavoitteita, että (jokaisen yksittäisen toimenpiteen) täytäntöönpanoon, tuloksiin ja arviointiin kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota ja että niitä täydennetään kaikissa tapauksissa suosituksilla.

3.1.1.3.
ETSK haluaa kuitenkin muistuttaa seuraavista näkemyksistään (1):
–

Lissabonin strategian toteuttaminen on vaikeuksissa.

–

Lissabonissa sovittuja muita tavoitteita on vaikea saavuttaa ilman vahvaa ja kestävää talouskasvua.

–

Taloudellinen tilanne on heikentynyt kahden viime vuoden aikana.

–

Tämänhetkiset jännitteet kansainvälisessä politiikassa
eivät ole omiaan edesauttamaan talouden elpymistä.

3.1.1.4.
Edellä kuvaillut olosuhteet vaikeuttavat suuntaviivojen täytäntöönpanoa. Tämän takia komitea ehdottaa, että
jäsenvaltiot ja unioni turvautuvat kaikkiin niiden käytettävissä
oleviin keinoihin ja välineisiin – rakennerahastot mukaan
luettuina – asian edistämiseksi.

ETSK kannattaa erityisesti seuraavia näkemyksiä:

3.3.
ETSK panee merkille, että ehdotukseen ei sisälly erityisesti maahanmuuttoa koskevaa erillistä prioriteettia ja että
maahanmuuttoon liittyviä asioita käsitellään muiden prioriteettien yhteydessä. Tästä huolimatta komitea korostaa edelleen, että EU:n on luotava yhteinen maahanmuuttopolitiikka,
jotta se voi hallita muuttovirtoja myös työllisyyspolitiikan
harjoittamisen yhteydessä.

4. Erityistä
3.1.1.5.
Työllisyyspolitiikan uudet suuntaviivat asettavat
suuria haasteita myös unionin uusille jäsenvaltioille. Kaikkien
muiden ongelmiensa lisäksi kyseisten maiden on alettava
yleensä ensimmäistä kertaa soveltaa suuntaviivojen mukaista
politiikkaa. Tämän vuoksi komission on otettava erityisvastuu
uusien jäsenmaiden tukemisesta, kun ne pyrkivät vastaamaan
unionin yhdentymisen synnyttämiin odotuksiin.

3.2.
Euroopan uudesta työllisyysstrategiasta antamassaan
lausunnossa ETSK korostaa, että ”uusi työllisyysstrategia voi
edistää Lissabonin tavoitteiden ja niihin sisältyvien konkreettisten välitavoitteiden saavuttamista, sikäli kuin siihen liitetään
pysyvät ja integroidut suuntaviivat, joiden tehokkuutta valvotaan järjestelmällisesti ( 2)”.

( 1) EYVL C 95, 23.4.2003.
( 2) EYVL C 133, 6.6.2003.

4.1.
ETSK esittää kuhunkin toimintaprioriteettiin liittyen
seuraavat huomautukset:

4.1.1. T o i m i n t a p r i o r i t e e t t i 1 ; T y ö t t ö m i i n j a
t y öma rkki no i den ul ko pu ol el l a o l ev i i n k oh d i st e t ut a k t i iv i s e t j a e n na l t a
e h k äi s e vä t to i me np i te e t
4.1.1.1.
Euroopan uutta työllisyysstrategiaa koskevassa viimeisimmässä lausunnossaan ETSK korostaa, että ”tulee luoda
suuntaviiva, jonka yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota
työttömien ja pitkäaikaistyöttömien, vammaisten, naisten,

(3 ) Täystyöllisyys, työn laadun ja tuottavuuden parantaminen sekä
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden vahvistaminen.
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nuorten ja etnisten vähemmistöjen tilannetta helpottaviin
ennaltaehkäiseviin ja aktiivisiin toimiin. Tavoitteena tulee olla
sellaisten tekijöiden poistaminen, jotka haittaavat kyseisten
ryhmien pääsyä työmarkkinoille ja korkealaatuisiin työpaikkoihin sekä niissä pysymistä. Tässä yhteydessä on erityisen
tärkeää selvittää ajoissa työnhakijoiden tarpeet ja tarjota vastaavia ohjaus- ja uudelleenintegrointisuunnitelmia (1)”.
4.1.1.2.
Edellä esitetyn näkemyksensä perusteella ETSK
kysyy, eikö jäsenvaltioiden olisi parempi koota yhden suuntaviivan piiriin kaikki toimenpiteet, joiden tavoitteena on poistaa
työmarkkinoille pääsyä haittaavat esteet – unionin ulkopuolisten maiden kansalaisten syrjintä työmarkkinoilla ja alueiden
väliset erot mukaan luettuina. Työmarkkinaosapuolet, järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajat yleisemmin sekä
alue- ja paikallishallinto voisivat osallistua kyseisen suuntaviivan toteuttamiseen.
4.1.1.2.1.
Komitea huomauttaa, että luomalla yksi yhtenäinen suuntaviiva työmarkkinoille pääsyä haittaavien esteiden
poistamista varten muutettaisiin työllisyyspolitiikan lähestymistapaa siten, että olisi mahdollista saada entistä kattavampi
– sekä realistisempi ja selkeämpi – kuva työllisyyspolitiikan
tulevaisuudennäkymistä. Jos meneteltäisiin näin, kaikki toiminta muuttuisi ennaltaehkäiseväksi, se koskisi kaikkia tahoja
ja sen pitkäaikaiset sosiaaliset vaikutukset voimistuisivat, mikä
vaikuttaisi mahdollisuuksiin ratkaista ongelma keskipitkällä
aikavälillä.

4.1.2. T o i m i n t a p r i o r i t e e t t i 2 ; K a n n u s t e t a a n
y r i t tä jy y tt ä ja e d i s te t ää n ty öp ai k k o j en l u omi s ta
4.1.2.1.
ETSK kannattaa tähän prioriteettiin liittyviä komission ehdotuksia. Asiasta aikaisemmin esittämiensä näkemysten (2) perusteella komitea korostaa erityisesti tarvetta edistää
koulutuksen avulla järjestelmällisesti ja integroidusti yrittäjyyttä ja liiketoimintaympäristöä, joka on perinteisten eurooppalaisten sosiaalistandardien mukainen.
4.1.2.1.1.
seuraavaa:
–

Erityisesti yrittäjyyden osalta ETSK muistuttaa

Yrittäminen – solidaarisiin tavoitteisiin tai yleishyödyllisten palvelujen tuottamiseen pyrkivien henkilöiden yrittäjyys mukaan luettuna – tuottaa tehokkaasti työpaikkoja.

( 1) EYVL C 133, 6.6.2003.
( 2) ”Yritysten kehittämistä suosivan toimintaympäristön luomiseksi
ja yrittäjyyden vahvistamiseksi erityisesti pk-sektorilla sekä henkilöyhteisöjen toiminta-aloilla (osuuskunnat, yhdistykset ja keskinäiset vakuutusyhtiöt) tulisi lisäksi luoda yksi suuntaviiva, jonka
tärkeimpänä tavoitteena tulisi olla entistä useampien laadukkaiden
ja elinkelpoisten työpaikkojen luominen”, EYVL C 133, 6.6.2003.
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–

Pienet yritykset ovat tavallisesti luonteeltaan työvaltaisia
ja ne luovat suhteellisesti enemmän työpaikkoja kuin
suuret pääomavaltaiset yritykset.

–

Pk-yritysten määrän kasvu EU:ssa ei vielä sinällään ole
yksiselitteinen merkki politiikan onnistumisesta.

–

On varmistettava, että pienyritysten määrä kasvaa ja ettei
itsenäisen yrittäjän uraa tarvitse valita pakon edessä
tilanteessa, jossa työmarkkinat eivät tarjoa palkkatyön
mahdollisuutta nyt tai tulevaisuudessa ( 3).

–

Perinteisten alojen yritykset luovat jatkuvasti työpaikkoja,
ja siksi ne on sisällytettävä unionin ja jäsenvaltioiden
yritystukipolitiikkoihin.

–

Yritysten perustamisen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota laadun parantamiseen tarjoamalla potentiaalisille
yrittäjille asianmukaista koulutusta sekä yritystoimintaa
tukevia palveluita.

4.1.3. T o i m i n t a p r i o r i t e e t t i
3;
V as tat aa n
m uut oks i i n j a ed i st etää n so peu tu mi sky ky ä t y ös sä

4.1.3.1.
Asiasta aikaisemmin esittämiensä näkemysten (1)
perusteella ETSK kannattaa tähän prioriteettiin liittyviä komission ehdotuksia. Komitea painottaa kuitenkin työmarkkinaosapuolten roolia kyseisen prioriteetin kehittämisessä. Tämä rooli
edellyttää, että työmarkkinaosapuolet sitoutuvat prosessiin
lujasti kaikilla tasoilla (unionissa, jäsenvaltioittain ja paikallistasolla) toimintalinjojen laatimisvaiheesta niiden toteuttamiseen
ja arviointiin.

4.1.3.2.
Kyseisen tavoitteen edistäminen edellyttää, että
kasvuun ja työllisyyteen liittyvää kolmikantayhteistyötä koskeva työmarkkinaosapuolten ehdotus toteutetaan välittömästi,
samoin kuin komission samasta aiheesta tekemä ehdotus,
jonka mukaan ennen keväällä pidettävää Eurooppa-neuvoston
kokousta järjestetään kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantakokous.

(3 ) EYVL C 368, 20.12.1999 (liite).
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4.1.4. T o i m i n t a p r i o r i t e e t t i 4 ; L i s ä t ä ä n j a
p ara nn et aan i nv es to i nt ej a h enki l ö p ää om a an ja e l i ni k ä i se n op pi m i s e n
s tr ate gi o i hi n
4.1.4.1.
ETSK kiinnittää erityistä huomiota henkiseen pääomaan investoimiseen. ”Komitea pitää elinikäistä oppimista
koskevaa suuntaviivaa keskeisen tärkeänä ja painottaa voimakkaasti tarvetta lisätä alalla oleellisesti sekä julkisista että yksityisistä varoista tarkoitukseen suunnattuja investointeja. Lisäksi
komitea korostaa tarvetta löytää ja kehittää nykyistä joustavampi ja tehokkaampi tapa hyödyntää tarkoitukseen varattuja
määrärahoja ja painottaa rakennerahastojen sekä erityisesti
Euroopan sosiaalirahaston roolin ja panoksen merkitystä ( 1)”.
4.1.4.2.
ETSK korostaa erityisesti elinikäisen oppimisen
merkitystä ja katsoo, että tavoite, jonka mukaan aikuisten
osallistumista yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen
on lisättävä niin, että osallistumisaste on EU:ssa keskimäärin
15 prosenttia ja kaikissa jäsenvaltioissa yli 10 prosenttia, ei
riitä tyydyttämään ( 1) tietoyhteiskunnan suuria vaatimuksia.

4.1.5. T o i m i n t a p r i o r i t e e t t i 5 ; L i s ä t ä ä n t y ö v o i man t arj o nt aa j a ed i st etä än akt i i v i s ta i kään ty mi s tä
4.1.5.1.
Komitea painottaa myös, että ”aktiivista ikääntymistä edistävässä politiikassa on otettava huomioon vaikea
työllisyystilanne sekä vallitseva taloudellinen tilanne, jonka
seurauksena yritykset päätyvät syvällekäyviin rakenneuudistuksiin, jotka puolestaan liian usein johtavat ikääntyneiden
työntekijöiden irtisanomisiin. Tällaisia irtisanomisia vastaan on
toimittava etenkin kunnianhimoisten saneeraussuunnitelmien
sekä uudelleentyöllistämistä ja uudelleenkoulutusta koskevien
toimenpiteiden avulla, mutta myös jättämällä avoimeksi nykyiset mahdollisuudet siirtyä ennenaikaisesti eläkkeelle (1)”.
4.1.5.2.
Koulutus ja etenkin elinikäinen oppiminen voivat
toimia katalysaattoreina, joiden avulla voidaan hankkia tietoyhteiskuntaan perehtyneitä työntekijöitä kouluttamalla naisia,
ikääntyneitä työntekijöitä ja heikommassa asemassa olevia
ihmisiä.

4.1.6. T o i m i n t a p r i o r i t e e t t i 6 ; S u k u p u o l t e n
t as a-arvo
4.1.6.1.
ETSK kannattaa komission ehdotuksia ja tähdentää,
että tasa-arvon edistäminen työelämässä on työelämään pääsyä
haittaavien esteiden poistamiseen ja palkkapolitiikkaan liittyvä
kysymys.

( 1)

EYVL C 133, 6.6.2003.
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4.1.6.2.
ETSK kannattaa erityisesti sitä, että työ- ja perheelämän yhteensovittamista helpotetaan tarjoamalla palveluita,
jotka koskevat lapsia ja muita huollettavia. Sikäli kun nämä
toimenpiteet yhdistetään työelämään pääsyä haittaavien esteiden poistoon ja sukupuolten palkkaerojen pienentämiseen
tähtääviin toimiin, niiden odotetaan edistävän huomattavasti
asiaan liittyvien tavoitteiden (2) saavuttamista vuoteen 2010
mennessä.

4.1.7. T o i m i n t a p r i o r i t e e t t i 7 ; E d i s t e t ä ä n
t y öm a r k k i no i l la h e i k om m a ss a a se m ass a ol ev i en ry h mi en i n teg ro i tu m is ta j a t or ju ta a n sy r j i nt ä ä
4.1.7.1.
ETSK kannattaa myös tähän prioriteettiin liittyviä
yksittäisiä komission ehdotuksia. Komitea huomauttaa kuitenkin jälleen, kuten se teki jo kohdassa 4.1.1.2, että sen
mielestä olisi parempi luoda yksi yhtenäinen suuntaviiva
työmarkkinoille pääsyä haittaavien esteiden poistamista varten.
Lisäksi komitea on erittäin kiinnostunut siitä, että asetetaan
heikommassa asemassa olevia ryhmiä koskevia määrällisiä
tavoitteita. Tällaiset tavoitteet voivat helpottaa ratkaisevalla
tavalla välttämättömän jälkiarvioinnin suorittamista.
4.1.7.2.
”Heikommassa asemassa olevilla ryhmillä” tarkoitetaan kuitenkin useita eri ihmisryhmiä, jotka ovat työllisyyspolitiikan näkökulmasta toisistaan poikkeavassa asemassa. Erityisesti vammaisten ja työelämän suhdetta sekä sen ehtoja ja
määritelmiä on tarkasteltava esitettyä yksityiskohtaisemmin.
Monet vammaiset ja mahdollisesti joihinkin muihin ryhmiin
kuuluvat ihmiset eivät edes ole pyrkimässä työmarkkinoille.
Tämä ei tietenkään saa johtaa siihen, että heiltä poistetaan
mahdollisuus saada koulutusta tai hankkia ammattikokemusta
työllisyyden toimintasuunnitelmien puitteissa.
4.1.7.3.
ETSK ehdottaa, että asetetaan myös sellaisia heikommassa asemassa olevia henkilöitä koskevia määrällisiä
tavoitteita, joiden ei heidän elämäntilanteensa takia katsota
kuuluvan aktiiviseen työvoimaan.

4.1.8. T o i m i n t a p r i o r i t e e t t i
8;
Teh dään
t y ön te k o k an nat t av ak si t yö n h ou k ut t el ev uut t a l i sä äv i n k ann us ti mi n
4.1.8.1.
ETSK kannattaa tätä prioriteettia koskevaa komission ehdotusta ja korostaa työelämän laadullisen ulottuvuuden
merkitystä työntekijöiden aktiiviselle pysymiselle työelämässä.
Tämän takia on tärkeää, että työllisyyden kansallisia toimintasuunnitelmia laadittaessa otettaisiin huomioon myös työelämän laadullinen ulottuvuus.

(2 ) Tavoitteena on vuoteen 2010 mennessä poistaa sukupuolierot
työttömyysasteissa ja puolittaa sukupuolten palkkaerot.
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4.1.9. T o i m i n t a p r i o r i t e e t t i 9 ; P i m e ä n t y ö n
m uut t a m i n e n il m oi t e tu k si t y ök si

telua Euroopan työllisyysstrategiaan liittyvistä kansallisista
toimintasuunnitelmista ja tehdä niitä koskevia päätöksiä ( 1).

4.1.9.1.
Euroopan uudesta työllisyysstrategiasta annetussa
ETSK:n lausunnossa esitetyt näkemykset (1) ovat perusteltuja,
eivätkä ne poikkea komission kannasta. ETSK kannattaa
erityisesti edellytysten luomista sille, että ongelma tiedostetaan
koko laajuudessaan ja että tilanteen edistymistä valvotaan
nykyistä parempien tilastotietojen avulla.

4.2.2.
ETSK on komission kanssa samaa mieltä siitä, että
”kaikkien keskeisten sidosryhmien, myös kansalaisyhteiskunnan edustajien, olisi osallistuttava täysimääräisesti Euroopan
työllisyysstrategian toteutukseen”. Lisäksi komitea kannattaa
komission näkemystä, jonka mukaan ”alue- ja paikallistason
toimijoiden osallistumista suuntaviivojen kehittämiseen ja täytäntöönpanoon olisi tuettava etenkin paikalliskumppanuuksien, tiedonlevityksen ja kuulemisen kautta”.

4.1.10.

To i m i nt a p r i or it e e t ti 1 0; E d i ste tä ä n
a m m a tt i e n j a a l oj e n vä l is tä l i i k k u vu ut ta j a p aran n e ta an ty ön v äl i ty s tä

4.1.10.1.
ETSK toteaa, että henkilöiden liikkuvuus EU:ssa
on tärkeää myös työelämän osalta, ja kannattaa kaikkia asiaan
liittyviä komission ehdotuksia. Komitea suhtautuu kuitenkin
erityisen myönteisesti tärkeänä pitämäänsä ehdotukseen, jonka
mukaan kaikkien EU:n kansalaisten olisi vuoteen 2005 mennessä pystyttävä näkemään kaikki jäsenvaltioiden työnvälityspalveluissa ilmoitetut avoimet työpaikat.
4.2.
Hallintotavan, yhteistyökumppanuuden ja toteutuksen
parantamisen osalta ETSK tähdentää seuraavaa:
4.2.1.
ETSK tunnustaa tarpeen parantaa työllisyyden kansallisten toimintasuunnitelmien yhteydessä Euroopan työllisyysstrategian hallintoa ja täytäntöönpanoa ja kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan ”asiaankuuluvien parlamentaaristen elinten tiivis osallistuminen suuntaviivojen täytäntöönpanoon olisi varmistettava – erilaisten kansallisten
perinteiden ja käytäntöjen mukaisesti”. Komitea ehdottaa kuitenkin edelleen, että jäsenvaltioiden parlamenteille varataan
tärkeä rooli työllisyyden kansallisten toimintasuunnitelmien
toteuttamisessa, ja toistaa tämän takia jäsenvaltioissa sovellettavia käytäntöjä koskeneen ehdotuksensa, jonka mukaan jäsenvaltioiden parlamenttien tulisi käydä kansallisten työllisyysbudjettien vuosittaisen käsittelyn yhteydessä aktiivista keskus( 1) EYVL C 133, 6.6.2003.

4.2.2.1.
Edistääkseen edellä mainittua tavoitetta ETSK korostaa aikaisempien lausuntojensa perusteella jälleen kerran
sen merkitystä, että määritellessään suuntaviivojen yksityiskohtaisen sisällön jäsenvaltiot liittävät niihin sekä valtakunnallisella
että myös alue- ja paikallistasolla sovellettavia määrällisiä
tavoitteita. Tästä syystä jäsenvaltioita kehotetaan kiinnittämään
nykyistä enemmän huomiota kunkin toimenpiteen täytäntöönpanoon, tuloksiin ja arviointiin. Lisäksi kyseisiä toimenpiteitä tulee aina täydentää suosituksilla.
4.2.3.
Perusedellytys sille, että suuntaviivoja koskevaa integroitua politiikkaa voidaan kehittää tehokkaasti, on tilastotietojen käyttö. ETSK korostaa jälleen kerran tilastotietojen merkitystä ja kehottaa komissiota työskentelemään koordinoidusti
ja kaikin voimin sen varmistamiseksi, että luotettavia tilastotietoja on oikeaan aikaan saatavilla. Kyseisten tilastotietojen tulee
perustua kaikkia jäsenvaltioita koskeviin vertailukelpoisiin ja
luotettaviin indikaattoreihin.
4.2.4.
Hallinnon sekä työmarkkinajärjestöjen ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien väliset yhteistyökumppanuudet suuntaviivojen täytäntöönpanossa erityisesti paikallis- ja aluetasolla ovat keskeisessä asemassa niiden tehokkaan
toiminnan kannalta. Edellä mainituista syistä työmarkkinaosapuolten ja yleisemmin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan
roolia paikallis- ja aluetasolla on vahvistettava sekä politiikan
muotoilussa ja tavoitteiden määrittelyssä että yksittäisten toimenpiteiden tapauskohtaisessa toimeenpanossa ja arvioinnissa.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:
–

Ehdotus: Neuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista
yhteisistä säännöistä ja tiettyjen viljelykasvien tuottajien tukijärjestelmistä (2003/0006
(CNS)), ja

–

Ehdotus: Neuvoston asetus Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta
maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 2826/2000 kumoamisesta (2003/0007 (CNS))
(KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0006 – 0007 (CNS))
(2003/C 208/17)

Neuvosto päätti 10. helmikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainituista ehdotuksista.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 25. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Rudolf Strasser ja apulaisesittelijä Adalbert Kienle.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 82 ääntä puolesta,
27 vastaan, ja 15 pidättyi äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Berliinissä (maaliskuussa 1999) kokoontunut Eurooppa-neuvosto jatkoi maataloutta koskevilla Agenda 2000-päätöksillään vuonna 1992 käynnistettyä uudistusprosessia ja
määritti yhteisen maatalouspolitiikan perusedellytykset ajanjaksoksi 2000–2006. Tässä yhteydessä päätettiin suuntautua
entistä voimakkaammin markkinoiden mukaan ja laskea hallinnollisia hintoja, siirtää varoja suoriin tukiin sekä ottaa
huomioon ekologiset vaatimukset. Lisäksi Euroopan komissiolle annettiin tehtäväksi laatia YMP:n väliarviointi (Midterm
Review, MTR) (1), johon sisältyy määräaikoja ja velvoitteita,
mikäli se on markkinakehityksen kannalta välttämätöntä.

1.2.
Euroopan komissio totesi 10. heinäkuuta 2002 YMP:n
väliarvioinnista antamassaan tiedonannossa muun muassa,
että vuonna 1992 aloitetussa uudistusprosessissa on edistytty
huomattavasti, markkinoiden tasapaino on parantunut ja sekä
laajentumiselle että nykyisille WTO-neuvotteluille on luotu
kestävä perusta.

2.

Uudistusehdotusten sisältö

on käyty väliarviointia koskevan tiedonannon julkaisemisen
jälkeen muun muassa neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Näin on määrä tarjota
maanviljelijöille pitkän aikavälin näkymät kestävää maataloutta varten. Komissio ryhmittelee uudistusehdotuksensa seuraavasti:
–

markkinoiden vakauttaminen ja yhteisten markkinajärjestelyjen parantaminen

–

tuotantomääristä riippumattomat suorat tuet – maatilan
tulotuen käyttöönotto, täydentävät ehdot

–

tuen vähentäminen ja mukauttaminen

–

maaseudun kehittämisen vakauttaminen ja vahvistaminen.

2.2.
Korvausjärjestelmä on määrä koota yhteen uuteen
asetukseen. Lukuisien tähänastisten asetusten voimassaolo
päättyisi. Uusien sääntöjen on määrä tulla voimaan jo 1. tammikuuta 2004. Vain tuen mukauttamisen on tarkoitus tulla
voimaan vasta vuonna 2006.

2.1.
Euroopan komissio esitti 22. tammikuuta 2003 YMP:n
jatkouudistusta koskevat lainsäädäntöehdotukset, joissa otetaan huomioon Brysselissä lokakuussa 2002 kokoontuneen
Eurooppa-neuvoston päätelmät sekä laaja keskustelu, jota

2.3.
Komissio on esittänyt erilliset lainsäädäntöehdotukset
viljan, riisin, kuivarehun sekä maidon ja maitotuotteiden
yhteisten markkinajärjestelyjen suunnitelluista muutoksista.
Komitea ottaa niihin kantaa erillisissä lausunnoissa ( 2).

( 1) ETSK:n lausunto aiheesta ”Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeva
väliarviointi”, EYVL C 85, 8.4.2003.

(2 ) EYVL C 85, 8.4.2003 .
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2.4.
Maanviljelijöiden on maatilan tulotukea hyödyntäessään kesannoitava kymmenen prosenttia viljelyalastaan kymmeneksi vuodeksi (ei mahdollisuutta vuoroviljelyyn eikä energiakasvien viljelyyn kuten tähän asti). Poikkeuksena ovat
enintään 20 hehtaarin maatalousyritykset sekä luonnonmukaista viljelyä harjoittavat maatalousyritykset. Energiakasvien
viljelyn tukemiseen on varattu 45 euroa hehtaaria kohti
(1,5 miljoonan hehtaarin enimmäispinta-alalle).
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on tarkoitus sekä siirtää varoja toiseen pilariin (maaseudun
kehittäminen) että rahoittaa uudet maatalousmarkkinauudistukset. Suoria tukia on määrä vähentää ”asteittain ja eriytetysti”
(ks. taulukko). Ehdotus suorien tukien 300 000 euron tilakohtaisesta enimmäismäärästä on poistettu. Ehdotetun asetuksen
mukaan kaikista suorista tuista on määrä vähentää yleinen
prosenttiosuus, ja pienille yrityksille korvataan tässä yhteydessä
osa menetetystä tuesta.
(%)

2.5.
Komission uudistusehdotusten ydin on lähes kaikkien
suorien tukien eriyttäminen nykyisestä laskentaperusteesta
(esim. eläinkohtainen tai pinta-alatuki). Peltoviljelmien (useita
poikkeuksia), nautojen ja lampaiden tai maidon tuet on
markkinointivuodesta 2004/05 määrä koota yhteen tukeen,
joka perustuu pitkälti aiempiin viitearvoihin (vuosien 2000,
2001 ja 2002 keskiarvo). Vuoden 2002 kesällä tekemästään
ehdotuksesta poiketen komissio ehdottaa tärkkelysperunoiden
suhteen, että vain puolet suorasta tuesta sisällytetään maatilan
tulotukeen.

2.6.
Pähkinöiden osalta komissio esittää nykyisen järjestelmän korvaamista vuosittain maksettavalla tuella, jonka suuruus olisi 100 euroa hehtaaria kohti. Sitä voidaan nostaa
kansallisella tuella.

2.7.
Tuotantomääristä riippumaton maatilan tulotuki on
määrä jakaa tukioikeuksiin oikeuksien siirron helpottamiseksi.
Yksittäinen ”oikeus” lasketaan maatilan tulotuesta jakamalla
viitemäärä tähän määrään viitekaudella johtaneella hehtaarimäärällä (myös rehuala). Oikeudet voidaan (pinta-alatuen
tapaan) siirtää maan kanssa tai ilman maata saman jäsenvaltion
viljelijöille, ja niillä voidaan näin ollen käydä kauppaa.

2.8.
Pinta-alaperusteisen maatilan tulotuen ja muiden suorien tukien myöntäminen riippuu ehdotuksen mukaan ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia sekä elintarvikkeiden
turvallisuutta ja viljelijöiden työturvallisuutta (liite III) koskevien lakisääteisten normien noudattamisesta sekä jokaisen
jäsenvaltion itse määrittelemän ”hyvän viljelykunnon” säilyttämisestä (liite IV) (täydentävät ehdot).

2.9.
On myös määrä ottaa käyttöön maatilojen neuvontajärjestelmä, johon niiden maatalousyritysten on liityttävä, jotka
saavat vuosittain suoria tukia yli 15 000 euroa tai joiden
liikevaihto on vuosittain yli 100 000 euroa. Neuvontajärjestelmällä on tarkoitus auttaa maanviljelijöitä täyttämään ajanmukaiset ja ennen kaikkea laatunäkökohtia korostavat maatalousstandardit.

Varainhoitovuosi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1–5 000 euroa

0

0

0

0

0

0

0

5 001–50 000 euroa

1

3

7,5

9 10,5 12 12,5

yli 50 000 euroa

1

4 12

14

16

18 19

Yleinen prosenttiosuus

1

4 12

14

16

18 19

2.11.
Tuen kaavaillun vähentämisen yhteydessä on määrä
käyttää osa tuen vähentämisen vuoksi säästyneistä varoista
maaseudun kehittämiseen. Tämä osa on yksi prosentti vuonna
2007 ja nousee kuuteen prosenttiin vuonna 2011. Jäljelle
jäävä osa käytetään uusien markkinauudistusten sekä erityistilanteiden rahoitukseen.
2.12.
Komissio ehdottaa maaseudun kehittämiseen tarkoitetun tuen lisäämistä ja tämän yhteisön politiikan soveltamisalan laajentamista ottamalla käyttöön uusia maanviljelijöitä
koskevia toimenpiteitä.
2.13.
Komissio ehdottaa, että tuetaan laatutuotantoa sekä
tuottajaorganisaatioita kuluttajille suunnatun tiedotuksen ja
laatutuotteiden mainonnan yhteydessä.
2.14.
Komissio ehdottaa myös, että maanviljelijöille myönnetään väliaikaista ja alenevaa tukea, jotta he voivat helpommin
mukauttaa yrityksensä EU:n lainsäädännön mukaisiin ympäristönsuojelua, elintarvikkeiden turvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja työsuojelua koskeviin normeihin (alenevaa tukea
myönnetään enintään viideksi vuodeksi, ja se on vuosittain
enintään 10 000 euroa maatilaa kohti). Viljelijät voivat myös
saada tukea maatilojen neuvontapalvelujen käyttämiseen (enintään 1 500 euroa) sekä eläinten hyvinvoinnin parantamiseen
(enintään 500 euroa kotieläinyksikköä kohti vuosittain enintään viiden vuoden ajan).

3. Yleistä
2.10.
Brysselissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätökset huomioon ottaen komissio ehdottaa pakollista tuen
vähentämistä ja mukauttamista vuodesta 2007 (eli seuraavien
rahoitusnäkymien alusta) lähtien. Ehdotus eroaa kuitenkin
heinäkuussa 2002 tehdystä ehdotuksesta, sillä sen mukaan

3.1.
Tässä lausunnossa käsitellään uudistusehdotusten periaatteellisia kysymyksiä (horisontaalinen asetus) sekä ehdotuksia uusiksi maaseudun kehittämistoimiksi.
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3.2.
ETSK on jo esittänyt kriittisiä huomiota YMP:n väliarvioinnista 11. joulukuuta 2002 antamassaan lausunnossa. Komission ehdotukset menevät selkeästi Berliinin Eurooppaneuvoston tarkistustoimeksiantoa pidemmälle, eikä useimpien
tuotteiden odotetulla markkinakehityksellä voida myöskään
perustella YMP:n laaja-alaista uudistusta.

muksella, joissa on otettu huomioon lainsäädäntöehdotuksista
johtuvat muutokset. Tutkimusten lähtökohtana on kuitenkin
markkinoiden oletettu vakaus, jota on vaikea varmistaa, eikä
aluekohtaisia erityisanalyyseja ole tehty esimerkiksi tuotantomääristä riippumattomien tukien vaikutuksista epäsuotuisilla
alueilla.

3.3.
Komissio perustelee pitkälle menevää uudistusehdotustaan Göteborgissa 16. kesäkuuta 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmillä (EU:n kestävän kehityksen strategia)
sekä Brysselissä 24. ja 25. lokakuuta 2002 kokoontuneen
Eurooppa-neuvoston päätelmillä (sopimus suorien tukien käyttöönotosta uusissa jäsenvaltioissa).

3.8.
Komissio päättelee tammikuussa valmistuneiden tutkimusten perusteella, että uudistusehdotukset parantaisivat selkeästi markkinoiden tasapainoa, lisäisivät maatalousyritysten
tuloja, mahdollistaisivat tukijärjestelmän yksinkertaistamisen
ja parantaisivat naudanlihan myyntituloja.

3.4.
Komitean mielestä on tärkeää, että lisäuudistuksilla
tuetaan Euroopan maatalouden monitoimisuutta. Kestävä
maatalous on taattava myös epäsuotuisilla alueilla, jotta estetään maataloustoiminnan loppuminen ja tästä aiheutuvat
kauaskantoiset seuraukset alueen talouteen ja työllisyyteen
sekä asutukseen.

3.5.
Brysselin Eurooppa-neuvoston päätös takaa otsakkeeseen 1 a kuuluvien toimien (markkinajärjestelyt) rahoituspuitteiden määrittelyn ansiosta toisaalta nykyistä paremman suunnitteluvarmuuden vuoden 2013 loppuun asti. Maatalousbudjetti on kuitenkin hyvin rajallinen ja toimintavara YMP:n
lisäuudistuksia ajatellen hyvin pieni, mikä edellyttää varojen
tehokasta käyttöä. Budjettia ei rajoitettu maatalouspoliittisista
vaan pelkästään veropoliittisista syistä. ETSK:n mielestä se
ei ole yhteydessä 1,27 prosenttiin jäsenvaltioiden BKT:stä
asetettuun kokonaisbudjetin ylärajaan eikä myöskään perustu
siihen. Budjetin rajallisuus johtuu myös EU:n laajentumisesta,
WTO:hon liittyvistä markkinajärjestelyjen lisäuudistuksista
sekä maaseudun kehittämispolitiikan välttämättömästä vahvistamisesta, ja sitä on arvioitava tämän mukaisesti.

3.6.
ETSK myöntää, että 10. heinäkuuta 2002 annetun
tiedonannon yksittäisten ehdotusten muuttaminen on askel
parempaan suuntaan (esimerkiksi tuen mukauttamisen ja
maatilojen neuvontajärjestelmän osalta).

3.7.
ETSK panee merkille, että komissio on esittänyt lainsäädäntöehdotusten yhteydessä myös uudistusehdotusten vaikutusanalyyseja. Kyseessä on kuusi vaikutusanalyysia (Impact
Studies), jotka kuitenkin perustuvat vielä väliarvioinnista annetussa tiedonannossa tehtyihin ehdotuksiin. Vaikutusanalyyseja
täydennettiin maaliskuussa 2003 kahdella sisäisellä lisätutki-

3.9.
Tuoreimmat tutkimukset vahvistavat mm. useaan otteeseen esitetyn huolenaiheen siitä, että kiintiöiden ehdotettu
korottaminen alentaisi maanviljelijöiden tuloja tai että öljykasvien tuotanto vähenisi entisestään. Mielenkiintoista on myös,
että jos uudistusehdotukset toteutetaan, tulojen reaalisen nousun työyksikköä kohti vuoteen 2009 mennessä ennustetaan
olevan alhaisempi kuin jos uudistuksia ei toteuteta. Tässä
yhteydessä on otettava huomioon, että tulojen oletettu lisääntyminen johtuu pääasiassa työllisyyden alenemisesta.

3.10.
Komissio perustelee YMP:n lisäuudistuksen tarpeellisuutta myös sillä, että olemassa oleva tukijärjestelmä usein
estää maanviljelijää tuottamasta sitä, mistä markkinoilla on
kysyntää, eikä tarjoa riittävästi kannustimia laatutuotantoa
varten, mikä aiheuttaa ylituotantoa. Nämä perustelut ovat
kuitenkin ristiriidassa sen komission toteamuksen kanssa,
jonka mukaan nykyisillä uudistuksilla on saatu aikaan huomattavaa edistystä ja parannettu markkinoiden tasapainoa. On
myös muistettava, että suurin osa maanviljelijöistä on jo
aiempina vuosina ponnistellut huomattavasti tullakseen toimeen kiristyvässä kilpailussa sekä taatakseen kuluttajien edellyttämät tuotannon korkeat laatuvaatimukset ja elintarvikkeiden turvallisuuden.

3.11.
Keskeisenä tavoitteena mainitaan YMP:n ja etenkin
tukijärjestelmän hallinnoinnin uudistaminen. ETSK pitää tätä
tavoitetta oikeana, mutta suhtautuu asiaan kuitenkin epäillen
ja pelkää, että maatalousyritysten ja -hallinnon byrokraattinen
taakka kasvaa huomattavasti. Tämä koskee ennen kaikkea
uusia maatilan tulotukia, siirtosääntöjä ja täydentäviin ehtoihin
liittyviä velvoitteita. Näistä koituu maanviljelijöille huomattavia lisäkustannuksia, mikä heikentää kannattavuutta ja voi
erityistapauksissa johtaa jopa pienistä tiloista luopumiseen.
Komitea toivoo, ettei uusien toimenpiteiden käytännön soveltaminen aiheuta liiallista byrokraattista taakkaa.
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3.12.
Komitea on useissa lausunnoissaan tähdentänyt maatalouden monitoimisuuden varmistamista sekä tehtäväsidonnaisten suorien tukien periaatetta. Tämä edellyttää, että YMP:n
eri välineitä tarkistetaan ajoittain ja mahdollisesti mukautetaan
muuttuneisiin vaatimuksiin. ETSK on kuitenkin sitä mieltä,
että uudistusehdotusten keskeiset osatekijät, kuten ehdotettu
maatilan tulotuki tai maidon hinnan lisäalennukset, eivät ole
omiaan varmistamaan Euroopan maatalouden monitoimisuutta.

3.13.
ETSK muistuttaa, että maataloustuotannon laajamittainen vähentyminen tai mahdollisesti jopa maataloustoiminnan loppuminen vaikuttaa yksittäisillä alueilla kestävästi ja
huomattavasti maatalouden liitännäisaloihin. Tämä vaikuttaa
edelleen alueiden taloudelliseen suorituskykyyn ja työllisyyteen
kokonaisuudessaan ja saattaa näin ollen huomattavasti kärjistää monilla maaseutualueilla jo ennestään korkeaa työttömyyttä. Tällaiset kielteiset vaikutukset heikentäisivät monien maaseutualueiden kehitysmahdollisuuksia, vähentäisivät myös sosiaalisen koheesion tavoitteen merkitystä ja koskettaisivat
lisäksi luonnon- ja ympäristönsuojeluun sekä kulttuurimaisemiin liittyviä kysymyksiä.

3.14.
ETSK toteaa, etteivät uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi käytetyt välineet vastaisi erittäin syrjäisten alueiden
maatalouden eivätkä karjankasvatuksen erityistilannetta. Siksi
on välttämätöntä toteuttaa erityistutkimus, jossa ehdotetaan
kyseisille alueille sopivia toimia.

3.15.
Komissio odottaa esittämiensä uudistusehdotusten
toteuttamisen vaikuttavan myönteisesti elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen. ETSK on korostanut useissa lausunnoissaan, että yhteiskunnan elintarviketuotannolle asettamat vaatimukset on täytettävä. Komitea on todennut, että vastuu, jota
ei voida jakaa, kuuluu koko elintarvikeketjulle.
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monitoimisuus on yhä vaikeampaa EU:n jäsenvaltioissa maailmanmarkkinaehdoilla. Monitoimista maataloustuotantoa koskevat korkeammat standardit tai vaatimukset on myös suojattava sellaiselta tuonnilta, joka ei täytä kyseisiä eurooppalaisia
standardeja ja vaatimuksia ja vääristää tästä syystä kilpailua.
ETSK näkee tässä mahdollisuuden legitimoida yhteiskunnallisesti pitkällä aikavälillä (tuotantomääristä riippumaton mutta
uusiin ehtoihin kytketty) varainsiirto YMP:n puitteissa monitoimista maataloutta harjoittaville maanviljelijöille. Komitea korostaa myös maantieteellisten alkuperämerkintöjen (SAN- ja
SMM-tuotteet) tehokasta kansainvälistä suojaa Euroopan maataloutta vahingoittavia jäljitelmiä vastaan.

3.18.
ETSK on WTO:n kauppaneuvottelukierroksen yhteydessä kannattanut mm. merkittävien blue box -tukien säilyttämistä (2). On ristiriitaista, että komissio toteaa puolustavansa
blue box -tukien säilyttämistä, mutta kannattaa tuotantomääristä riippumattomia suoria tukia viittaamalla WTO:n sääntöihin.

3.19.
ETSK korostaa YMP:n välttämättömien välineiden
puolustamisen merkitystä. Tällaisia välineitä on esimerkiksi
riittävä ulkosuoja, jolla osaltaan turvataan Euroopan maatalouden monitoimisuus.

4. Erityistä

4.1. Tuotantomääristä riippumattomat tuet
3.16.
ETSK on sitä mieltä, että komission tulisi ottaa
huomioon 24. ja 25. lokakuussa 2002 pidetyn huippukokouksen päätelmät, joissa korostetaan, että nykyisen 15 jäsenvaltion
EU:n epäsuotuisten alueiden tuottajien intressejä on suojeltava.
Monitoimisen maatalouden on kaikilla Euroopan alueilla vastattava Luxemburgissa 1997 ja Berliinissä 1999 kokoontuneiden Eurooppa-neuvostojen päätelmiä.

3.17.
ETSK:n mielestä syntyy vaikeasti ratkaistava tavoitekonflikti, jos yhtäältä pyritään yhä enemmän lähentämään
tuottajahintoja maailmanmarkkinahintoihin ja toisaalta jatkuvasti kiristetään tuotantostandardeja. ETSK on jo muistuttanut ( 1) siitä, että nykyisin tuotantoedellytyksin maatalouden

( 1) ETSK:n oma-aloitteinen lausunto aiheesta ”Eurooppalaista maatalousmallia lujittava politiikka”, EYVL C 368, 20.12.1999,
s. 76–86.

4.1.1.
Tuotantomääristä riippumattomat tuet ovat uudistusehdotusten ydin ja poliittisen kiistan keskiössä. ETSK on
perustellut laaja-alaisesti 11. joulukuuta 2002 antamassaan
lausunnossa epäilyjään ja kriittisiä huomioitaan. Komitea muistuttaa esittäneensä useissa lausunnoissaan periaatteellisia pohdintoja suorien tukien kehittämisestä, joihin se ei kuitenkaan
ole saanut tyydyttävää vastausta. ETSK pahoittelee, ettei komissio ole esittänyt todellisia yhteisötason vaihtoehtoja maatilan
tulotukia koskevalle ehdotukselleen (3), sillä 58 artiklaan sisältyvä mahdollisuus pätee ainoastaan aluetasolla.

(2 ) ETSK:n lausunto aiheesta ”Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeva
väliarviointi”, EYVL C 85, 8.4.2003.
(3 ) Komission käyttämä ilmaisu ”maatilan tulotuki” on harhaanjohtava, sillä tuen määrä ei olisi yhtenäinen vaan vaihtelisi aiemmista
viitearvoista riippuen maatiloittain hyvin paljon.
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4.1.2.
Ehdotetut tuotantomääristä riippumattomat tuet voivat epäilemättä lisätä maanviljelijöiden päätösvapautta (ei enää
yksipuolista suuntautumista tukien mukaan), joustavuutta sekä
toimintojen yksinkertaistamista. ETSK:n mukaan tästä aiheutuisi kuitenkin huomattavia haittoja, joita on tarkasteltava
kriittisesti:
–

Suunniteltu maatilan tulotuki perustuu aiempaan viiteajankohtaan eikä poistaisi olemassa olevia haittoja ja
epätasapainoja vaan pikemminkin vakiinnuttaisi ne.

–

Komission ehdotus syrjisi maatalousyrityksiä, joiden on
kehitettävä toimintojaan, mikä saattaisi haitata voimakkaasti etenkin nuoria viljelijöitä sukupolvenvaihdoksen
yhteydessä.

–

Suunnitellut tuotantomääristä riippumattomat tuet vaikuttaisivat kielteisesti, koska ne lisäisivät tuotanto-oikeuksilla ja maamarkkinoilla spekulointia ja niistä olisi seurauksena uudenlaisia omistusoikeuksia, jotka aiheuttaisivat maatalousalalla sosiaalisia jännitteitä.

–

Tuotannon ylläpitäminen vaarantuu tietyillä tuotantoaloilla ja/tai alueilla (esimerkiksi nautakarjankasvatus niittyalueilla ja heikosti kehittyneillä alueilla), joten laajaalaisen ja kestävän maanviljelyn tavoite asetettaisiin kyseenalaiseksi.

–

Maatalousalalla olisi odotettavissa kilpailuvääristymiä, jos
korkeaa maatilan tulotukea saavat maanviljelijät siirtyvät
tuotantoon, jota ei tähän mennessä ole tuettu, esimerkiksi
lihakarjankasvatuksesta sikojenkasvatukseen tai viljanviljelystä vihannesviljelyyn.

–

Maatalouden markkinajärjestelyt ja etenkin määrälliset
rajoitukset menettäisivät ohjausmerkityksensä, koska
suunnitellut maatilan tulotuet eivät mm. olisi enää sidoksissa viitemääriin. Tästä syystä tuotanto ja hinnat voivat
vaihdella voimakkaasti.

–

Elintarviketeollisuutta, ja erityisesti pk-yrityksiä, huolestuttavat paikalliset raaka-ainetoimitukset, joita ei turvata
tuotantomääristä riippumattomilla tuilla. On olemassa
vaara, että tietyillä alueilla paikalliset raaka-ainetoimitukset loppuvat tai vähenevät huomattavasti.

–

Varojen siirtoa maatalouteen ei hyväksyttäisi yhteiskunnassa toivotulla tavalla entistä vahvemmin, sillä kansalaiset eivät ymmärtäisi, mistä suorituksista maatilan tulotukia myönnettäisiin. Ne olisivat eräänlaisia taloudellisia
sitoumuksia, jotka eivät olisi riittävässä määrin suhteessa
yksittäisellä tilalla todellisuudessa harjoitettavaan maataloustoimintaan.

4.1.3.
Suorien tukien tehtävä on myös tarjota korvaus
suorituksista, joita yhteiskunta odottaa maanviljelijältä, mutta
joita myyntitulot eivät kata tai kattavat vain osittain. Jotkut

3.9.2003

suorituksista kytkeytyvät tuotantoon ja ovat oheistuotteita
(esimerkiksi maiseman säilyttäminen avoimena maanviljelyn
avulla, korkeat tuotantostandardit jne.). Ehdotetun asetuksen
5 artiklan mukaisella kansallisella lähestymistavalla ja liitteessä
IV esitetyillä puitteilla ei vastata yhteisötason ratkaisun vaatimuksiin.

4.1.4.
ETSK on lausunnossaan aiheesta ”YMP:n tulevaisuus” (1) osoittanut maataloustuotannon ja maatalouden monitoimisuuden yhteyden ja todennut, että tämä yhteys on
otettava huomioon oleellisena perusteena suoria tukia kehitettäessä. Komitea on samaa mieltä komission kanssa siitä, että
suorat tuet on perusteltava riittävästi ja ne on hyväksyttävä
yhteiskunnassa. Komitea on tämän vuoksi kannattanut toistuvasti tehtäväsidonnaisia suoria tukia sekä sitä, että tätä tärkeää
välinettä on mukautettava, jos edellytykset ja vaatimukset
muuttuvat perusluonteisesti.

4.1.5.
Ehdotettu maatilan tulotuki johtaisi käytännössä
usein siihen, että samat yhteiskunnalliset suoritukset korvattaisiin hyvin eri tavoin. Tässä yhteydessä on otettava huomioon,
että tuotantoa ylläpitävien maanviljelijöiden on noudatettava
kaikkia täydentäviä ehtoja turvatakseen oikeutensa maatilan
tulotukeen, joka saattaa kuitenkin aiemman viiteperusteen
vuoksi olla matala. Sitä vastoin tuotannon lopettavalla maanviljelijällä on vain harvoja, liian epämääräisiä ja alueellisesti
osittain erilaisia velvoitteita, jotta ”maan hyvää viljelykuntoa”
ylläpidetään, mutta hänellä voi kuitenkin järjestelmän mukaan
olla oikeus korkeaan maatilan tulotukeen. On pelättävissä, että
maanviljelyn ja siten myös maataloustuotannon arvo laskee
yhä enemmän.

4.1.6.
Ehdotetun asetuksen 58 artiklassa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus ”määritellä tietynlainen tasapaino tilakohtaisten tukioikeuksien ja alueellisten tai kansallisten keskiarvojen välillä”. Näin voitaisiin yksinkertaistaa tukien määrittämistä
ja hallinnointia tai osittain lieventää ongelmia, joita maatilan
tulotuki aiheuttaisi maamarkkinoilla. Komissio ei kuitenkaan
ilmeisesti ole pitänyt poliittisesti mahdollisena toteuttaa tällaista järjestelyä yhteisön tasolla, sillä se johtaisi merkittäviin
muutoksiin jäsenvaltioiden välisissä rahavirroissa sekä huomattaviin tulotasojen muutoksiin maatalousyritysten ja alueiden välillä.

4.1.7.
Vaikka tuotantomäärästä riippumatonta tukea ehdotetaankin sovellettavaksi vain osittain tärkkelysperunan viljelyyn, ETSK muistuttaa siitä vaarasta, että monet maatalousyritykset luopuvat tärkkelysperunan viljelystä ja siirtyvät harjoittamaan riskittömämpää ja vähemmän pääomaa vaativaa tuotan-

(1 ) EYVL C 125, 27.5.2002.
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toa, mistä saattaa olla vakavia seurauksia yksittäisillä alueilla.
Komitea vastustaa durumvehnän tuen alentamista, sillä tuki
on välttämätön tuotannon ylläpitämiseksi perinteisillä viljelyalueilla, joilla on vain vähän viljelyvaihtoehtoja. Se kannattaa
sitä vastoin uutta välinettä pähkinöiden tuotannon tukemiseksi. Komitea pitää ehdotettua tukea kuitenkin riittämättömänä,
jotta alalla voidaan kilpailla unionin ulkopuolisista maista
tulevan tuonnin kanssa.

4.1.8.
ETSK perusteli edellä esitetyillä ongelmilla uudelleen
esittämäänsä ehdotusta tutkia tarkasti muita mahdollisuuksia
suorien tukien kehittämiseksi. Komitea kysyykin toistamiseen,
miksei komissio ole tutkinut perustuesta ja tuotekohtaisesta
tuesta koostuvaa tukijärjestelmää. Sen avulla voitaisiin yhtäältä
korvata monitoimisen maatalouden suoritukset kestävästi ja
toisaalta varmistaa maatalousyritysten taloudellis-tuotannollinen tehtävä, mikä on erittäin merkittävää etenkin epäsuotuisilla alueilla. Tällaisella järjestelmällä voitaisiin välttää monet
komission ehdotukseen liittyvät ongelmat.

4.2.

Täydentävät ehdot (Cross-compliance)

4.2.1.
ETSK on useaan otteeseen todennut, että elintarvikkeiden turvallisuutta, työsuojelua, ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevat säännöt sekä myös työsuojelua,
nuorten työntekijöiden suojelua sekä riskeiltä suojaamista
koskevat normit tulisi panna täytäntöön yhtenäisesti ja nykyistä paremmin koko EU:ssa. Komission ehdottamat täydentävät
ehdot voivat olla hyödyllinen väline kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

4.2.2.
ETSK toistaa vaatimuksensa siitä, että standardien on
oltava selkeitä ja yksiselitteisiä ja niitä on sovellettava yhtäläisesti koko EU:n alueella. Täydentävien ehtojen on myös oltava
toteutuskelpoisia, niistä aiheutuva hallinnollinen taakka ei saa
olla liian suuri, ja kaksinkertaisia tarkastuksia tulee välttää.
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jelun alalla. Onkin pohdittava yhtäläistä kohtelua ja oikeusvarmuutta maatalousalalla, etenkin kun maatalousyrityksiä tarkastettaessa säännösten noudattamista voidaan tutkia vain osittain.

4.2.5.
ETSK muistuttaa, että maanviljelijöiden on varauduttava korkeisiin vaatimuksiin, sillä täydentävien ehtojen edellyttämien standardien noudattaminen on todistettava. Joka tapauksessa maatalousyritysten paperityö lisääntyy voimakkaasti. Tämän vuoksi ETSK pitää asianmukaista siirtymäaikaa
tarpeellisena ja oikeutettuna, jotta maatalousyritykset voivat
mukautua uuteen täydentävien ehtojen järjestelmään.

4.2.6.
Komission ehdotuksessa edistetään hallinnon yksinkertaistamista mukauttamalla nykyinen integroitu hallinto- ja
valvontajärjestelmä suorien tukien järjestelmään sekä täydentämällä sitä täydentäviin ehtoihin ja hyviin viljelykäytänteihin
liittyvillä tarkastuksilla. ETSK toteaa kuitenkin, että hallinto- ja
valvontakustannukset saattavat kuormittaa hallintoa. Jotta
byrokratia vähennettäisiin, säännökset tulisi rajoittaa täydentävien ehtojen toteuttamisen kannalta ehdottoman välttämättömiin määräyksiin.

4.2.7.
Tämä koskee myös ”hyvän viljelykunnon” velvoitetta.
Tässä yhteydessä tulisi myös määritellä velvoitteiksi määräykset, jotka ovat tarpeen monitoimisen maatalouden ylläpitämiseksi ja joita voidaan käytännössä valvoa puolueettomasti.
Jotkut ehdotetut velvoitteet vaikuttavat vaikeilta toteuttaa
(esimerkiksi maaperän hedelmällisyyden tai rakenteen säilyttäminen).

4.2.8.
Yksinkertaistamisen edistämiseksi on välttämättä
määriteltävä valvonnan painopisteet ja kutsuttava maatalousja ammattialajärjestöt mukaan kehittämään sellaisia maatilojen
neuvonta- ja tukirakenteita, jotka tekevät yhteistyötä hallinnon
kanssa ja edistävät vapaaehtoista sertifiointia.

4.2.9.
ETSK muistuttaa tässä yhteydessä myös siitä, ettei
EU:n maataloustuotannon korkeita standardeja tulee vaarantaa
kilpailua vääristävällä tuonnilla, eli myös unionin ulkopuolisten maiden tuottajien on noudatettava yhdenmukaisesti täydentäviä ehtoja, eläinten hyvinvointia ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia tavoitteita.

4.2.3.
Komissio ehdottaa, että suorien tukien myöntämisen
edellytyksenä olisi 38 EU:n säännöksen noudattaminen sekä
maatalousalueiden ylläpitäminen ”hyvässä viljelykunnossa”.
Kyseisten velvoitteiden noudattamatta jättäminen alentaisi
suoria tukia rikkomuksen vakavuudesta riippuen 10–100 prosenttia.

4.3. Maatilojen neuvontajärjestelmä (Farm Advisory System)

4.2.4.
ETSK muistuttaa siitä, ettei yksittäisiä säännöksiä voi
soveltaa kaikkiin maanviljelijöihin samalla tavoin etenkään ns.
elinympäristö- tai lintudirektiivin yhteydessä tai terveydensuo-

4.3.1.
Komissio on kehittänyt YMP:n väliarvioinnista antamassaan tiedonannossa esitettyä ehdotusta tilatarkastusjärjestelmästä (Farm Audit) ja ehdottaa nyt pakollisen maatilojen
neuvontajärjestelmän käyttöönottoa.
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4.3.2.
ETSK ymmärtää, että jäsenvaltioille annetaan ehdotettua maatilojen neuvontajärjestelmää käyttöön otettaessa
tietty toimintavara sen muotoiluun. Komitea on kannattanut
tällaisen järjestelmän vapaaehtoista käyttöönottoa sekä kannustinjärjestelmän luomista sitä varten. Neuvontaa tulisi järjestää niin lakisääteisten standardien noudattamisen kuin maatalousyritysten taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen tilanteen
jatkuvan parantamisen suhteen.

4.4.4.
ETSK muistuttaa, että tuen vähentämistä koskevia
ehdotuksia on tarkasteltava suoraan kaavailtujen hinnanalennusten yhteydessä. Monissa tapauksissa kyseiset toimet aiheuttaisivat yksittäisissä maatalousyrityksissä samanaikaisesti toteutettuina huomattavia tulojen menetyksiä. Tämä koskee
etenkin maanviljelijöitä, jotka saavat tulonsa yksinomaan
maataloustuotannosta.

4.3.3.
ETSK muistuttaa, että neuvontajärjestelmään osallistuminen aiheuttaa maanviljelijöille lisäkustannuksia. Näin ollen
on tärkeää tarjota maanviljelijöille mahdollisuus tukeen, kuten
maaseudun kehittämistä koskevassa komission ehdotuksessa
esitetään. Komitea kehottaa kiinnittämään maatilaneuvonnan
yhteydessä erityistä huomiota koulutus- ja pätevöittämisvälineisiin niin itsenäisen ammatinharjoittamisen kuin palkkatyön
suhteen. ETSK korostaa, että maatalousalan yhteiskunnallisammatillisilla järjestöillä ja työmarkkinajärjestöillä on oltava
keskeinen rooli maanviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden
ammatti- ja täydennyskoulutuksessa sekä neuvonnassa.

4.5. Kesannointi ja päästövähennyshyvitykset

4.4.

Tuen vähentäminen ja mukauttaminen

4.4.1.
Tukien vähentämisestä ja mukauttamisesta heinäkuussa 2002 tehtyjä ehdotuksia on muutettu huomattavasti.
Sen lisäksi, että varoja siirretään maatalouspolitiikan toiseen
pilariin (tuen mukauttaminen), kaavaillaan nyt myös varojen
siirtämistä ensimmäisen pilarin sisällä (tuen vähentäminen).
ETSK pahoittelee, ettei neuvosto ole tehnyt päätöstä YMP:n
toista pilaria koskevasta rahoitusselvityksestä. Siksi on turhaa
mainita tarkkoja prosenttilukuja, kun puhutaan maatalousbudjetista toiseen pilariin siirrettävästä osuudesta. Suoria tukia
vähennettäessä tukia eriytetään asteittain tukimäärän mukaan.
Ylärajaa koskeva alkuperäinen ehdotus on kuitenkin poistettu,
mikä on suurten yritysten edun mukaista. Tämä tarkoittaa, että
tilakoosta johtuvat vaikutukset, kuten kustannusten aleneminen, otettaisiin komitean ehdotuksen mukaisesti ainakin periaatteessa huomioon. Maatilojen työllisyystilannetta ei sitä
vastoin ole otettu huomioon.

4.5.1.
Tähänastinen kesannointijärjestelmä, johon sisältyy
mahdollisuus vuoroviljelyyn ja uusiutuvien raaka-aineiden
viljelyyn, on selkeästi vähentänyt ”perinteisten” maatalousmarkkinoiden kuormitusta. Komission uudistusehdotus merkitsee jatkuvaa kymmenen vuoden kesannointia ilman vuoroviljelymahdollisuutta. Uudistuvien raaka-aineiden viljely ei
myöskään ole ehdotuksen mukaan enää mahdollista.

4.5.2.
ETSK kannattaa vuoroviljelymahdollisuuden säilyttämistä kesannoinnin yhteydessä. Vastedes tulisi tähänastiseen
tapaan olla myös mahdollisuus energiakasvien viljelyyn kesannoinnin sijaan. Mikäli luonnonsuojelusyistä tarvitaan usean
vuoden kesannointia, on ETSK:n mielestä järkevää luoda
vastaavia vaihtoehtoja maatalouden ympäristötoimenpiteiden
avulla.

4.5.3.
ETSK:n mielestä energiakasvien viljelylle kaavailtu
45 euron tuki hehtaaria kohti on ensimmäinen myönteinen
merkki. On kuitenkin kyseenalaista, voidaanko näin pienellä
tuella ja kesannoituja aloja hyödyntämättä saavuttaa 1,5 miljoonan hehtaarin tavoite.

4.5.4.
ETSK:n mielestä on oikein, ettei kesannointivelvoite
edelleenkään koske enintään 20 hehtaarin tiloja eikä luonnonmukaista viljelyä harjoittavia maatalousyrityksiä.

4.6. Uudet maaseudun kehittämistoimet

4.4.2.
Tuen vähentämistä ja mukauttamista on tarkoitus
soveltaa uusissa jäsenvaltioissa vasta vuoden 2012 jälkeen.
ETSK edellyttää näin ollen, että tuen mukauttamisesta saatavia
toisen pilarin varoja käytetään ainoastaan 15 nykyisessä jäsenvaltiossa.

4.6.1.
ETSK on toistuvasti kannattanut maaseudun kehittämistoimien vahvistamista. Komitean mielestä on tärkeää hyödyntää tätä varten kaikkien rakennerahastojen tarjoamia mahdollisuuksia. Se on tärkeää myös siksi, että maaseutupolitiikan
on oltava lähtökohtaisesti laaja-alaista, jotta saavutetaan kokonaisuudessaan myönteinen kehitys.

4.4.3.
Ehdotetun asetuksen 10 artiklan mukaisesti on suorien tukien hallintokomitealla 82 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen mahdollisuus mukauttaa prosenttimääriä tukien vähentämisen yhteydessä. ETSK suhtautuu
epäillen tällaiseen valtuutukseen, koska mukauttamiseen liittyy
aina kauaskantoisia seurauksia.

4.6.2.
Komitea kannattaa maataloustuotteiden tiedotus- ja
myynninedistämistoimista sisämarkkinoilla annettua asetusta
N:o 2826/2000 pääosin jatkavaa järjestelyä. Maaseudun kehittämisen yhteydessä suunniteltu myynninedistäminen olisi huomattavasti rajallisempaa ja rajoittaisi myynninedistämisen
enimmäkseen mikroprojekteihin.
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4.6.3.
Brysselissä (lokakuussa 2002) kokoontunut Eurooppa-neuvosto määritti maatalousmenojen rahoituskehyksen
vuoteen 2013 asti. Otsakkeen 1 a menoille (markkinajärjestelyt) sovittiin katto, kun taas otsakkeille 1 b ja 2 (maaseudun
kehittäminen) kattoa ei määritelty.

4.6.4.
ETSK pahoittelee sitä, että ensimmäisestä toiseen
pilariin kaavaillun varojen siirtämisen myötä maaseudun kehittämistoimiin on kuudentenakin vuotena tuen mukauttamisen
jälkeen käytettävissä lisävaroja vain vajaat 1,5 miljardia euroa.
Mikäli poliittista tahtoa on olemassa, voitaisiin käytettävissä
olevalla koko rahoituskehyksellä (varoja ei aiempina vuosina
ole koskaan hyödynnetty täysimittaisesti) mobilisoida lisävaroja maaseudun kehittämistoimiin ja saavuttaa näin nykyistä
parempi tukien välinen tasapaino.

4.6.5.
Komission ehdottamilla uusilla maaseudun kehittämistoimilla pyritään pääasiassa tukemaan maanviljelijöitä,
jotta he voivat noudattaa standardeja ja suuntautua yhä
enemmän laatutuotantoon. Tämä on merkittävä tehtävä. Komitea muistuttaa kuitenkin, ettei sitä varten ole varattu riittävästi budjettivaroja.

4.6.6.
ETSK kannattaa periaatteessa ehdotusta uusista tukitoimista elintarvikkeiden laadun kehittämiseksi, tuotantositoumusten noudattamiseksi ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi hyviksi osoittautuneiden maatalouden ympäristötoimenpiteiden mukaisesti.

4.6.7.
Mikäli maanviljelijät todella hyödyntävät uusia tukitoimia mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, enintään
1,5 miljardin euron lisävarat tuskin riittävät. Näin ollen
komission tavoitetta ”maaseudun kehittämisen vahvistamisesta” ei saavuteta.

C 208/71

5. Tiivistelmä

5.1.
ETSK kannattaa yhteisen maatalouspolitiikan mukauttamista muuttuneisiin vaatimuksiin. ETSK on käsitellyt erillisissä oma-aloitteisissa lausunnoissaan intensiivisesti maatalousalan suorien tukien kehittämistä. Komitea vastustaa järjestelmän äkillistä muuttamista, jollaista komissio esittää ehdottaessaan tähänastisten pinta-alatukien ja eläinpalkkioiden
muuttamista maatilan tulotueksi. Markkinoiden sääntelyn ja
tuotannon välisten vuorovaikutussuhteiden heikentäminen
uhkaa aiheuttaa uusia häiriöitä maataloustuotannossa etenkin
epäsuotuisilla alueilla. ETSK pahoittelee sitä, ettei komissio ole
noudattanut komitean kehotusta tutkia maatilan tulotukien
sijaan esimerkiksi perustuen ja tuotekohtaisten tukien yhdistelmää.

5.2.
ETSK on sitä mieltä, ettei komissio valitettavasti anna
maatilan tulotukia ja täydentäviä ehtoja koskevilla ehdotuksillaan tyydyttävää vastausta siihen kysymykseen, miten yhteiskunnan maataloudelle asettamia korkeita vaatimuksia (ja Euroopan korkeita standardeja) voidaan noudattaa, kun maatalousmarkkinoita samanaikaisesti liberalisoidaan (WTO-neuvottelujen tavoite). Huolenaiheena on näin ollen edelleen,
että monilla Euroopan alueilla nuoret siirtyvät jatkuvasti
maatalouden parista muille aloille. Komitea suhtautuu myös
epäilevästi siihen, hyväksyvätkö kansalaiset kestävästi komission esittämät ehdotukset.

5.3.
ETSK katsoo, että ehdotettu uusi täydentävien ehtojen
väline voi osaltaan vaikuttaa siihen, että elintarvikkeiden
turvallisuutta, työsuojelua, ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä sovelletaan yhtenäisesti koko
EU:ssa. Täydentävien ehtojen järjestelmän on kuitenkin oltava
toteutuskelpoinen, eikä siitä aiheutuva hallintotaakka saa olla
kohtuuton.

4.6.8.
ETSK on tyytyväinen siihen, että Natura 2000
-toimia toteutettaessa voidaan jo nyt myöntää korvauksia
asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 olevan 16 artiklan nojalla.
Komitean mielestä samanarvoisia aihealoja, kuten vesipolitiikan puitedirektiivin toteuttamista, on kuitenkin tulevaisuudessa kohdeltava yhdenvertaisesti.

5.4.
ETSK:n mukaan uudistusehdotuksissa tulisi tuoda nykyistä selvemmin esiin vapaaehtoisia toimia tai kannustimia.
Esimerkiksi maatilojen neuvontajärjestelmään osallistumisen
tulisi olla vapaaehtoista. Myöskään kymmenvuotista pakollista
kesannointia ei tulisi sisällyttää uudistukseen, vaan pikemminkin tulisi säilyttää vuoroviljelymahdollisuus, jota sekä maanviljelijät että muu väestö arvostavat.

4.6.9.
Laatujärjestelmiä noudattaville tuottajille myönnettävän uuden tuen käyttöönotto ei saa estää tuottajia saamasta
uusiin liitännäistoimenpiteitä koskeviin ohjelmiin sisältyviä
muita, jo olemassa olevia tukia.

5.5.
ETSK kannattaa painokkaasti yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin laajentamista maaseudun kehittämiseksi.
YMP:n väliarvioinnista heinäkuussa 2002 annettuun tiedonantoon verrattuna yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista
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koskevat ehdotukset ovat tältä osin huomattavasti heikompia.
Toisen pilarin kehittäminen ainoastaan mukauttamisen avulla
heikentäisi YMP:n kahden pilarin keskinäistä täydentävyyttä.
Tuotteiden laadun, elintarviketurvallisuuden ja ympäristönsuo-
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jelun parantamista koskevat ehdotukset ovat oikean suuntaisia.
Komitea katsoo, että vaikkei tätä varten aseteta käyttöön
asianmukaisia varoja, niitä voidaan lisätä rakennerahastojen
seuraavan uudistuksen yhteydessä.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston asetus riisin
yhteisestä markkinajärjestelystä”
(KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0009 (CNS))
(2003/C 208/18)
Neuvosto päätti 10. helmikuuta 2003 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 25. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Maria Luísa Santiago.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 74 puolesta, 6 vastaan 9:n pidättyessä
äänestämästä.

1.

Johdanto

–

1.1.
Komissio ehdottaa Agenda 2000:ssa hahmotellun keskipitkän aikavälin uudistuksen mukaisesti, että nykyistä riisin
yhteisestä markkinajärjestelystä annettua asetusta (1) muutetaan seuraavasti:
–

Interventiohintaa alennetaan kerralla 50 %. Tällöin tosiasiallinen tukihinta, joka on 150 euroa tonnilta, vastaisi
maailmanmarkkinahintoja.

–

Nykyinen suora tuki nostetaan 52 eurosta tonnilta
177 euroon tonnilta, ja se jaetaan seuraavasti:
–

–

Taattu enimmäispinta-ala muutetaan 433 423 hehtaarista
392 801 hehtaariin.

–

Julkinen interventiojärjestelmä korvataan yksityisellä varastointijärjestelmällä, jonka säännöistä päättää hallintokomitea ja joka otetaan käyttöön vain markkinahinnan
jäädessä alle tukihinnan (150 euroa tonnilta) kahtena
peräkkäisenä viikkona.

–

Otetaan käyttöön erityistoimenpide, jota sovelletaan silloin, kun paddyriisin keskimääräinen markkinahinta jää
kahden peräkkäisen viikon ajan alle 120 euroon tonnilta
ja pysyy todennäköisesti kyseistä hintaa alhaisempana.

102 euroa tonnilta sisällytetään maatilan tulotukeen
ja maksetaan aiempien tukioikeuksien perusteella
nykyisten taattujen enimmäispinta-alojen rajoissa

( 1) Neuvoston asetus (EY) N:o 3072/95.

loput 75 euroa tonnilta kerrottuna vuoden 1995
uudistuksessa määritellyllä maakohtaisella tuotolla
maksetaan riisintuotannolle myönnettävänä lajikohtaisena tukena.
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Otetaan käyttöön tuen vähentämisjärjestelmä siten, että
vuonna 2006 tukia leikataan 1 % ja vuonna 2012
vastaavasti 19 % ja vähennys kohdistetaan tukien osiin
eri soveltamisajanjaksoina ja -vaiheissa.

1.2.
Komissio perustaa ehdotuksensa siihen, että se katsoo
yhteisön nykyisten riisimarkkinoiden tasapainon horjuneen
vakavasti, koska unionin oma tuotanto ja riisin tuonti ovat
lisääntyneet.
1.2.1.
Komissio arvioi, että ”nykyinen epätasapaino pahenee tulevina vuosina entisestään todennäköisesti kestämättömälle tasolle”, kun tuonti unionin ulkopuolisista maista lisääntyy Kaikki paitsi aseet -sopimuksen nojalla. (Näin todetaan nyt
tehdyssä ehdotuksessa.)

2.

Yleistä

2.1.
Komissio katsoo, että soveltuvin ratkaisu on ”tilakohtaisen tulotuen ja lajikohtaisen tuen käyttöönottaminen korvaavana toimenpiteenä, jotta riisintuotannon asema perinteisillä tuotantoalueilla tulisi otetuksi huomioon” ( 1). Toteamus
on myönteinen, mutta se ei riitä, kun otetaan huomioon
riisinviljelyn korvaamaton erityisasema ympäristön kannalta
tarkasteltuna.
2.1.1.
EU:ssa tuotetun riisin viljely on maantieteellisesti
keskittynyt sangen erityisluonteisille alueille, jokien suistoissa
sijaitseville tasangoille ja kosteikkoihin, joiden sisäinen vedenpoisto on heikkoa. Riisinviljelyyn kiinteästi liittyvä maan
peittäminen vedellä estää jokisuiden suolaisen pohjaveden
nousun kauemmas sisämaahan. Näin maakerrokset eivät pilaannu eikä savi hajoa. Veden vallassa oleva maa houkuttelee
alueelle tyypillisiä vesimuuttolintuja, kuten kattohaikaroita,
harmaahaikaroita, flamingoja, liejukanoja ja taivaanvuohia,
jotka valitsevat riisipellot luonnolliseksi elinympäristökseen.
Riisipeltojen kasvisto on niin ikään ainutlaatuista, ja riisinviljely
varmistaa myös sen säilymisen pitämällä yllä kosteikkoja.
Riisipeltojen monipuolinen ekosysteemi on kieltämättä sekä
maisemallisesti että metsästyksen kannalta arvokas. Luonnonpuistoissa ja suojelualueilla on rinnakkain merkittäviä riisinviljelyalueita. Ne tukevat monin paikoin kyseisiä ekosysteemejä,
joiden biodiversiteetti säilytetään erityisin suojelutoimenpitein.
2.1.2.
Riisinviljelyn keskittyminen tietyille alueille, sen käyttämä työvoima ja koneet sekä viljelyn kausiluonteisuus, jonka
ansiosta viljelijä voi harjoittaa muuta toimintaa, luovat monipuolisen maaseutuyhteisön. Se on sidottu riisinviljelyyn ja
riippuvainen siitä, ja ilman riisinviljelyä yhteisö hajoaisi. Kyseisten maaseutualueiden elinkeinoelämä kattaa viljelijöiden per-

( 1) KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0009 CNS, perusteluosan
kappale 5.
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heiden lisäksi yhteisö- ja osuustoimintayritykset, lannoitteisiin
ja torjunta-aineisiin erikoistuneet yritykset, koneisiin ja laitteisiin erikoistuneet yritykset ja riisin kuorijat, jotka kaikki
ovat suoraan tai välillisesti riippuvaisia riisinviljelystä. Riisin
viljelyalueisiin liittyvät myös kasteluyhteisöt, jotka pitävät
huolta riisintuotantoon osoitetuista ja siihen mukautetuista
kastelualueista. Niiden säilyminen ja elinkelpoisuus asetetaan
kyseenalaiseksi riisinviljelystä luovuttaessa. Alueiden kestävän
talouskehityksen kannalta on olennaista monipuolistaa tiloja
ja maaseutualueiden elinkeinoelämää. Riisintuotantoalueiden
tilat ovat tyypillinen esimerkki maaseutuyhteisöistä, joiden
elinkeinoelämän perusta ja elämäntavat ovat perinteisiä ja
joihin komission ehdotuksen soveltaminen vaikuttaa paljon
perusteellisemmin kuin muualla ja joiden sosiaalinen yhteenkuuluvuus on vakavasti uhattuna.

2.2.
Komitea pahoittelee sitä, ettei komission ehdotuksilla
pystytä välttämään riisinviljelyalan itsensä uumoilemaa kestävän kehityksen vastaista tulevaisuutta.

2.3.
Ehdotuksella yhteisön riisin hinnan mukauttamiseksi
LDC-maista (vähiten kehittyneistä maista) tuodun riisin hintaan ei taata tavoitteeksi asetettua EU:ssa tuotetun riisin
kilpailukykyä, jos samalla säilytetään EU:n nykyinen tuontitullien laskentajärjestelmä.

2.3.1.
Komitea katsoo, että riisin YMJ:n muuttaminen edellyttää, että nykyinen vaihtelevien tuontitullien järjestelmä
korvataan samanaikaisesti kiinteillä tulleilla, jotta interventiohintaa ei enää kytketä tuontitullien tasoon. Järjestelyä uudistettaessa on otettava huomioon muutoksen sisäiset vaikutukset
jäsenvaltioiden maatalouteen. Samalla on kuitenkin pyrittävä
tutkimaan WTO:n puitteissa tehtyjen ja vastaisuudessa tehtävien kansainvälisten sopimusten vaikutusta. Tutkimuksessa on
tarkasteltava myös sitä, miten Kaikki paitsi aseet -sopimus
vaikuttaa vähiten kehittyneiden maiden tuottajien tulotasoon,
maatalouden uusiin työpaikkoihin ja voittojen uudelleensijoitukseen. Näin saadaan selville, millaisia tuloksia kyseisestä
sopimuksesta on odotettavissa.

2.3.2.
Komitea palauttaa mieliin, että Uruguayn-kierroksen
neuvotteluissa riisin viitehintoina käytettiin samoja hintoja
kuin muiden viljojen osalta eikä tuolloin otettu huomioon
ensijalostuksen kustannuksia. Alan nykyinen epätasapaino
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juontaa juurensa neuvottelutuloksen alaviitteen 7 nojalla käyttöön otetusta korjausmekanismista. ( 1) Kyseisen järjestelmän
mukaan interventiohinnan alentaminen aiheuttaa itse asiassa
automaattisesti tuontitullien suhteettoman laskun.

2.3.3.
Edellä kuvatusta tilanteesta hyötyi basmatiriisi, jonka
tuonti kasvoi 60 000 tonnista 200 000 tonniin. Kyseisen
järjestelmän turvin unionin markkinoille on tullut basmatin
kaltaisia riisejä, jotka ovat kuitenkin huonompilaatuisia ja
joiden aitoutta on vaikea valvoa.

2.3.4.
Kaikki paitsi aseet -aloite (EBA) oli Euroopan unionin
poliittinen valinta, jossa ei otettu huomioon sen vaikutusta
unionin riisinviljelyyn. Näin unioniin voidaan tuoda riisiä
muualta kuin vähiten kehittyneistä maista, eivätkä ne todellisuudessa hyödy kaupasta.

2.4.
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna unionin riisintuotanto ei ole merkittävää, sillä se ei yllä edes 0,4 %:iin koko
maapallon tuotannosta. Riisin markkinat ovat kuitenkin kansainvälisesti haluttuja ennen kaikkea siksi, että riisin kulutuksen
on todettu mahdollisesti kasvavan Pohjois-Euroopan maissa.
Thaimaa on maailman suurin riisinviejä. Seuraavaksi tulevat
Vietnam, Intia ja Yhdysvallat, jolla on johtava asema hinnoista
ja hintakehityksestä päätettäessä, vaikka maa on neljänneksi
suurin riisinviejä. Riisillä käydään kauppaa Chicagon pörssissä,
ja monet sijoittajat ostavat ja myyvät riisiä pelkkänä investointina, eikä heillä ole aikomustakaan jalostaa sitä. He spekuloivat
hinnankorotuksella ja mahdollisuudella myydä riisi käyttämällä hyväkseen hintojen nousua. Riisin maailmanmarkkinahinnan vaihtelut ovat kovan spekulaation alaisia, eikä niillä
välttämättä ole mitään tekemistä Euroopan riisitilanteen
kanssa.

2.4.1.
Kuten edellä todettiin, Euroopan unionissa tuotetaan
riisiä vain tietyillä tarkoin rajatuilla Välimeren alueilla. Riisintuotannosta ovat siis huolissaan ainoastaan muutamat alueet.
Jäsenvaltioiden ja unionin viranomaiset pyrkivät asettamaan
sen toisarvoiseen asemaan, vaikka riisi on tuotantoalueiden
väestölle erittäin tärkeää.
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Pohjois-Euroopan maissa, jotka eivät ole riisintuottajia. Ne
ovat kiinnostuneet laskemaan raaka-aineen hintaa säilyttämällä
hiotun riisin suojatoimenpiteet.

2.4.3.
Edellä kuvattu tilanne on johtanut tuonnin huomattavaan kasvuun, mikä puolestaan on lisännyt vähitellen interventioriisin määrää.

2.5.
Komission ehdotuksessa keskitytään pelkästään interventio-ongelmaan ja siihen liittyviin määrärahoihin. Komitea
on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että tilanne on ratkaistava, mutta komitean mielestä ehdotetut ratkaisut näyttävät
pikemminkin tähtäävän riisinviljelyn uudelleen suuntaamiseen
kuin sen mukauttamiseen. Korostettakoon, että riisipeltoja
on niiden erityispiirteiden vuoksi vaikea muuttaa muuksi
viljelymaaksi. Jos riisinviljely tehdään kannattamattomaksi,
siitä luonnollisesti luovutaan, mikä vaikuttaa puolestaan kielteisesti sosiaalisiin rakenteisiin, työllisyyteen ja maaseudun
kehittämiseen. Riisinviljelystä luopuminen merkitsee myös
vastuuta ympäristön tuhoamisesta.

2.5.1.
Suuri määrä riisiä kuuluu julkisen varastoinnin intervention piiriin, mikä epätasapainottaa markkinoita. Markkinaepätasapaino ei johdu unionin riisintuotannon kasvusta, kuten
ehdotuksessa todetaan. Hiottua riisiä vastaava unionin riisintuotanto on supistunut 14 % (markkinointivuonna 1997/
1998 se oli 1 667 000 tonnia ja markkinointivuonna 2000/
2001 puolestaan 1 436 000 tonnia). Unionin riisinkulutus on
kasvanut 31 % vuosina 1990–2000, ja se kasvaa edelleen, kun
unioniin liittyy uusia maita, jotka eivät ole riisintuottajia.

2.6.
Komissio on teettänyt useilla yliopistoilla YMP:n väliarviointiehdotuksen vaikutustutkimuksia. Niissä esitetään toisistaan poikkeavia päätelmiä ehdotuksen seurauksista ja unionin
riisin kilpailukyvyn säilyttämisestä. Toisissa tutkimuksissa
tuonnin ennustetaan lisääntyvän, kun taas toisissa vakuutetaan
tuonnin vähentyvän. Kaikissa tutkimuksissa ollaan kuitenkin
yksimielisiä siitä, että unionin riisintuotantoa voidaan supistaa
jopa 29 %:lla, mutta yhdessäkään tutkimuksessa ei analysoida
riisinviljelyn ympäristöllisiä eikä sosioekonomisia vaikutuksia. (2)

3. Erityistä

2.4.2.
Vaikka jalostuslaitokset sijaitsevat tuotantoalueiden
läheisyydessä ja ovat usein tuottajaosuuskuntia, yhteisön kannalta on erityisen merkittävää se, että riisiä kuoritaan sellaisissa

3.1.
Tuen lisääminen ei korvaa kokonaan ehdotettua tosiasiallista tukihintaa, joka on alhaisempi kuin EU:n pienimmät
riisintuotantokustannukset. Tämä merkitsee viljelijöille tulonmenetystä. Komitean mielestä riisinviljelyyn on kiinnitettävä
erityistä huomiota, koska se on ainutlaatuisen eläimistön

( 1) EYVL C 14, 16.1.2001.

(2 ) Maatalouden pääosasto, vaikutustutkimukset, maaliskuu 2003.
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ja kasviston sekä suola-allasalueiden säilyttämisen kannalta
välttämätöntä. Hinnanalennus on korvattava sataprosenttisesti,
ja lisäksi on otettava huomioon tuottajien nykyinen tulotaso.
Interventio nykymuodossaan ei ole suunnattu pelkästään
tuottajille. Kaikki toimijat voivat turvautua siihen edellyttäen,
että riisi täyttää laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja että
se markkinoidaan asianmukaisissa erissä.

3.2.
Komissio ehdottaa yksityistä varastointijärjestelmää,
jonka puitteita ei määritellä selkeästi. Järjestelmässä luovuttaisiin kuukausikorotuksista, joilla on markkinoiden joustavuuden kannalta merkittävä tehtävä. Komitea pelkää uuden järjestelmän pahentavan markkinoiden epätasapainoa.

3.2.1.
Yksityisen varastointijärjestelmän ja sellaisen suojamekanismin luomista, jonka avulla puututaan hintatilanteeseen, on selkiytettävä ja annettava siitä määrällisiä tietoja. Vielä
ei ole tiedossa, millä tavoin yksityinen varastointi toteutetaan.

3.2.2.
Komitea katsoo, että kyseisten monimutkaisten järjestelmien sijaan, jotka ovat jo osoittautuneet muilla aloilla
tehottomiksi, olisi suotavampaa säilyttää perinteinen interventio ehdotetun tosiasiallisen tukihinnan suuruisena ja liittää
siihen uudet säännöt, joiden mukaan tuottajat voivat tukeutua
interventioon vain kriisitilanteissa. Jotta saataisiin estettyä
paddyriisimarkkinoiden vakava häiriintyminen markkinointivuoden 2003/2004 viimeisinä kuukausina ( 1), komissio rajoittaa interventioon otettavan riisimäärän 100 000 tonniin.
Tuolloin markkinoidaan kuitenkin riisiä, jota vasta viljellään
kyseisenä ajankohtana. Koska riisisato korjataan syyskuun ja
lokakuun aikana, on ilmeistä, että teollisuuden toimijat pyrkivät ostamaan riisin ehdotettua tosiasiallista tukihintaa hipovalla hinnalla eivätkä nykyisellä interventiohinnalla. Ne viljelijät,
jotka vielä kuluvana markkinointivuonna saavat voimassa
olevia tukia, kärsivät tilanteesta perusteettomasti. Ainut tapa
välttää spekulaatio on pitää interventio tänä siirtymävuonna
toiminnassa rajoituksitta.

3.3.
Asetuksessa (EY) N:o 3072/95 säädettyjä taattuja enimmäispinta-aloja on tutkittu huolellisesti. Niiden muuttaminen
ei ole perusteltua varsinkaan, kun riisinkulutus lisääntyy
unionin laajentuessa, kuten komission teettämissä vaikutustutkimuksissa vahvistetaan. Järjestelmää muutetaan sillä perus-
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teella, että viljelysala on tilapäisesti supistunut, mikä johtunee
epätavallisista ilmastovaihteluista, kuten tiettyjen kastelualueiden vuonna 2000 kärsimästä vedenpuutteesta, koska kyseiseen
vuoteen osui äärimmäisen kuiva kausi.
3.3.1.
Jos järjestelmää muutetaan siten, että samalla säilytetään lajikohtaiseen tukeen sisältyvät pinta-alan ylityksestä
langetettavat seuraamukset, on olemassa nykyistä suurempi
vaara, että seuraamukset rasittavat huomattavasti etenkin
pientiloja, joita suurimmassa osassa tuottajamaista on runsaasti. Nykyinen seuraamusjärjestelmä on korvattava muiden peltokasvien kaltaisella lineaarisella järjestelmällä.
3.3.2.
Ennen seuraamusjärjestelmän soveltamista jäsenvaltioiden olisi sovittava kesannointipinta-alan vuotuisesta korvaamisesta, kunnes taattu enimmäispinta-ala on kokonaan
käytetty, tekemättä sitoumuksia seuraaville vuosille. Taatun
enimmäispinta-alan ylityksestä on langetettava seuraamuksia
jäsenvaltioille vasta sitten, kun yhteisön taattu enimmäispintaala on ylittynyt. Tämä on ainoa tapa hyödyntää unionin
koko tuotantopotentiaalia ja riisialalle myönnetyn budjetin
mahdollisuuksia.
3.4.
Yhteisössä tuotettuun riisiin sovellettavia terveys-, ympäristö- ja työlainsäädäntömääräyksiä on sovellettava kolmansista maista tuotuun riisiin unionin elintarviketurvallisuuden
takaamiseksi sekä epäreilun kilpailun ja polkumyynnin välttämiseksi.
3.5.
Yhteisön on edistettävä edelleen riisinkulutusta toteuttamalla myynninedistämistoimia, joissa riisin kerrotaan olevan
terveellinen luonnon elintarvike, jonka tuotanto liittyy luonnon elinympäristöihin. Toimet on suunnattava erityisesti Japonican kaltaisiin lajikkeisiin.
3.6.
Komitea katsoo, ettei nykyinen uudistus täytä ehdotettuja tavoitteita, joita ovat riisimarkkinoiden tasapainottaminen
ja riisinviljelyn saattaminen maailmanmarkkinoilla kilpailukykyiseksi. Komitean mielestä WTO-neuvotteluissa on muun
muassa asetettava etusijaan nykyisten tuontiperusteiden tarkistus.
3.7.
Komissio on asiasta samaa mieltä, ja se vahvisti
23. heinäkuuta 2002 maatalouden erityiskomiteassa suosituksensa muuttaa EY:n WTO:ssa antamia riisintuontisitoumuksia
ja kiinnittää huomiota neuvoston aikomukseen tarkistaa asiaa
ennen vuoden loppua.

4. Päätelmät

( 1) KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0009 CNS, perusteluosan
kappale 27.

–

Riisi on kosteikkojen ekosysteemin kannalta välttämätön
viljelymuoto, jolle ei maataloudessa ole vaihtoehtoja.

–

Sovittu hinnanmenetys on korvattava viljelijöille kokonaan.
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Interventiojärjestelmä on säilytettävä nykyisen kaltaisena,
ja interventiohinta on asetettava ehdotetun tosiasiallisen
tukihinnan suuruiseksi.

–
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Tuontijärjestelmän on oltava asianmukainen, jotta sen
avulla taataan alan elinkelpoisuus. Alan on sekä oltava
taloudellisesti kannattava että taattava väestölle elintarvikkeiden turvallisuus.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan unionin kansalaisuuden
saaminen”
(2003/C 208/19)
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 21. tammikuuta 2003 työjärjestyksensä 29 artiklan 2 kohdan
nojalla laatia lausunnon aiheesta ”Euroopan unionin kansalaisuuden saaminen”.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa
2. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Luis Miguel Pariza Castaños.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 88 ääntä puolesta ja
40 vastaan 8:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Eurooppa-valmistelukunta on useiden kuukausien ajan
valmistellut Euroopan unionille perustuslain luonteista sopimusta. ETSK osallistuu valmistelukunnan työskentelyyn tarkkailijoidensa välityksellä ja esittää keskusteluissa komitean
lausunnoissa sekä valmistelukunnalle osoitetussa päätöslauselmassa tehdyt ehdotukset ja suositukset.

1.2.
ETSK on laatinut useita lausuntoja unionin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta, jonka perustana ovat Amsterdamin sopimus sekä Tampereella kokoontuneen Eurooppaneuvoston päätelmät. Lausunnoillaan komitea on antanut
oman panoksensa luotaessa Euroopan unionille asianmukaista
yhteistä politiikkaa ja avointa lainsäädäntöä, jonka lähtökohtana ovat yhdenvertainen kohtelu, kaikille samat oikeudet ja
velvollisuudet sekä kaikkinaisen syrjinnän torjuminen.

1.3.

ETSK järjesti 9.–10. syyskuuta 2002 yhteistyössä Eu-

roopan komission kanssa konferenssin (1), johon osallistui
työmarkkinaosapuolten ja merkittävien yhteiskunnallisten organisaatioiden edustajia 25:stä Euroopan valtiosta. Konferenssissa pyrittiin edistämään maahanmuuttajien ja pakolaisten
kotouttamista eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja nivomaan
kansalaisyhteiskunta uudella tapaa prosessiin.
1.4.
Tulevaisuudessa Euroopan unionin jäsenvaltioihin
muuttavien siirtolaisten määrä kasvaa. Kaikki asiantuntijat ovat
yhtä mieltä siitä, että maahanmuutto lisääntyy väestökehityksen sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vuoksi ja että
suurin osa maahanmuuttajaväestöstä oleskelee maassa pitkään
tai jää maahan lopullisesti ( 2). Ihmiset liikkuvat yhä enemmän
myös Euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen liikkumisvapauden parantuessa. Liikkuvuus koskee myös maahanmuuttajavä(1 ) Konferenssissa tarkasteltiin myös muita maahanmuuttoon liittyviä
seikkoja, kuten ilman vaadittavia asiakirjoja maassa olevien henkilöiden asemaa. Katsottiin, että kun unionilla on tarkoituksenmukainen lainsäädäntö, jonka avulla maahanmuuttoa voidaan hallinnoida lakisääteisesti ja avoimesti, sääntöjen vastainen maahanmuutto vähenee. Laittomia maahanmuuttajia on kohdeltava oikeudenmukaisesti, ja jäsenvaltioiden on pyrittävä laillistamaan
heidän asemansa.
(2 ) KOM(2001) 127 lopullinen ja ETSK:n lausunto, EYVL C 36,
8.2.2002.
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estöä. Ehdotuksessa direktiiviksi unionissa pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen asemasta esitetään, että kyseisten
henkilöiden liikkuvuutta helpotetaan ( 1).

vakituisesti oleskeleville unionin ulkopuolisten maiden kansalaisille myönnetään sellainen kansalaisuus, jonka ansiosta he
voivat hyödyntää poliittisia ja sosiaalisia oikeuksiaan.

1.5.
Jotta Eurooppa ottaisi siirtolaiset hyvin vastaan ja
yhteiskunta olisi osallistava, monitahoinen ja kulttuurienvälinen, tarvitaan kotoutumista suosivia julkisia politiikkoja ja
sosiaalisia asenteita. Unionin ulkopuolisista maista peräisin
olevat henkilöt, jotka oleskelevat unionissa tällä hetkellä tai
tulevaisuudessa, on integroitava asianmukaisesti yhteiskuntaan: tämä on eurooppalaisille strateginen tavoite.

2. Oikeusperustat

1.6.
Valmistelukunnan on pohdittava, ovatko yhteisen
maahanmuuttopolitiikan nykyiset poliittiset ja oikeudelliset
perustat riittäviä, jotta niiden avulla voidaan edistää edellä
mainittua tavoitetta eli tukea kotoutumista. ETSK esittää
toivomuksen, että unionin uudessa perustuslaissa unionin
mandaattia vahvistetaan siten, että unionilla on asianmukainen
yhteinen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka, jonka avulla
voidaan edistää Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä.

1.7.
Yksi konferenssin päätelmistä oli esittää valmistelukunnalle, että unionissa vakituisesti oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille myönnettäisiin unionin kansalaisuus, mikä
helpottaisi poliittisten oikeuksien hyödyntämistä ja parantaisi
näin kotoutumista. Unionin kansalaisuus siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen on näet erittäin tärkeä tekijä,
joka vaikuttaa kyseisten henkilöiden kotoutumiseen vastaanottavaan yhteiskuntaan.

1.8.
ETSK:n Eurooppa-valmistelukunnalle osoittamassa
päätöslauselmassa todetaan seuraavaa: ”Maahanmuuttajien kotouttamispolitiikkaa on syytä parantaa. Komitea kehottaa
valmistelukuntaa tarkastelemaan mahdollisuutta myöntää
unionin kansalaisuus sellaisille unionin ulkopuolisten maiden
kansalaisille, joilla on unionissa pitkään oleskelleen henkilön
asema.”

1.9.
Käsillä olevassa oma-aloitteisessa lausunnossa Eurooppa-valmistelukuntaa kehotetaan harkitsemaan ehdotusta ja
tarkastelemaan sitä huolellisesti, sillä on otettava huomioon,
että valmistelukunta tekee perustuslaillista työtä.

1.10.
Ehdotusta ovat sitä paitsi kannattaneet jäsenvaltioissa
monet henkilöt sekä poliittiset ja yhteiskunnalliset organisaatiot, jotka ovat vuosikausia vaatineet, että Euroopan unionissa

( 1) ETSK:n lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston direktiivi oikeudesta perheenyhdistämiseen”, EYVL C 241, 7.10.2002 ja EYVL C 204,
18.7.2000.

2.1.
Eurooppa-valmistelukunnan tehtävänä on laatia ehdotuksia Euroopan unionin oikeusjärjestyksen uudeksi oikeusperustaksi. Maastrichtin sopimuksella käyttöön otettu unionin
kansalaisuus on keskeisessä asemassa otettaessa vastuu unionin
oikeusperustojen saattamisesta ajan tasalle. Valmistelukunnan
sihteeristö julkaisi 6. helmikuuta 2003 osan ehdotuksesta
perustuslailliseksi sopimukseksi (1–16 artiklat) (CONV 528/
03). Siinä Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajisto ehdottaa, että unionin kansalaisuus toimisi eräänlaisena oikeuksien antajana ja täydentäisi mutta ei korvaisi jäsenvaltion
kansalaisuutta (7 artiklan 1 kohta). Näin unionin kansalaisuuden määritelmä liitetään selvästi Euroopan unionin kaikille
unionin kansalaisille takaamaan oikeuteen yhdenvertaisuudesta lain edessä (7 artiklan 1 kohdan viimeinen virke).

2.2.
Koska kansalaisuus merkitsee yhdenvertaisuutta lakia
sovellettaessa, ETSK ehdottaa, että Eurooppa-valmistelukunta
suhtautuisi unionin kansalaisuuteen laajana käsitteenä, jota
sovelletaan sellaisiin unionin ulkopuolisten maiden kansalaisiin, jotka oleskelevat vakituisesti tai pitkään jossakin Euroopan
unionin jäsenvaltiossa. Tällainen suhtautuminen vastaa komission hyväksymää niin kutsuttua ”yhteiskunnan kansalaisuuden” käsitettä (2).

2.3.
Ehdotus vakiinnuttaa yhteisön primaarioikeuteen laajaulotteinen unionin kansalaisuus liittyy valmistelukunnan
ilmaisemaan pyrkimykseen sisällyttää unionin perustuslakisopimukseen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
juhlallisesti julistama perusoikeuskirja ( 3). Unionin kansalaisuuden tai ”yhteiskunnan kansalaisuuden” mieltäminen laajaksi
käsitteeksi merkitsee sitä, että Euroopan unionin ilmaisema
tahto toteuttaa asteittain ja enenevässä määrin yhtenäinen,
yleismaailmallinen oikeus kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä saa mahdollisimman täydellisen juridisen
ilmauksen. Yhdenvertaisuus lain edessä mainitaan henkilökohtaisena perusoikeutena Euroopan unionin perusoikeuskirjan
20 artiklassa. Oikeus yhdenvertaisuuteen lain edessä mainitaan
unionin kansalaisuuden ensisijaisena ilmenemismuotona myös
Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajiston laatiman perustuslaillisen sopimuksen luonnoksessa, nimittäin sen 7 artiklan 1 kohdassa.

(2 ) KOM(2000) 757 lopullinen.
(3 ) EYVL C 364, 18.12.2000.
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2.4.
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artiklan ottaminen käsillä olevan ehdotuksen oikeusperustaksi on täysin
johdonmukaista niiden monitahoisten oikeudellisten pohdintojen kanssa, joita komission vuodesta 1997 lähtien EY:n
perustamissopimuksen 63 artiklan nojalla harjoittaman Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikan puitteissa on esitetty.
Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan neuvosto on toimivaltainen ryhtymään maahanmuuttopolitiikkaan liittyviin toimenpiteisiin, joilla taataan, että kaikkia unionin ulkopuolisten
maiden kansalaisia kohdellaan tasavertaisesti asettamalla heidän maahantulolleen ja oleskelulleen samat ehdot ja vaatimalla
heiltä samat hallinnolliset asiakirjat. Samoin taataan, että
heidän oikeutensa ja oleskeluehtonsa määritellään samalla
tavalla kuin niiden kolmansien maiden kansalaisten, jotka
asuvat laillisesti jossain jäsenmaassa, niin että he voivat
oleskella myös jossain toisessa jäsenmaassa.
2.5.
Edellä mainitun toimivallan käyttö on määrä kiteyttää
lähitulevaisuudessa todelliseksi yhteisön säännöstöksi. Siinä
huomioidaan sellaisten unionin ulkopuolisista maista peräisin
olevien kansalaisten oikeudellinen asema, jotka tultuaan laillisesti unionin alueelle liikkuvat, viipyvät tilapäisesti tai oleskelevat vakituisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella.
Komission tiedonannoissa neuvostolle ja Euroopan parlamentille (”Yhteisön maahanmuuttopolitiikka” ( 1) ja ”Yhteisön maahanmuuttopolitiikkaan sovellettava avoimen koordinaation
menetelmä” ( 2)) sekä komission asiasta tekemissä direktiiviehdotuksissa todetaan, että säännöstöön sisällytetään erillinen
lainsäädäntö sellaisten unionin ulkopuolisten maiden kansalaisten asemasta, jotka oleskelevat unionissa laillisesti vakituisesti tai pitkäaikaisesti (3). Asema määräytyy joko suoraan
henkilön oleskeltua ensin unionissa tai käytettyä oikeutta
perheiden yhdistämiseen (4).
2.6.
Miellettäessä unionin kansalaisuus tai ”yhteiskunnan
kansalaisuus” laajasti Euroopan unionin perusoikeuskirjan
20 artiklan mukaisesti puututaan samaan yhteiskunnalliseen
ilmiöön, jonka perusteella on oikeutettua myöntää neuvostolle
toimivalta EY:n perustamissopimuksen 63 artiklassa mainituilla aloilla. Nyt keskitytään siis maahanmuuttajiin, jotka oleskelevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella pitkään, vakituisesti ja säännöllisesti.
2.7.
Näillä kahdella kansalaisuuskäsitteestä vallitsevalla näkemyksellä viitataan siis samaan sääntelyn kohteena olevaan
yhteiskunnalliseen tosiseikkaan, mutta ne poikkeavat toisistaan
siten, että ”yhteiskunnan kansalaisuus” -käsitteellä pyritään
ottamaan käyttöön perustuslaillinen oikeusväline, jolla on
seuraavat ominaispiirteet:
a)

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

Sitoumus kohdella unionin ulkopuolisten maiden kansalaisia yhdenvertaisesti unionin kansalaisten kanssa sijoitetaan yhteisön oikeusjärjestyksessä mahdollisimman korkealle tasolle. Tarkoituksena on helpottaa unionin ulko-

KOM(2000) 757 lopullinen.
KOM(2001) 387 lopullinen.
KOM(2001) 127 lopullinen.
EYVL C 204, 18.7.2000.
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puolisten maiden kansalaisten kotoutumista yhteiskuntaan, kun he ovat asettuneet pysyvästi ja säännöllisesti
asumaan johonkin Euroopan unionin jäsenvaltioon (tasavertaisuus lain edessä).

b)

Säännöstöä laadittaessa vahvistetaan takeita siitä, ettei
pitkään maassa oleskelleita unionin ulkopuolisten maiden
kansalaisia syrjitä lainvastaisesti (yhdenvertaisuus lain
edessä).

c)

Edistetään välillisesti syrjimättömyyden takaavan oikeuden toteutumista ja tehokkuutta sovellettaessa unionin
ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevaa yhteisön lainsäädäntöä (yhdenvertaisuus lakia sovellettaessa).

2.8.
Kapea-alainen unionin kansalaisuus -käsite vastaa EY:n
perustamissopimuksen 17–22 artiklalla määrättyä oikeudellista asemaa. Niinpä unionin kansalaisuuden tai ”yhteiskunnan
kansalaisuuden” käsitteet laajasti ymmärrettyinä ovat omiaan
luomaan tulevan perustuslaillisen sopimuksen nojalla oikeuskäsitteen, joka kattaisi unionissa vakituisesti oleskelevat henkilöt, jotka eivät ole minkään unionin jäsenvaltion kansalaisia.
Sisällytettäessä uusi kansalaisuuden myöntämisperuste unionin oikeuteen on määriteltävä, mitä oikeuksia, palveluita ja
etuja tällä oikeudellisella asemalla suojellaan. Kun yhteisön
oikeusjärjestyksen ja siihen sovellettavien unionin oikeuden
periaatteiden noudattaminen ulotetaan uudessa säädöksessä
kattamaan kyseiset henkilöt, on huolehdittava siitä, että velvollisuudet ja oikeudet ovat tasapainoisessa suhteessa keskenään.
On myös syytä pyrkiä siihen, että miellettäessä unionin
kansalaisuus tai ”yhteiskunnan kansalaisuus” oikeudessa laajaksi käsitteeksi sen sisältö määritellään yhtä dynaamisesti kuin
unionin kansalaisuuden sisältö EY:n perustamissopimuksen
22 artiklassa.

2.9.
Unionin kansalaisuuden henkilökohtaisen soveltamisalan laajentaminen määrittelemällä sille uudenlainen myöntämisperuste ei muuta millään tavoin perustamissopimusten
nojalla unionin toimielimille myönnettyä toimivaltaa. Jos
valmistelukunta sen sijaan mieltäisi unionin kansalaisuus
-käsitteen laajasti, unioni ryhtyisi vähitellen soveltamaan kolmansien maiden kansalaisiin käytännössä sitoumustaan noudattaa ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä, laissa ja lakia
sovellettaessa koskevan perusoikeuden keskeistä sisältöä sellaisena kuin se ilmaistaan nykyään unionin perusoikeuskirjassa
ja sellaisena kuin se taataan Roomassa 4. marraskuuta 1950
allekirjoitetussa yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemiseksi.

2.10.
Kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 51 artiklassa määrätään, edellä mainittu sitoumus velvoittaa myös
jäsenvaltioita niiden soveltaessa unionin oikeutta. Tarkemmin
ilmaistuna sitoumusta on käytettävä kohtuullisuuden mittarina

3.9.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

sovellettaessa EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 4 kohtaa
jäsenvaltioiden hyväksymiin kolmansien maiden kansalaisten
maahantulon ja oleskelun ehtoja ja asiakirjoja koskeviin kansallisiin säädöksiin (63 artiklan 3 ja 4 kohta), joiden tulee olla
perustamissopimuksen ja kansainvälisten sopimusten mukaisia.

3.

Eurooppa-valmistelukunta

3.1.
Valmistelukunnan puheenjohtajisto julkaisi 6. helmikuuta 2003 ehdotuksensa perustuslakisopimuksen 1–16 artiklaksi. Perustuslaillisen sopimuksen 5 artiklaan lisätään maininta perusoikeuskirjasta. Sopimuksen 7 artiklassa määritellään
unionin kansalaisuus seuraavasti: ”Jokainen jäsenvaltion kansalainen on unionin kansalainen. Unionin kansalaisuus täydentää, mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta.”

3.2.
Ehdotuksen mukaan unionin ulkopuolisten maiden
kansalaiset eivät ole unionin kansalaisia, vaikka he oleskelisivat
unionissa vakituisesti.

3.3.
ETSK on ehdottanut useissa tämän asiakirjan liitteenä
olevissa lausunnoissaan, että perustuslakisopimuksessa annettaisiin unionin kansalaisuus sellaisille unionin ulkopuolisten
maiden kansalaisille, jotka oleskelevat unionissa vakituisesti.

3.4.
Eurooppa-valmistelukunnalle osoittamassaan päätöslauselmassa komitea kehottaa valmistelukuntaa parantamaan
maahanmuuttajien kotoutumista ja myöntämään unionin kansalaisuuden unionissa vakinaisesti tai pitkään oleskeleville
kolmansien maiden kansalaisille. Kotoutuminen edellyttää
ehdottomasti, että kaikki unionissa oleskelevat henkilöt, olivatpa he jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kansalaisia,
ovat tasavertaisia. Yhteisö ei voi syrjäyttää osaa jäsenistään
myöntämällä poliittiset ja muut oikeudet vain sellaisille ”ulkomaalaisille”, jotka ovat unionin jäsenvaltioiden kansalaisia.

4.

Monitahoinen, kattava ja osallistava unionin kansalaisuus

4.1.
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden
tulee edelleen voida säätää valtion kansalaisuuden myöntämistä koskevat lait. Käytäntöä on kuitenkin aiheellista jossain
määrin yhdenmukaistaa, jottei ketään syrjitä ei-toivotulla tavalla ja jotta suositaan kotoutumisen kannalta myönteisiä toimia
muun muassa myöntämällä valtion kansalaisuus sitä haluaville

C 208/79

maassa vakituisesti oleskeleville henkilöille. Jäsenvaltiot eivät
saa toissijaisuuden nojalla rajoittaa alueellaan oleskelevien
henkilöiden oikeuksia. ETSK on niin ikään todennut (1), että
”niiden maiden lainsäädäntö, joissa sallitaan kaksoiskansalaisuus, on kotoutumiselle otollinen”.

4.2.
Unionin kansalaisuuden ja sen ominaispiirteiden määrittely kuuluu sen sijaan unionin toimivaltaan. Valmistelukunta
käyttää asianmukaisesti mandaattiaan määritellessään uudelleen unionin kansalaisuuden, sillä tämän kansalaisuuden luonteen määrittely perustuslaillisessa sopimuksessa kuuluu unionin toimivaltaan. Euroopan unionin kansalaisuus alkoi hahmottua Maastrichtin sopimuksessa, ja se vakiinnutettiin Amsterdamin ja Nizzan sopimuksessa. Se on siis Euroopan unioniin
juurtunut oikeudellinen ja poliittinen instituutio. Perussopimuksen nykyisen määritelmän mukaan unionin kansalaisia
ovat jonkin jäsenvaltion kansalaiset. Itse asiassa valtiot päättävät siis välillisesti, ketkä ovat unionin kansalaisia ja ketkä eivät.

4.3.
Unionin kansalaisuuden tulee olla keskeisellä sijalla
Eurooppa-hankkeessa. Valmistelukunta työstää suurta poliittista hanketta, jotta kaikki kansalaiset tuntisivat olevansa osa
ylikansallista, demokraattista, poliittista yhteisöä. On tullut
aika rikastuttaa kansalaisuus-käsitettä uudella myöntämisperusteella: unionin kansalaisuus ei ole sidoksissa pelkästään
tietyn valtion kansalaisuuteen vaan vakituiseen oleskeluun
Euroopan unionissa. Perusoikeuskirjassa, jäsenvaltioiden lainsäädännössä, perussopimuksissa ja unionin lainsäädännössä
myönnetään jo nyt erinäisiä taloudellisia, yhteiskunnallisia,
kulttuurisia ja kansalaisoikeuksia sekä -velvollisuuksia oleskelun perusteella. Mutta tiettyjä poliittisia oikeuksia, kuten
äänioikeutta, ei tällä hetkellä myönnetä oleskelun perusteella.
ETSK:n mielestä laillisen vakinaisen oleskelun on oltava myös
väline, jonka avulla saadaan Euroopan unionin kansalaisuus.

4.4.
ETSK kannattaa perusoikeuskirjan sisällyttämistä perustuslakisopimukseen ja unionin liittymistä ihmisoikeuksien
ja perusvapauksien suojelusta tehtyyn yleissopimukseen, sillä
ne merkitsevät eräänlaista yhteiskunnan kansalaisuuden myöntämistä, joka on ensimmäinen vaihe kohti kaikille unionin
alueella vakituisesti oleskeleville henkilöille myönnettävää,
osallistumisen takaavaa kansalaisuutta.

4.5.
ETSK yhtyy siihen, että unionin kansalaisuus täydentää,
muttei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta. ETSK:n esittämä
unionin kansalaisuuden uusi myöntämisperuste saattaa avata
unionissa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille uusia
näköaloja.

(1 ) EYVL C 125, 27.5.2002.
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4.6.
Unionin kansalaisuus siihen liittyvine oikeuksineen
myönnetään nykyisin tietyn valtion kansalaisuuden perusteella. Unionin kansalaisuus on myönnetty viidelle miljoonalle
jäsenvaltioissa oleskelevalle henkilölle, jotka ovat toisen jäsenvaltion kansalaisia. Mutta samalla syrjitään noin 15–20:tä
miljoonaa henkilöä, jotka oleskelevat Euroopan unionissa
mutta joilla ei ole minkään jäsenvaltion kansallisuutta. Tietyt
jäsenvaltiot ja ehdokasvaltiot myöntävät oikeuden äänestää
ja asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa, mutta suurin osa
valtioista evää kyseisiltä henkilöiltä poliittiset oikeudet. Tällainen kansalaisuuteen perustuva syrjintä on poistettava yhdenvertaisuuden periaatteen nojalla.

4.7.
Monet tässä tarkoitetuista henkilöistä kuuluvat sitä
paitsi vähemmistöihin, joita ympäröivä yhteiskunta syrjii monella tapaa, ja sosiaalisen syrjinnän lisäksi heitä syrjitään myös
lailla. Lailla syrjiminen kansalaisuuden perusteella on omiaan
lisäämään näiden henkilöiden syrjäytymistä.

4.8.
Kaikkia näitä henkilöitä ei voida unohtaa luotaessa
unionin kansalaisuutta. Euroopan unionin laajentuessa kattamaan useimmat Keski- ja Itä-Euroopan valtiot ja kansalaiset
miljoonia unionissa oleskelevia henkilöitä ei enää voida jättää
järjestelmän ulkopuolelle. Samalla kun unionin kansalaisuus
avautuu ulospäin, sen on myös tehtävä tilaa sisäänpäin.
Jos näin ei tehdä, miljoonat kotoutumiseen myönteisesti
suhtautuvat ja unioniin kotoutumassa olevat henkilöt tuntevat
epäilemättä itsensä syrjäytyneiksi. Tunne on kielteinen ja
erittäin voimakas. Koska näitä henkilöitä vaaditaan noudattamaan lakeja, on oikeudenmukaista, että heillä voi myös olla
oikeuksia muun yhteisön tapaan.

4.9.
ETSK toivoo, että unionin kansalaisuutta laajennetaan
myös sisäänpäin ja se ulotetaan kattamaan Euroopan unionissa
vakituisesti oleskelevat henkilöt, jotka ovat kolmansien maiden
kansalaisia tai isänmaattomia. Tällaisia henkilöitä on nykyisin
seitsemänneksi eniten EU:n väestöstä. Kansalaisten Euroopan
ei sovi olla Eurooppa-linnake, joka erottelee henkilöitä kansalaisuuden perusteella ja yhä enenevässä määrin kansalaisten
näkyvyyden perusteella.
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paus, oikeusvaltio, ihmisoikeudet, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. Vastaako se Euroopan demokraattisten valtioiden kulkemaa pitkää tietä torjuttaessa kaikkinaista
lainsäädännöllistä tai sosiaalista syrjintää?

4.11.
ETSK katsoo, että valmistelukunta voi tehdä syrjinnästä lopun unionin uudella perustuslailla. Myöntämällä unionissa
vakinaisesti oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille unionin kansalaisuus poistetaan tietynlainen syrjintä, jonka kohteeksi monet ihmiset joutuvat. Se liittyy esimerkiksi poliittiseen
osallistumisoikeuteen, vapaaseen liikkumiseen, julkisten palveluiden käyttöön, oikeuteen osallistua työpaikkojen luottamushenkilöiden valintaan tai omistusoikeuteen.

4.12.
Unionin kansalaiset puhuvat eri kieliä, heillä on
erilainen tapakulttuuri, he tunnustavat eri uskontoja tai eivät
ole lainkaan tunnustuksellisia, heidän ihonsa ja hiuksensa
ovat erivärisiä, he ovat eri sukupuolta ja heillä on erilaiset
seksuaaliset suuntaukset, heillä on erilainen etninen alkuperä
ja erilaiset sosiaaliset taustat, maantieteellinen ja kansallinen
alkuperä ja kulttuuritausta sekä moraaliset ja ideologiset
vakaumukset. Euroopan demokraattiset valtiot ovat pystyneet
sulauttamaan erot ja välttämään lainsäädännössä kaikkinaisen
lainvastaisen syrjinnän. Unionissa on kuitenkin vielä voimassa
kielteisiä lakeja, jotka syrjivät ihmisiä kansallisen alkuperän
perusteella ja jättävät heidät ilman poliittisia ja sosiaalisia
oikeuksia.

4.13.
Uuden vuosituhannen alussa laadittavassa unionin
ensimmäisessä perustuslakisopimuksessa tietyn kansalaisuuden omaaminen ei saa rajoittaa oikeutta saada unionin kansalaisuus: oikeuden on perustuttava vakituiseen oleskeluun. Jos
poliittisten ja sosiaalisten oikeuksien lähtökohdaksi asetetaan
henkilöiden kuuluminen tiettyyn kansallisyhteisöön tai etniskulttuuriseen ryhmään, unionin kansalaisuutta on mahdotonta
hahmotella. Eurooppa on kaikin puolin monitahoinen, ja se
on olennaisilta osin kulttuurienvälinen kokonaisuus. Euroopan
unionin perustana ei ole ”Euroopan kansa”. Unionin kansalaisuus ei saa perustua pelkästään tietyn valtion kansalaisuuteen.
Unionin kansalaisuuden on oltava enemmän kuin pelkkä
jäsenvaltioiden kansalaisten summa, ja sen varaan on voitava
rakentaa poliittinen, monitahoinen, integroiva ja osallistava
kansalaisuus. Tällainen osallistumiseen pohjautuva kansalaisuus, joka on osa unionin kansalaisten yhteistä identiteettiä,
merkitsee paljon enemmän kuin kansalaisten ja valtion demokraattista suhdetta. Se tarkoittaa myös sitä, että kansalaisten
ja kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden suhteet
perustuvat osallistumiseen.

5. Äänioikeus

4.10.
ETSK tiedustelee Eurooppa-valmistelukunnalta, vastaako miljoonien henkilöiden poliittinen ja sosiaalinen syrjäyttäminen niitä arvoja, joita valmistelukunta ehdottaa unionille
tulevan perustuslakisopimuksen 2 artiklassa: ihmisarvo, va-

5.1.
Antiikin Kreikassa ja Roomassa naisilla, orjilla ja
”ulkomaalaisilla” ei ollut kansalaisoikeutta (siinä mielessä kuin
se nykyisin ymmärretään). Myös viime vuosisatojen vallankumousten aikaan palkansaajilta ja omistavaan luokkaan kuulumattomilta henkilöiltä evättiin usein äänioikeus ja muut poliittiset oikeudet. 1900-luku oli jo edennyt pitkälle, ennen kuin
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naiset saivat Euroopassa äänioikeuden ja samat kansalaisoikeudet kuin miehet. Monet valtiot epäsivät vielä viime vuosisadalla
kansalaisuuden etnisiin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.
Demokratian ja poliittisten oikeuksien valloitus on ollut jatkuva prosessi, jota oman sukupolvemme kansalaisten on puolustettava ja kehitettävä.
5.2.
Kun yhteiskunta, jossa henkilö elää, epää tältä tai
tietyltä väestöryhmältä äänioikeuden ja oikeuden osallistua
politiikkaan, se ilmaisee tahtonsa jättää hänet yhteiskunnan
ulkopuolelle. Häneltä evätään kuuluminen yhteisöön. Hänen
sallitaan oleskella, tehdä työtä, maksaa veroja ja sosiaaliturvamaksuja, hyväksyä ja noudattaa yhteiskunnan lakeja, mutta
hänelle ei anneta muun muassa oikeutta osallistua politiikkaan.
Hän ei ole Euroopan unionin kansalainen, sillä vaikka hän
anoisi kansalaisuutta, hän ei kuulu asuinvaltionsa ”civitaksen”
muodostamaan poliittiseen yhteisöön.
5.3.
ETSK on eräässä lausunnossaan ( 1) vaatinut, että sekä
lainsäätäjien että viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan on
pyrittävä kotouttamaan maahanmuuttajat ja suhtautumaan
heihin tältä kannalta. Kotoutumisen lähtökohtana on ”yhteiskuntaan integroituminen”, ”maahanmuuttajien asteittainen rinnastaminen muuhun väestöön siten, että heillä on samat
oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla ja että tavarat, palvelut
ja kansalaisten osallistumisväylät ovat yhtäläisesti niin heidän
kuin muidenkin ulottuvilla ja heitä kohdellaan tasavertaisesti
muiden kanssa”. Tämä on siis poliittisluonteinen integroitumiskäsite, ja siihen sisältyvät äänioikeus ja muut kansalaisuuden
mukanaan tuomat poliittiset oikeudet.
5.4.
Ihmiset saavat heille myönnetyistä oikeuksista ilmeisiä
etuja: heillä on samat velvollisuudet ja samat oikeudet kuin
muillakin kansalaisilla. Mitä hyötyä tästä on vastaanottavalle
yhteiskunnalle? Eräät jäsenvaltiot, jotka ovat myöntäneet alueellaan oleskeleville ”ulkomaalaisille” äänioikeuden kunnallisvaaleissa, arvioivat tilanteen kotoutumisen kannalta myönteiseksi. Vaikka kaikissa yhteiskunnissa on jonkinasteisia konflikteja, ristiriidat ovat aina pienempiä, jos väestö osallistuu
politiikkaan, sillä osallistuminen normien laadintaan edistää
niiden moitteetonta soveltamista. Euroopan neuvosto teki jo
vuonna 1992 yleissopimuksen n:o 144, jossa viitataan ”alueel( 1) EYVL C 125, 27.5.2002.
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la oleskelevien kansalaisten” äänioikeuteen ja oikeuteen asettua
ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa.
5.5.
Unionissa vakituisesti tai pitkään oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille myönnettävään komitean vaatimaan
unionin kansalaisuuteen liittyvä (aktiivinen ja passiivinen)
äänioikeus käsittää sekä asuinpaikkakunnan kunnallisvaalit
että Euroopan parlamentin vaalit, sillä parlamentti on kaikkia
unionin kansalaisia edustava poliittinen elin.
6. Päätelmät
6.1.
Unionin kansalaisuuden myöntäminen unionissa vakituisesti ja siellä pitkään oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille on myönteinen askel, jolla unioni vahvistaa halukkuutensa kotouttaa kaikki henkilöt kansalaisuudesta riippumatta.
6.2.
Tulevaisuudessa Euroopan unionissa asuvan siirtolaisväestön määrä lisääntyy. Monet näistä henkilöistä oleskelevat
unionissa vakinaisesti tai pitkään. Liikkumisvapauden kehittyminen puolestaan lisää kaikkien ihmisten liikkuvuutta. Valmistelukunnan on tutkittava, riittävätkö nykyiset poliittiset ja
oikeusperustat edistämään kotoutumista.
6.3.
ETSK kehottaa valmistelukuntaa laatimaan Euroopan
unionin ensimmäisen perustuslain siten, että yhdenvertaisuuden periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionissa laillisesti ja vakituisesti oleskeleviin henkilöihin, olivatpa he unionin
jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kansalaisia.
6.4.
ETSK kehottaa valmistelukuntaa asettamaan unionin
kansalaisuudelle uuden myöntämisperusteen siten, että kansalaisuus liittyy tietyn jäsenvaltion kansalaisuuden lisäksi myös
vakinaiseen oleskeluun Euroopan unionissa.
6.5.
ETSK kehottaa valmistelukuntaa muotoilemaan 7 artiklan (Unionin kansalaisuus) niin, että unionin kansalaisuus
myönnetään jäsenvaltioiden kansalaisten lisäksi myös kaikille
Euroopan unionissa vakinaisesti tai pitkään oleskeleville henkilöille. Unionin kansalaisuus täydentää jäsenvaltion kansalaisuutta, mutta ei korvaa sitä. Näin kyseiset henkilöt ovat
unionin kansalaisia ja siis yhdenvertaisia lain edessä.

Bryssel 14. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH

C 208/82

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3.9.2003

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kaakkois-Euroopan kansalaisyhteiskuntaa
edustavien organisaatioiden kannustaminen toimintaan – Tähänastisia kokemuksia ja tulevia
haasteita”
(2003/C 208/20)
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 10. joulukuuta 2002 työjärjestyksensä 29 artiklan 2 kohdan
nojalla antaa lisälausunnon aiheesta ”Kaakkois-Euroopan kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden kannustaminen toimintaan – Tähänastisia kokemuksia ja tulevia haasteita”.
Asian valmistelusta vastannut ”ulkosuhteet”-erityisjaosto antoi lausuntonsa 30. huhtikuuta 2003. Esittelijä
oli Clive Wilkinson.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14. ja 15. toukokuuta 2003 pitämässään 399. täysistunnossa
(toukokuun 15. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 77 ääntä puolesta ja
1 vastaan 10:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Lausunnossa keskitytään alueeseen, josta aikaisemmin
muodostuivat Jugoslavia (mukaan ei lueta Sloveniaa) ja Albania
(Länsi-Balkan) ( 1). Bulgaria ja Romaniakin kuuluvat KaakkoisEuroopan alueeseen, mutta EU:n ehdokasvaltioina ETSK:ssa
niitä tarkastellaan tässä ominaisuudessa ja osana neuvoaantavien sekakomiteoiden säännöllistä työskentelyä. Niissä
samoin kuin Sloveniassa (EU:hun liittymään valmistautuva
valtio), osallistuva demokratia on tässä puheena olevia valtioita
kehittyneempää, ja toiset Kaakkois-Euroopan valtiot voivat
hyödyntää kyseisten kolmen maan tarjoamia esimerkkejä.

1.2.
Tähän mennessä ETSK:n merkittävimmät panokset
Kaakkois-Euroopan osalta ovat olleet tiedonannon ja omaaloitteisen lausunnon ( 2) laatiminen sekä osallistuminen toimintasuunnitelmaan ”Kulttuurin ja sosiaalidialogin sekä kansalaisyhteiskunnan ja sen verkostojen osallistumisen edistäminen
Kaakkois-Euroopan alueella” ( 3).

1.3.
Toimintasuunnitelma sai alkunsa Thessalonikissa tammikuussa 2000 järjestetyssä mittavassa konferenssissa. Konferenssin keskeinen tehtävä oli laatia vertaileva selonteko Kaak-

( 1) Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Montenegro, entinen
Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania ja Kosovo. Kosovolla on
YK:n erityishallintoalueen status, mutta tässä asiakirjassa sitä
käsitellään erillisenä alueenaan.
( 2) Tiedonanto aiheesta: ”Euroopan unionin ja eräiden KaakkoisEuroopan valtioiden väliset suhteet” (syyskuu 1998) sekä omaaloitteinen lausunto aiheesta: ”Inhimillisten voimavarojen kehittyminen Länsi-Balkanilla” (huhtikuu 2001).
( 3) Tämä toiminto kuuluu Kaakkois-Eurooppaa koskevaan vakaussopimukseen.

kois-Euroopan maiden sosiaalidialogista ( 4). ETSK antoi toimintasuunnitelman johtoryhmän käyttöön puheenjohtajan ja
kaksi jäsentä. Johtoryhmää hallinnoi Euroopan koulutussäätiö
ja sen toimintaan osallistui myös Kansainvälinen työjärjestö
(ILO).

1.4.
Thessalonikissa 2.–3. syyskuuta 2002 pidetyssä konferenssissa käytiin läpi toimintasuunnitelman tulokset ja saavutettu edistys ja todettiin yhteistuumin, että kestävän hyödyn
saamiseksi tehdyn työn tuloksista on tarkasteltava nykytilannetta ja annettava suosituksia tilanteen kehittämiseksi. Tavoitteena olisi varmistaa sosiaalidialogin vahvistaminen alueella ja
nykyistä laajemman kansalaiskeskustelun kehittäminen, sillä
ne ovat välttämättömiä osallistuvan demokratian kannalta.
Useimmissa alueen valtioissa sitä ei vielä juurikaan tavata.

1.5.
ETSK:n oma-aloitteinen lausunto on osa toimintaa,
jota rakennetaan aikaisemmalle, mm. komission ohjelman ja
vakautus- ja assosiaatioprosessin puitteissa tehdylle työlle.
Oma-aloitteinen lausunto luovutetaan EU:n puheenjohtajamaana toimivalle Kreikalle Thessalonikissa 21. kesäkuuta
2003 pidettäväksi sovitussa kokouksessa (Zagreb II -kokous).
Kokoukseen osallistuu niiden Kaakkois-Euroopan maiden
edustajat, joita tarkastelu koskee.

1.6.
Kaakkois-Euroopan valtioiden tilanteet, vahvuudet ja
ongelmat poikkeavat toisistaan ( 5). Komitea on eroista tietoinen, muttei yritä kuvata niitä lausunnossaan, vaikka ymmärtääkin tarpeen kartoittaa ja käsitellä näitä maakohtaisia ongelmia

(4 ) Tutkimus ”Social Dialogue in SEE countries – Possibilities, limitations, perspectives – a comparative study”, jonka tekijä on Darko
Marinkovic, on saatavissa Euroopan koulutussäätiöstä.
(5 ) Kunkin maan työmarkkinaosapuolten tilanteen osalta ks. tutkimus
”Social Dialogue in SEE countries – Possibilities, limitations,
perspectives – a comparative study”, jonka tekijä on Darko
Marinkovic, on saatavissa Euroopan koulutussäätiöstä.
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alueellisesti. Kaikissa alueen valtioissa vallitsee nykyisin demokratia, mutta niiden nykytilannetta on tuettava hyvin paljon
aktiivisemmalla ”osallistuvalla demokratialla”, jossa myös viestinten on oltava mukana. Tämä on pitkä prosessi ja edellyttää
kaikilta asianosaisilta pitkäjänteistä sitoutumista.

1.7.
Kaikkien tässä tarkasteltavien valtioiden tavoitteena on
liittyä aikanaan Euroopan unioniin, joka ottaa ne vastaan
kunhan maat täyttävät EU:n jäsenyysvaatimukset (1). Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistuminen kansalaisvuoropuheluun, sen tarve ja sen tuomat edut on osoitettu moneen
kertaan ( 2) Se on olennaista jäsenyyteen valmistauduttaessa ja
sen on toimittava jäsenyyden alkaessa ( 3).

1.8.
Tässä kohden riittää kun todetaan, että mahdollisimman monen jäsenistöään aidosti edustavan kansalaisyhteiskunnan organisaation mahdollisuus osallistua tosiasiallisesti julkishallinnon päätöksentekoon tuottaa huomattavia etuja sekä
kansalaisille että viranomaisille. Eduista merkittävin on mahdollisuus taata, että molemmat osapuolet ymmärtävät tehdyt
päätökset, ja tästä muodostuva avoimuus auttaa suuresti niin
vahvistamaan edustuksellista ja osallistuvaa demokratiaa kuin
torjumaan korruptiota. Tehokkaasti toimivat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat tärkeitä, mikäli kansalaismielipiteelle halutaan antaa merkitys. On ensiarvoista, että päätöksenteossa noudatetaan ”alhaalta ylöspäin” suuntautuvaa toimintamallia aina sen ollessa mahdollista.

1.9.
Aivan pian toteutuvan laajentumisen myötä kuilu
EU-maiden ja jäsenyyttä haluavien maiden välillä kasvanee.
Komitea katsoo, että nyt on oikea aika ryhtyä lisäämään

( 1) ETSK on tyytyväinen neuvoston puheenjohtajan päätelmiin, jotka
julkaistiin 20. ja 21. maaliskuuta 2003 pidetyn huippukokouksen
jälkeen (kohdat 80–84). Kohdissa todetaan, että Kaakkois-Euroopan maiden odotetaan ajan tullen liittyvän EU:n jäseniksi.
( 2) Esimerkiksi ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooli ja
panos Euroopan rakentamisessa” (EYVL C 329, 11.11.1999) ja
”Talous- ja sosiaalikomitean panos valkoisen kirjan valmisteluun”
(EYVL C 193, 10.7.2001) kattavat tämän kysymyksen, ja näissä
asiakirjoissa on ohjeita siitä, millä edellytyksillä kansalaisyhteiskunnan järjestöistä saadaan edustuksellisia.
( 3) Tuorein komission tiedonanto, jossa korostetaan tarvetta vahvistaa ja sosiaalidialogin kulttuuria, on julkaistu 11. joulukuuta 2002
(KOM(2002) 704 lopullinen).
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jäsenyyttä haluavien valtioiden tukemista, jotta ne täyttäisivät
jäsenyysvaatimukset. Tämän jälkeen avustusta on jatkettava,
jotta saavutettu edistyminen ei valu hukkaan.

1.10.
Nyt käsillä olevan lausunnon tarkoituksena on tarkastella Kaakkois-Euroopan kansalaisvuoropuhelun ja sosiaalidialogin nykytilaa ( 4) ja antaa suosituksia tarvittavien parannusten
toteuttamiseksi. Tässä työssä hyödynnetään ETSK:n hankkimaa
alan kokemusta ja sen asiantuntemusta järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajana.

2. Tähän mennessä saatu kokemus

2.1.
Euroopan koulutussäätiön hankkeen (5) erinomaisen
toteutuksen ansiosta on muodostettu selkeä käsitys vallitsevasta tilanteesta ja kehitetty aikaisempaa huomattavasti paremmat
yhteistyövalmiudet Kaakkois-Euroopassa valtakunnallisella ja
alueellisella tasolla sosiaalidialogia käyvien organisaatioiden
kanssa. Komitea onnittelee menestyksekkään työn tekijöitä.

2.2.
Hankkeen ja muun toiminnan tulokset voidaan tiivistää
seuraavasti:
–

Työmarkkinaosapuolet: Työnantajilla ja ammattijärjestöillä on jo edustusjärjestönsä. Vaikka tilanteet vaihtelevat
tarkastelun kohteena olevissa maissa varsin paljon, pääosin organisaatiot ovat riittävän edustuksellisia, joskin ne
kaipaavat nykyistä enemmän tukea ja tarvitsevat lisää
voimavaroja, jotta ne voisivat ottaa johtoaseman sosiaalidialogissa, kansalaiskeskustelussa ja osallistuvassa demokratiassa yleisesti. Nykyisellään eräät organisaatiot ovat
täysin kykenemättömiä saamaan aikaan varsinaista sosiaalidialogia. Joissain tapauksissa on tarpeen vahvistaa
myös niiden toiminnan oikeudellista pohjaa (6). Organisaatiot ovat alkaneet verkottua ja toimia alueellisesti
yhteistyössä Kaakkois-Euroopan työnantajien foorumissa

(4 ) Asiakirjassa KOM(2003) 139 lopullinen ”Komission kertomus –
Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi – Toinen
vuosikertomus” todetaan, että ”Länsi-Balkanin alueelle on hitaasti
mutta varmasti muodostumassa aktiivinen kansalaisyhteiskunta,
vaikka kehityksen taso vaihteleekin huomattavasti eri maiden
välillä – –. [Ne] ovat kuitenkin edelleen heikkoja [mm.] toimialaja ammattijärjestöjen alalla. [Suurinta osaa] – – on vahvistettava,
jotta ne voisivat vaikuttaa tehokkaasti – –” (s. 9-10).
(5 ) Kansainvälisen työjärjestön Keski- ja Itä-Euroopan yksikkö ja
Kansainvälinen työnantajajärjestö (The International Organisation
of Employers) ovat osallistuneet tähän työhön.
(6 ) Oikeudellisen pohjan tulee kaikissa suhteissa vastata kansainvälisiä
yhdistymisvapausnormeja.
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(SEEEF) sekä Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestön
Balkanin-foorumissa (ETUC BF). Vaikka tehty työ onkin
ollut suureksi avuksi, silti vielä tarvitaan sekä lisäkoulutusta että -kokemusta. Eräissä tapauksissa todellinen riippumattomuus viranomaisista on vielä saavuttamatta.
–

Muut kansalaisyhteiskunnan organisaatiot: Tarkoituksena
oli sisällyttää kaikenlaisia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita Euroopan koulutussäätiön hankkeeseen, mutta
osoittautui mahdottomaksi löytää riittävästi muita kuin
työmarkkinakysymyksiin keskittyviä kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, joiden toimintavalmiudet olisivat
riittäneet tutkimukseen sisällyttämiseen ( 1). Tämä puute
on korjattava.

–

Valtiovallan ja muiden viranomaisten asenne: Tätä pidettiin merkittävimpänä kansalaisvuoropuhelua haittaavana
puutteena. Löytyi vain harvoja viranomaisia, jotka olivat
valmiita ottamaan kansalaisyhteiskunnan organisaatiot
mukaan kuulemismenettelyyn tai jotka totesivat tarpeen
tehdä niin. Tietyissä tapauksissa on välttämättä luotava
selkeämpi oikeudellinen perusta kansalaisyhteiskunnan
organisaatioille.

2.3.
Koulutussäätiön projektikonferenssiin Thessalonikissa
2.–3. syyskuuta 2002 osallistuneet työmarkkinajärjestöjen
edustajat päättivät seuraavista lyhyen aikavälin tavoitteista.
–

On vahvistettava kansalaisyhteiskunnan organisaatioita
ja tuettava niiden valtakunnallista roolia. Tähän kuuluu
pohdinta rakenteellisesta uudistuksesta voimavarojen
käyttämiseksi tehokkaammin.

–

On kehitettävä kansallisten organisaatioiden valmiuksia
ja asiantuntemusta, jotta ne voivat toimia aktiivisesti
sosiaalidialogiprosessissa.

–

Organisaatioiden verkottaminen aluetasolla vahvistamalla yhteiskunnallis-ammatillisten järjestöjen verkkoja ja
luomalla verkko talous- ja sosiaalineuvostoille ja vastaaville organisaatioille on perusteltua.

2.4.
Työmarkkinaosapuolten sopimat päätelmät ja suositukset hyväksyttiin hankkeen päätteeksi Zagrebissa 3. ja
5. maaliskuuta 2003 järjestetyssä kokouksessa. Komitea kannattaa asiakirjan sisältöä ja korostaa tarvetta saada asiaankuuluvilta valtiollisilta viranomaisilta tukea pyrittäessä asetettuihin
tavoitteisiin.

( 1) Alueella toimii kuitenkin hyvin aktiivisesti monia kansalaisjärjestöjä, joilla on sekä riittävä kokemus että rahoitus. Monia sosiaalikysymysten parissa toimivia naisjärjestöjäkin on, ja niillä on verkostonsa.

3.9.2003

3. Tulevat haasteet

3.1.
On tietenkin luonnollista, että jännitteet ja epäluulot
ovat alueella vielä olemassa monien sotavuosien jälkeen.
Tämä saattaa joissain tapauksissa vaikuttaa yhteistyöhaluun.
Esimerkiksi on todennäköisesti vaikea saavuttaa sopimusta
yhteisten palveluiden tarjoamisesta (esim. talous- ja sosiaalineuvostojen pysyvä foorumi) ja niiden sijainnista sekä vastuualueista. Perusrakenteiden palauttaminen ennalleen on myös
vielä pahasti kesken, ja ne ovat avainasemassa kun pyritään
hankkimaan ulkomaisia suoria sijoituksia.

3.2.
ETSK on aikaisemmin todennut, että alueellinen toimintamalli lienee kaikkein tehokkain tapa voittaa KaakkoisEuroopassa kohdatut haasteet. Komissio yhtyy kyseiseen kantaan (vakautus- ja assosiaatioprosessi). Alueen eri osissa vallitsevista olosuhteista huolimatta komitea pyrkii tässä asiakirjassa
analysoimaan, mitä tulisi tehdä alueellisesta lähtökohdasta.
Useimmissa tapauksissa samat vaatimukset pätevät myös
valtiokohtaisesti.

3.3.
Pitkäkestoisen vakauden ja hyvinvoinnin kannalta on
ensisijaisen tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot
vahvistuvat ja että osallistuvasta demokratiasta tulee osa
kulttuuria. Ensivaiheessa sosiaalidialogi säilyy keskeisenä tavoitteena. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä tämän vahvistamiseksi.

3.4.
Nykyistä laajapohjaisemman kansalaisvuoropuhelun
kehittäminen on myös erityisen merkityksellistä. On ensiarvoisen tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta ympäristönsuojelusta ja kuluttajille kuuluvasta oikeudenmukaisesta kohtelusta,
mutta se vie pitkän aikaa, koska keskustelu lähtee hyvin
alhaiselta tietämyksen tasolta ja koska resurssit ovat erittäin
niukat.

3.5.
Kaakkois-Euroopan toimivan kansalaisvuoropuhelun
tavoitteita ovat mm. seuraavat:

–

Kaikilta valtiollisilta, alueellisilta ja paikallisilta viranomaisilta saatava vakuutus siitä, että kansalaisyhteiskunnan
organisaatioilla on keskeinen rooli demokratiassa ja sellaisen kulttuurin kehittämisessä, joka on avoin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden panokselle.

–

Sen toteaminen, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistumisen lisääntymisestä seuraava kasvava
avoimuus ja vastuunkanto ovat vahvoja aseita korruptiota
vastaan.
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–

On ensisijaisen tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tekevät kaiken voitavansa kehittääkseen potentiaaliaan ja suorituskykyään, johon kuuluu edustuksellisuus
ja kyky tuottaa lisäarvoa paitsi kansalaisvuoropuheluun
ja sosiaalidialogiin niin myös jäsenilleen. Tarvitaan tehokkaampaa organisointia ja johtamista.

–

Tarvitaan asiaankuuluvat resurssit (rahoitukselliset, henkilöstö- ja tutkimusresurssit, materiaaliset toimintamahdollisuudet jne.) sekä koulutusta, jotta työmarkkinajärjestöt
saavuttavat tarvittavat taidot, osaamisen ja asiantuntemuksen.

–

Autetaan muita kansalaisyhteiskunnan organisaatioita kehittämään reaalisen potentiaalin osallistua laajaan kansalaisvuoropuheluun. Ensivaiheessa on määritettävä muut
kyseeseen tulevat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja
tarkistettava niiden edustuksellisuuden taso sekä tarpeet.
Tämän kaikki vie pitkän aikaa.

–

Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tunnustamiselle
tarvitaan oikeudellinen perusta, jota noudatetaan käytännössä.

–

Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tulee saada riippumattomuus viranomaisista.

–

Yhteistyö ja parhaiden käytänteiden vaihto on toteutettava valtiollisesti, alueellisesti sekä kolmansien osapuolten
kanssa (esim. EU:n jäsenvaltioiden organisaatiot ja kansainväliset organisaatiot).

3.6.
Kaikessa tässä rahoitusmahdollisuudet ja muu tarjottava apu ovat keskeisiä tekijöitä. Rahallinen tuki jäänee vähäiseksi
ensisijaisesti siitä syystä, että moni muu taho kaipaa EU:lta
rahoitusta sen laajentumisen jälkeen. Kaakkois-Euroopan valtioiden varsinainen tarve on päästä taloudellisesti itsenäiseen
asemaan, vaikka sen saavuttaminen vieneekin vuosikausia.
Tätä pohditaan jäljempänä, mutta on selvää, että sosiaalidialogi
on aivan olennainen tekijä taloustilanteen korjaamiseksi. Nykyistä laajempi kansalaisvuoropuhelu on myös erittäin tärkeää.
Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden on osallistuttava
myönnettyjen määrärahojen käytöstä päättämiseen.

4.

4.1.

Edellytykset nykytilanteen kohentamiseksi

C 208/85

jäsenvaltioiksi kaikkien jäsenyysehtojen täytyttyä sekä Kaakkois-Euroopan asianomaisten maiden riittävä poliittinen tahto
esittää ja toteuttaa tarvittavat muutokset, jotta kaikki ehdot
täytetään.

4.1.2.
Kaikki konkreettiset merkit viittaavat siihen, että
Kaakkois-Euroopan maat eivät vielä tue kansalaisvuoropuhelua, eivätkä ainakaan siihen rohkaise. Ne eivät myöskään
ole valmiita sallimaan sosiaalidialogia ilman omaa aktiivista
osallistumistaan. Tämä koskee niin valtakunnallista, alueellista
kuin paikallista tasoa. ETSK on kuitenkin tyytyväinen Kroatian
viranomaisten nyt käsillä olevan lausunnon laatimisen yhteydessä esittämään selkeään kantaan, jonka mukaan kansalaisyhteiskunnan kehitys on hallituksen avainprioriteetteja. Harva
ymmärtää kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden riippumattomuuden merkityksen osallistuvan demokratian kannalta.
Kunnes nämä asenteet muuttuvat ja heijastuvat demokratian
toiminnassa, on hyvin epätodennäköistä, että EU:n jäsenyysehtoja saavutetaan. Asennemuutos on yhtä tärkeää alueellisella ja
paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla, koska ensin mainitut tasot ovat keskeisiä talouskasvun kannalta.

4.1.3.
Ensin tarvitaan oikeusperusta kansalaisyhteiskunnan
organisaatioille ja niiden toiminnalle. Tällöin konsultaatiokulttuuri voi kehittyä aikaa myöten.

4.1.4.
Tehokkain tapa saada ihmiset vakuuttumaan kansalaisvuoropuhelun tarpeellisuudesta on taata, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat riittävän vahvoja ja asiantuntevia
kyetäkseen osoittamaan maansa taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen tuomansa panoksen arvon. Tämän lisäksi
tarvitaan aktiivinen, voimakas ja riippumaton tiedotusvälineistö.

4.2. Talouteen liittyvät näkökohdat

4.2.1.
Kaikkien Kaakkois-Euroopan maiden suurimpia tehtäviä on rakentaa taloudellista vahvuuttaan ja sen myötä
lisätyöllisyyttä, lisävakautta ja todellista sosiaalista kehitystä.
Talous- ja rahoitustoimiston pääjohtajan tuorein selonteko (1)
alueen taloudesta antaa aihetta tiettyyn optimismiin. Selonteon
johtopäätöksissä todetaan, että makrotalouden kannalta katsottuna inflaatio heikkenee tasaista tahtia, vaihtotaseen vajeen
kasvu on ollut suhteellisen vähäistä ja vakautuksen sekä
uudistuskehityksen jatkuminen on edesauttanut taloudellisen

Poliittiset näkökohdat

4.1.1.
Tosiasiallinen muutos parempaan on lähtökohdiltaan poliittinen. Tähän kuuluu EU:n selkeä ja vahva poliittinen
tahto auttaa Kaakkois-Euroopan valtioita ja hyväksyä ne

(1 ) European Economy Occasional Paper No 1 ”The Western Balkans
in transition” tammikuu 2003.
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ilmapiirin kohentumista. Siinä kuitenkin muistutetaan myös
tulevista haasteista, ja ennen kaikkea korruption ja rikollisuuden torjunnasta, yksityistämisprosessin loppuunsaattamisesta
sekä julkisella sektorilla tarvittavista uudistuksista. Nämä haasteet vaikeuttavat yhä ulkomaisten suorien investointien hankkimiseksi tehtyjä ponnisteluja. Kyseisen kaltaisten investointien
osuus on edelleen hyvin alhainen, noin 5 prosenttia BKT:stä.

4.2.2.
Selonteossa myös osoitetaan selvästi Kaakkois-Euroopan maiden ja EU:n nykyisten jäsenvaltioiden välillä vallitseva kuilu. Koko alueen (25 miljoonaa asukasta, joka on n.
6,5 prosenttia EU:n nykyisestä asukasmäärästä) BKT vastaa
noin 0,6 prosenttia EU:n BKT:stä tai noin 40 prosenttia
Portugalin BKT:stä (maassa on n. 11 miljoonaa asukasta).

4.2.3.
Ulkomaisten suorien lisäinvestointien saaminen on
ilmeisen tärkeää. Tässä auttavat alueen vakauden lisääntyminen, tarvittavat uudistukset ja talouden rakennemuutokset sekä
kaupan vapauttaminen. Jonkin verran kehitystä on tapahtunut
pk-yrityssektorilla (pienet ja keskisuuret yritykset), mutta vielä
on paljon tehtävää tällä kasvun kannalta keskeisellä sektorilla.

4.2.4.
Suorien ulkomaisten investointien määrään vaikuttavien vaikeuksien ratkominen on tarpeen, ja tällöin tulee
perustaa terve, tehokas ja yritysystävällinen toimintaympäristö,
jossa kunnioitetaan oikeusvaltion periaatteita sekä säädöskehyksen asianmukaisuutta ja avoimuutta. Työturvallisuus on
myös yksi tärkeistä kysymyksistä. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla ja viestimillä on avainasema korruption torjunnassa, mikä myös on aivan olennaista. Työmarkkinaosapuolet
voivat osallistuessaan tarjota käytännön kokemusta ja asiantuntemusta, jota tässä kehityksessä tarvitaan. Myös muiden
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistuminen olisi
hyvin tärkeää.

4.3.
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on itsensä tuotettava varoja keräämällä jäsenmaksuja ja tuloja
muista lähteistä (julkaisumyynti, tutkimustoiminta, konferenssien järjestäminen jne.). Lyhyellä aikavälillä kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tarvitsevat ainakin jonkin verran rahallista
tai materiaalista tukea.

4.3.3.
Useimmissa tapauksissa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden varainkeruu on osoittautuva vaikeaksi. Ne joutuvat todennäköisesti turvaamaan suuressa määrin muualla
(ensisijaisesti EU:n jäsenvaltioissa) toimivien vastaavien järjestöjen tukeen ja asiantuntemukseen, mutta niiden on samanaikaisesti pyrittävä tarjoamaan lisäetuja jäsenilleen ja omia
palveluitaan muille korvausta vastaan. Tämä auttaa järjestöjä
säilyttämään riippumattomuutensa ja itsenäisyyteensä.

4.4. Tiedotus ja viestintä

4.4.1.
Riippumattomat, vapaat ja vahvat joukkoviestimet
ovat terveen ja tasapainoisen demokratian tärkeimpiä edellytyksiä yhdessä sellaisten kansalaisten kanssa, jotka tietävät
riittävästi osallistuakseen aktiivisesti ja asianmukaisesti maansa
hallintoon.

4.4.2.
Viestimet jakavat tietoa kansalaisille, mutta sen lisäksi
ne tarjoavat kansalaisyhteiskunnan organisaatioille kanavan
tehdä ajatuksiaan tunnetuksi laajalti joko kansallisesti tai
tarpeen tullen jopa kansainvälisesti. Viestimiä tulisi kannustaa
kiinnostumaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden työstä.
Julkista mielipidettä ei oikeastaan voi olla olemassa ilman näitä
järjestöjä.

Voimavarat
5. Suositukset

4.3.1.
Edellä mainittujen poliittisten tekijöiden lisäksi kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden roolia rajoittavat voimavarojen, kokemuksen ja koulutuksen puutteellisuus. Nämä
liittyvät kaikki toisiinsa, ja voimavarat ovat ydinasia.

4.3.2.
Jotta kansalaisyhteiskunnan organisaatiot olisivat tehokkaita, niillä on oltava käytössään riittävä – ideaalitilanteessa
viranomaisista riippumaton – rahoitus, niiden työntekijöiden
on oltava tehtäviensä tasalla ja heille on turvattava asianmukainen tuki, koulutus ja ammattitaito. Aikanaan organisaatioiden

5.1.
Suosituksensa antaessaan komitea välttää tietoisesti
esittämästä sellaisia rahoitussitoumuksia, jotka eivät olisi realistisia. Tästä ja EU:n talousarvioon kohdistuvista paineista
huolimatta se kehottaa EU:ta kasvattamaan nykyistä, hyvin
niukkaa tukea, jota osoitetaan Kaakkois-Euroopan maiden
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja osallistuvan demokratian kehittämiseen. Rahoituspanoksen antama tuotto on
todennäköisesti hyvin merkittävä. Suurimmat tulokset saavutetaan kohentamalla talousedellytyksiä, minkä toteutuminen voi
parantaa kansalaisten elämisen tasoa tuntuvasti. Ilman tukea
kehitys on parhaimmillaankin hyvin hidasta.
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Komitean ehdotukset

5.2.1.
EU:lle ja Kaakkois-Euroopan ao. valtioiden viranomaisille komitea ehdottaa seuraavaa:
–

Jatketaan Kaakkois-Eurooppaa koskevan vakaussopimuksen edistämistä, kehittämistä ja vahvistamista (1).

–

EU jatkaa valtioiden kannustamista EU:n jäsenyysvaatimusten täyttämiseksi ja keskittyy tässä käytännön työhön.

–

EU:n tulee jatkaa tähän tähtäävän kehityksen rahoittamista, jotta jatkuvuus taataan.

–

ETSK kehottaa kaikkia ao. viranomaisia ponnistelemaan
Kaakkois-Euroopan työmarkkinaosapuolten maaliskuussa 2003 Zagrebissa antamien suositusten täyttämiseksi.

–

–

–

ETSK on valmis tarjoamaan mahdollisuuksiensa mukaan
kaikenkaltaista apua, jota viranomaiset katsovat tarvitsevansa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja sosiaalidialogin kehittämisessä.
Koska yritystoiminnan kasvu on elintärkeää taloudelle ja
työllisyydelle, ETSK:n tulisi harkita sellaisen tilaisuuden
(tai tilaisuuksien) järjestämistä, jossa Kaakkois-Euroopan
viranomaiset (erikseen tai alueellisesti) ja työmarkkinajärjestöt voivat käsitellä kohtaamiaan ongelmia ja erityisesti
pk-yritysten ongelmia sekä pk-yritysten menestyksen
edellyttämiä olosuhteita.
ETSK aikoo ehdottaa alueiden komitealle, että alueja paikallisviranomaiset tulisi pyrkiä saamaan mukaan
sosiaalidialogin kohentamiseen puheena olevalla alueella.

5.2.2.
Kaakkois-Euroopan työmarkkinaosapuolille (työnantaja- ja työntekijäjärjestöille) komitea esittää seuraavaa:
–

Asianomaisten elinten tulisi hyödyntää tähän mennessä
tehdyn ensiluokkaisen työn tuloksia ja rakentaa keskinäistä luottamusta sekä opastaa Kaakkois-Euroopan työmarkkinajärjestöjä sosiaalidialogiin tarjoamalla lisää tämän

( 1) ETSK on tyytyväinen todetessaan, että vakaussopimukseen kuuluvan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden aloitteessa vuoden 2003 toimintasuunnitelman tärkein painopistealue on ”vahvistaa työmarkkinaosapuolia sekä työ- ja sosiaaliministeriöitä”. Esite: ”Improving
Social Policy in South Eastern Europe”, Stability Pact for South
Eastern Europe, joulukuu 2002.
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alan koulutusta sekä yleisemmin johtamistaidon koulutusta. Tässä yhteydessä voitaisiin hyödyntää komission ja
ILO:n yhteistyötä.
–

Työmarkkinaosapuolet tarvitsevat koulutusta johtamistaidossa ja organisoinnissa, kehittämisstrategioissa, rahoituksessa sekä projektihallinnassa (mukaan lukien EU:n
rahoitusohjelmat).

–

ETSK on valmis etsimään ratkaisuja helpottaakseen ”ystävyystahojärjestelyjä” jäsenvaltioissa toimivien vastaavien
organisaatioiden kanssa sekä pyytämään sopivia Euroopan unionin alueella toimivia eurooppalaisia järjestöjä
antamaan kyseisille organisaatioille tietoja, toimimaan
yhdessä niiden kanssa sekä auttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan.

–

ETSK suosittaa, että sen tulisi voida osallistua näihin
tavoitteisiin pääsemiseksi laadittavan kolmevuotisen ohjelman kehittämiseen ( 2).

–

Ulkomaisessa omistuksessa olevia yrityksiä tulisi kannustaa toimimaan aktiivisesti kyseisessä maassa toimivissa
alan organisaatioissa.

5.2.3.
Muille kansalaisyhteiskunnan organisaatioille komitea toteaa seuraavaa:

On aivan selvää, että merkitykselliseen sosiaalidialogiin tarvitaan ehdottomasti sekä työmarkkinaosapuolten että muiden
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistumista ja että
näiden kohentaminen ansaitsee erityistä huomiota.

–

Lukuisia yhteyksiään hyödyntäen ja tiiviissä yhteistyössä
asiaan liittyvien yhteisön tason organisaatioiden kanssa
ETSK on valmis selvittämään edelleen, miltä osin organisaatiot kykenevät täyttämään EU:n asettamat kansalaisyhteiskunnan organisaatioita koskevat normit. Komitea on
valmis myös tukemaan niitä puutteiden korjaamisessa.

–

ETSK on valmis jatkamaan tätä tarjoamalla samoja järjestelyjä kuin työmarkkinaosapuolille (ks. edellä) ja tukemalla muita asiaankuuluvia organisaatioita kehittämään valmiuksiaan ja asiantuntemustaan.

–

Kaikkien toimintaan osallistuvien tulisi tukea järjestöverkkojen perustamista kyseiselle alueelle edellyttäen, että
järjestöjen toiminta-ajatus on kannatettava. Erityisesti
nuorisoasian parissa toimivat järjestöt kuuluvat tähän
ryhmään.

(2 ) ETSK tiedostaa, että kuvattu työ edellyttää rahoitusta.
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5.2.4.
Tiedotuksen ja viestinnän alalta komitea huomauttaa
seuraavaa:
–

EU:n tulisi harkita rahoituksen myöntämistä tapahtumalle, jossa kyseisen alueen kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voisivat tavata valtiollisia viranomaisia ja senhetkisen
puheenjohtajavaltion opastuksella tiedottaa edistymisestään ja keskustella kansalaisvuoropuhelun kehittämisestä.
Viestimiä kannustettaisiin osallistumaan tilaisuuteen, ja
siitä raportoidessaan ne kohottaisivat Kaakkois-Euroopan
maiden kansalaisvuoropuhelun profiilia. Jos EU (tai muu
taho) huolehtii rahoituksesta, ETSK on valmis avustamaan
tapahtuman järjestelyissä.

–

EU:n tulisi ottaa esille tiedotustoiminnassaan kansalaisvuoropuhelun tarve ja sen arvo yleensä sekä erityisesti
Kaakkois-Euroopassa.

–

EU:n tulisi jatkaa toimintaansa riippumattoman tiedotusvälineistön tukemiseksi Kaakkois-Euroopassa.

5.2.5. M u u t e h d o t u k s e t
–

Myös Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston tulisi osallistua työmarkkinaosapuolten ja kansalais-
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yhteiskunnan organisaatioiden vahvistamiseen yhteistyössä ETSK:n ja unionin muiden toimielinten sekä ILO:n
kanssa.
–

Kaakkois-Euroopan talous- ja sosiaalineuvostojen (ja vastaavien elinten) tulisi ryhtyä yhteistyöhön tietoteknologiasovelluksille rakentuvan verkon luomiseksi ajatusten ja
kokemusten vaihtamista varten, jotta pystytään kartoittamaan parhaat käytänteet ja tiedottamaan niistä.

–

Kaakkois-Euroopan talous- ja sosiaalineuvostojen kehittyessä niitä tulisi kannustaa yhteistyöhön EU:n jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostojen kanssa.

–

ETSK on valmis auttamaan pyydettäessä kaikessa edellä
mainitussa.

–

ETSK:n on myös syytä pohtia sopivassa yhteydessä
sellaisen elimen perustamista, johon osallistuisivat Kaakkois-Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sekä
ETSK. Elimen tehtävänä olisi keskustella yhteisesti askarruttavista kysymyksistä, ylläpitää säännöllistä kanssakäymistä ja toimia Kaakkois-Euroopan ja EU:n jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskuntien organisaatioiden kohtaamispaikkana.

Bryssel 15. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja
Euroopan parlamentille – Yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskeva strategia”
(KOM(2002) 511 lopullinen)
(2003/C 208/21)
Komissio päätti 22. lokakuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellä mainitusta tiedonannosta.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 1. huhtikuuta 2003. Esittelijä oli Luísa Santiago.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 399. täysistunnossaan (toukokuun 15. päivänä 2003
pidetyssä kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 82 ääntä puolesta, 8 vastaan
10:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Johdanto

1.1.
Komissio on tehnyt neuvostolle käsillä olevan ehdotuksen yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevaksi
strategiaksi. Sen avulla pyritään seuraaviin tavoitteisiin:
–

luomaan pysyviä työpaikkoja erityisesti kalastuksesta
riippuvaisilla alueilla

–

takaamaan terveelliset ja turvalliset tuotteet sekä sellainen
tuotantomäärä, jolla tyydytetään markkinoiden kysyntä

–

edistämään ympäristöä säästävää vesiviljelyä.

1.2.
Komissio ehdottaa tavoitteiden saavuttamiseksi useita
toimenpiteitä.

1.2.1.
Tuotantoa on laajennettava edistämällä uusia lajeja
ja vesiviljelyssä käytettävien rehujen vaihtoehtoisia proteiinilähteitä koskevaa tutkimusta. Yhteisön on laadittava luonnonmukaista, ympäristöä säästävää vesiviljelytuotantoa varten
erityisiä sääntöjä ja standardeja.

1.2.2.
Valtiontukea on muun muassa myönnettävä vesiviljelyn nykyisten tuotantoyksiköiden nykyaikaistamiseen.

den suurimpia sallittuja dioksiinipitoisuuksia koskevaa lainsäädäntöä, valvoa antibioottien käyttöä ja arvioida myrkyllisten
leväkukintojen esiintymisriskit.

–

Yhteiskunnassa kannetaan nykyisin laajalti huolta vankeudessa pidettävien eläinkantojen hyvinvoinnista. Tuotantoeläinten suojelusta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen (Euroopan neuvosto) nojalla asetettu pysyvä
komitea laatii parhaillaan viljelykaloja koskevaa suositusta yhteistyössä Euroopan komission yksiköiden kanssa.

1.2.5.
On luotava pitkällä aikavälillä varmoja työpaikkoja
erityisesti kalastuksesta riippuvaisille alueille. On luotava
8 000–10 000 uutta työpaikkaa, nostettava unionin vesiviljelytuotannon vuotuinen kasvu 4 prosenttiin, avattava uusia
markkinoita, yhdistettävä tuotanto ja markkinointi toisiinsa
sekä edistettävä laatutuotteiden kysyntää.

2. Yleistä

1.2.3.
Ympäristönsuojelussa on löydettävä keinot, joilla
lievitetään voimaperäisestä vesiviljelystä peräisin olevien jätteiden vaikutuksia. Ennen kaikkea on otettava käyttöön jätevesien
käsittelylaitteita. On suhtauduttava varovaisesti tulokaslajien
viljelyn aloittamiseen ja tutkittava mahdollisuutta antaa siirtogeenisiä kaloja koskevaa erityislainsäädäntöä.

2.1.
Laatiessaan ensi kerran asiakirjan yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevasta strategiasta komissio
myöntää vesiviljelyn merkityksen yhteiselle kalastuspolitiikalle.
Tämä myönteinen aloite on vesiviljelyalan kannalta ensiarvoisen tärkeä, sillä ala on jo moneen otteeseen kiinnittänyt
huomiota tiettyihin ongelmiinsa. Onkin aiheellista palauttaa
mieliin päätelmät, jotka komissio on esittänyt kertomuksessaan ”Yhteinen kalastuspolitiikka vuoden 2002 jälkeen” (1).
Kertomus on raportti vuosina 1998–1999 järjestetyistä alueellisista kokouksista, joissa alalla toimivat jäsenvaltiot

1.2.4.
Vesiviljelytuotteiden turvallisuus ja eläinten hyvinvointi on taattava varmistamalla kuluttajien korkeatasoinen
terveydensuojelu. On erityisen tärkeää noudattaa elintarvikkei-

(1 ) Komission kertomus KOM(2002) 14 lopullinen, 24.1.2000.
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–

katsoivat vesiviljelyn olevan yhteisen kalastuspolitiikan
köyhä sukulainen

–

arvostelivat jälleen kerran komission tuen puutetta

–

kehottivat komissiota asettamaan vesiviljelyn samalle
tasolle kuin kalastusalan
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niin ikään myönteisesti toteamukseen, jonka mukaan ”ympäristöystävällisen viljelyn eri muotoihin, esimerkiksi laajaperäiseen kalanviljelyyn, olisi kiinnitettävä myönteistä huomiota,
myös kehittämällä erityisiä tuotemerkkejä. Ympäristöystävällisten tuotantotekniikkojen tutkimista ja kehittämistä olisi
kannustettava esimerkiksi KORin yhteisrahoittamalla tuella.”

2.6.
ETSK toteaa niin ikään, että alueiden komitea on
laatinut lausunnon vesiviljelystä ( 3).
–

varoittivat laajentumisen olevan ongelmallista, koska
markkinoille tulee halpoja tuotteita ja uusien jäsenvaltioiden ympäristö-, laatu- ja terveysvaatimukset eivät etenkään lääkejäämien osalta ole yhtä tiukkoja kuin yhteisössä.
3. Erityistä

2.2.
Komitea suhtautuu myönteisesti käsillä olevaan komission asiakirjaan, jolla kyseiset puutteet korjataan osittain.

2.3.
Komitea on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että
vesiviljely täydentää merkittävästi perinteisiä kalatoimituksia
ja supistaa omalta osaltaan yhteisön kalantuonnin ja -viennin
välistä kroonista epätasapainoa.

2.3.1.
Komitea korostaa vesiviljelyn tehtävää rannikkoalueiden väestön tulolähteiden monipuolistajana ja sen panosta
terveellisessä ja tasapainoisessa ruokavaliossa.

2.3.2.
Komitean mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että
kalanviljelyä kehitetään tasapainoisesti rasittamatta ympäristöä
sekä tinkimättä lopputuotteiden laadusta ja turvallisuudesta.

2.4.
Komitea katsoo kuitenkin ennusteen olevan jokseenkin
optimistisen komission todetessa, että ”seuraavien kymmenen
vuoden aikana vesiviljelyalan on vakiinnutettava asemansa
merkittävänä toimialana, joka takaa maaseutu- ja rannikkoalueiden vakaan työllisyyskehityksen pitkällä aikavälillä ja lisää
kalatalouden tuote- ja työllistämisvaihtoehtoja” ( 1).

2.5.
Komitea suhtautuu myönteisesti päätelmiin (2), jotka
neuvosto on tehnyt yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevasta strategiasta. Neuvosto ”toteaa, että vesiviljelyalan taloudellinen elinkelpoisuus ja kilpailukyky on taattava
ja sen on säilyttävä markkinavetoisena toimintana, ja tunnustaa
alan suuren merkityksen tässä yhteydessä”. Komitea suhtautuu

( 1) KOM(2002) 511 lopullinen.
( 2) Neuvoston 2481. istunto ”Maatalous ja kalastus”, Bryssel 27. ja
28. tammikuuta 2003, N:o 5433/03 (Presse 13), s. 11 ja 12.

3.1.
Tuoteturvallisuus – ETSK pitää tervetulleena pyrkimyksenä valistaa kuluttajia viljellyn kalan laadusta ja sitä viljeltäessä
noudatettavista tuotannolle, elintarvikkeiden turvallisuudelle
ja niiden jäljitettävyydelle asetetuista standardeista, jotta kuluttajat voivat muodostaa objektiivisen kuvan tästä vielä pitkälti
tuntemattomasta alasta.

3.1.1.
Vesiviljelytuotteiden tuotanto-oloja ja pakkausta valvotaan erityislainsäädännöllä, mikä takaa niiden turvallisuuden.

3.1.2.
Komitea yhtyy komission mielipiteeseen laajaperäisen vesiviljelyn tuotteiden laadusta sekä siitä, että tuotteissa on
oltava asianmukaiset merkinnät, jotta ne erottuvat myönteisesti muista tuotteista. Koska voimaperäistä ja laajaperäistä
tuotantoa ei ole erikseen määritelty, tuotteiden alkuperä ja
tuotemerkinnät saattavat askarruttaa kuluttajia.

3.1.3.
Siirtogeenisiin lajeihin on suhtauduttava varovaisesti.
Komitea muistuttaakin sekä tutkijoita, poliittisia päättäjiä,
tuottajia että kuluttajia siitä, ettei biologisen monimuotoisuuden menettämisvaaraa saa aliarvioida.

3.1.4.
Myös yhteisöön sen ulkopuolisista maista tuotavan
kalan laatua on valvottava tarkoin ja selvitettävä, millaisia
lääkeaineita tuotannon aikana on käytetty. Jäsenvaltioiden
käyttämät valvontamenetelmät olisi myös hyvä yhdenmukaistaa.

(3 ) CdR 20/2003, DEVE-014.
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3.1.5.
On määriteltävä selkeästi, mikä on orgaanista vesiviljelyä, kuten muilla tuotannonaloilla on jo tehty. Sitä harjoittavat enimmäkseen pienet perheyritykset, jotka ovat usein
sijoittuneet muita heikommin kehittyneille alueille. Perheyritykset tuottavat erityisesti laatutuotteita, jotka on suunnattava
kapealle markkinalohkolle siten, että niiden hinta korvaa pienet
tuotantomäärät ja muita korkeammat tuotantokustannukset.

3.2.
Ympäristö ja maaseudun kehittäminen: Vesiviljely on
keskittynyt rannikkoalueille, joita ylikuormittavat jo muut
elinkeinot, kuten matkailu. Ongelma voitaisiin ratkaista offshore-teknologian avulla.

3.2.1.
Offshore-teknologian käyttöönoton yleistyminen
edellyttäisi riskivakuutuksia, sillä se vaatii runsaasti investointeja ja on olemassa vaara, että kiinnitysköydet vahingoittuvat tai
jopa irtoavat myrskyssä tai ennalta arvaamattoman onnettomuuden seurauksena.
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3.3.
Tutkimus – Koska tutkimus on alan kehittämisen
kannalta olennaista, ETSK pahoittelee sitä, että yhteisön tukikehyksestä tutkimukseen myönnettäviä määrärahoja on supistettu. Siksi kalastuksen ohjausrahaston KOR:n sääntöjä on muutettava, jotta pk-yritykset pystyvät harjoittamaan omaa tutkimustaan samaan tapaan kuin aiemmassa tukikehyksessä. Tältä
osin komitea painottaa neuvoston todenneen päätelmissään,
että ”vesiviljelyyn liittyvää tutkimusta olisi lisättävä ja myönnettävä asianmukaista tukea yhteisön vesiviljelytoiminnan kestävän kehityksen edistämiseksi”. ETSK katsoo, että perustutkimuksen lisäksi on tuettava tuottajien tarpeita palvelevaa soveltavaa tutkimusta.

3.3.1.
Kalankasvatuslaitosten vaikutuksia luonnonkantoihin olisi tutkittava erityisesti sairauksien ja kantojen sekoittumisen näkökulmasta. Vaikutusten analyysissä tulisi kiinnittää
erityistä huomiota urheilukalastusmatkailuun keskittyviin
maaseutualueisiin.

3.3.2.
Koska tiettyjen nykyisten lajien markkinat saattavat
tukkiutua, uusia lajeja on syytä tutkia entistä aktiivisemmin.
3.2.2.
Tuottajien yhä enemmän käyttämiä suljettuja vedenkiertojärjestelmiä on parannettava uuden, ympäristöä säästävän tekniikan avulla. Nämä järjestelmät ovat erityisen suositeltavia sisävesillä ja suojelluilla rannikkoalueilla harjoitettavassa
vesiviljelyssä.

3.2.3.
Joissakin vesiviljelyn tuotantojärjestelmissä tekniikka
on edennyt varsin pitkälle. Monet tuottajat ovatkin todenneet,
että tuotantolaitoksissa tapahtuvan käsittelyn jälkeen jätevesi
on korkealaatuisempaa kuin sisään pumpattu vesi.

3.2.4.
Tietyt jäsenvaltiot ovat asettaneet yhteisön lainsäädäntöä tiukempia ympäristövaatimuksia, mikä asettaa tuottajat
keskenään täysin eriarvoiseen asemaan ja saattaa vääristää
tuottajien ja jäsenvaltioiden välistä kilpailua.

3.2.5.
ETSK kannattaa tämäntapaista ympäristötietoisuutta
ja katsoo, että tuottajia on kannustettava edistämään muista
erottuvien tuotteidensa myyntiä, koska niissä noudatetaan
mahdollisimman tiukkoja ympäristömääräyksiä. ETSK pitää
mahdollisena, että myös vesiviljelyalalla voitaisiin ottaa käyttöön järjestelmä, jolla edistetään tiettyjä ympäristötoimia maatalouden ympäristöohjelmien tavoin.

3.2.6.
Vesiviljelyalan kehittämisen ja maaseudun muiden
kehittämismuotojen välillä on löydettävä tasapaino.

3.3.3.
Samoin on aiheellista kehittää rehuihin liittyvää
tutkimusta ja käyttää tavanomaisten raaka-aineiden sijaan
muita vaihtoehtoja. On pyrittävä myös vastaisuudessa tuottamaan rehuja, jotka pilaavat ympäristöä entistä vähemmän, ja
järkeistämään rehunsaantia eli vähentämään ympäristöhaittoja.

3.3.4.
ETSK:n mielestä on tärkeää tutkia rannikkoyhteisöjen
sosioekonomisia oloja ja niiden suhdetta vesiviljelyalaan, koska
se on toisinaan rannikkoalueiden suurin työllistäjä ja alalla
työskentelee myös kalastuksesta vesiviljelyn pariin siirtyneitä
työntekijöitä.

3.4.
Työllisyys – Jotta uusia työpaikkoja pystytään luomaan
aiottu määrä, KOR:lle on asetettava uudet painopisteet. Komitea suhtautuu kuitenkin varauksellisesti aiottuun työpaikkojen
lukumäärän lisäämiseen, koska sen mielestä tuotannon kasvu
ei välttämättä merkitse työntekijöiden määrän lisääntymistä.

3.4.1.
Elinkeinolle on ominaista, että sen työpaikat ovat
kausiluonteisia tai väliaikaisia, joten sille on taattava kestäväpohjaisten työpaikkojen luominen. Koska vesiviljely edellyttää
teknisiä erityisvalmiuksia, jatkuva ammatillinen täydennyskoulutus on erittäin tärkeää, ja siinä on kiinnitettävä huomiota
erityisesti alalla toimivien naisten tehtävään.
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3.5.
Markkinatilanne – Vaikka EU:n vesiviljelyn osuus on
vain 3 prosenttia koko maailman tuotannosta, unioni on
tiettyjen lajien, kuten taimenen, meriahvenen, hammasahvenen, piikkikampelan ja sinisimpukan, suurin tuottaja.
3.5.1.
Alan nopea kehittyminen on saanut aikaan tiettyjen
lajien tuotantohuippuja, mikä on puolestaan horjuttanut markkinahintoja.
3.5.2.
Vesiviljelyn kuvaa on parannettava mieluiten unionin
laajuisin kampanjoin, joilla kuluttajille selvitetään tilannetta ja
edistetään viljellyn kalan kulutusta.
3.5.3.
Koska tuottajat ovat tuotantoketjun kantava voima,
on erittäin tärkeää, että he tekevät yhteistyötä tuottajaorganisaatioiden sekä yhteisö- ja osuustaloustoiminnan välityksellä
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kehittääkseen markkinoita sekä vakauttaakseen ja organisoidakseen tarjontaa.
3.5.4.
Komitea katsoo, että alan ongelmat ratkaistaisiin
tehokkaammin, jos hallinto, tiedeyhteisö ja asianmukaisesti
organisoituneet tuottajat toimisivat yhteistyössä.
3.5.5.
Komitea kannattaa komission asiakirjaa ja suhtautuu
myönteisesti siihen, että neuvosto ottaa yhdessä komission
kanssa tehtäväkseen tutkia ja toteuttaa yhteisön toimivaltaan
kuuluvia asianmukaisia aloitteita niin, että yhteisöllä voi olla
johtava asema kaikkia yhteisön kansalaisia hyödyttävän kestävän vesiviljelyalan kehittämisessä (1).
(1 ) Neuvoston 2481. istunto ”Maatalous ja kalastus”, Bryssel 27. ja
28. tammikuuta 2003, N:o 5433/03 (Presse 13), s. 11 ja 12.

Bryssel 15. toukokuuta 2003.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Roger BRIESCH
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LIITE
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Seuraavat muutosehdotukset, jotka saivat yli neljänneksen annetuista äänistä, hylättiin käsittelyn aikana:

Kohta 2.3.1
Muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”3.5.6.
Komitea korostaa vesiviljelyn mahdollista tehtävää rannikkoalueiden väestön tulolähteiden monipuolistajana ja sen panosta terveellisessä ja tasapainoisessa ruokavaliossa.”

Perustelu
Vesiviljely voi vaikuttaa myös kielteisesti työllisyystilanteeseen, sillä se vie työpaikkoja perinteisestä kalastuksesta.
Vesiviljely ei vaikuta erityisesti terveelliseen ja tasapainoiseen ruokavalioon.
Äänestystulos
Puolesta: 24, vastaan: 50, pidättyi: 12.

Kohta 3.2.3
Poistetaan.
”Joissakin vesiviljelyn tuotantojärjestelmissä tekniikka on edennyt varsin pitkälle. Monet tuottajat ovatkin todenneet,
että tuotantolaitoksissa tapahtuvan käsittelyn jälkeen jätevesi on korkealaatuisempaa kuin sisään pumpattu vesi.”

Perustelu
On mahdollista, että erityisissä yksittäistapauksissa tietyt laatuparametrit osoittavat veden olevan käsittelyn jälkeen
aiempaa korkealaatuisempaa. Tämä ei kuitenkaan puhu vesiviljelyn puolesta vaan veden laatua vastaan ennen
käyttöä. Tilanne lienee paljon useammin päinvastainen, minkä vuoksi komissio on mm. esittänyt kyseisen
tiedonannon (ks. kohta 1.2.3). ETSK:n tehtävä ei ole myöskään arvioida tuottajien toteamuksia vaan komission
asiakirjaa.
Äänestystulos
Puolesta: 30, vastaan: 48, pidättyi äänestämästä: 11.

C 208/93

