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I
(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot)

LAUSUNNOT

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA
503. TÄYSISTUNTO 10. JA 11. JOULUKUUTA 2014

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet
(CLLD) vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan välineenä paikallisessa, maaseutu- ja kaupunkialueiden
sekä taajamien lähialueiden kehittämisessä”
(puheenjohtajavaltio Kreikan pyynnöstä laadittu valmisteleva lausunto)
(2015/C 230/01)

Esittelijä: Roman HAKEN
Pysyvien edustajien komitean puheenjohtaja, suurlähettiläs Theodoros N. Sotiropoulos pyysi 2. huhtikuuta
2014 EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Kreikan nimissä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa laatimaan
valmistelevan lausunnon aiheesta
”Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (CLLD) vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan välineenä paikallisessa,
maaseutu- ja kaupunkialueiden sekä taajamien lähialueiden kehittämisessä”.
Asian valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -erityisjaosto
antoi lausuntonsa 18. marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 11. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 133 ääntä puolesta ja 2
vastaan 1:n pidättyessä äänestämästä.

1. Päätelmät ja suositukset
1.1
ETSK toteaa, että Leader-lähestymistapa on kahdenkymmenen viime vuoden aikana osoittanut käyttökelpoisuutensa.
Se on auttanut maaseudun toimijoita punnitsemaan alueensa pitkän aikavälin mahdollisuuksia ja osoittautunut toimivaksi
ja tehokkaaksi välineeksi kehityspolitiikan toteuttamisessa. Euroopan komissio on edistänyt tällaista kumppanuusmenetelmää myös Urban-, Urbact- ja Equal-yhteisöaloitteiden sekä Paikallisagenda 21:n, Transition Towns -verkoston ja
alueellisten työllisyyssopimusten avulla. Näin ovat syntyneet paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (Community-Led
Local Development, CLLD), jotka ovat askel eteenpäin Leader-lähestymistavassa ja eräänlainen siirtymävaiheen muutos.
1.2
Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet ovat alueita alemman tason käyttöön tarkoitettu erityisväline, joka
täydentää muuta paikallistason kehittämistukea. Niillä voidaan aktivoida ja kannustaa paikallisia yhteisöjä ja järjestöjä
osallistumaan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamiseen. Ne lujittavat alueellista yhteenkuuluvuutta, ja
niiden avulla voidaan saavuttaa muita erityisiä poliittisia tavoitteita mm. suhteissa kumppaneihin unionin ulkopuolisissa
maissa sekä saada aikaan pitkäaikaista kasvua hyödyntämällä tehokkaasti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERIrahastoja) laadukkaiden uusien työpaikkojen sekä yritysten luomiseksi yhdistämällä Eurooppa 2020 -strategian mukaiset
ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät paikallisyhteisöjen toimet.
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1.3
CLLD tulee muuntaa mitä pikimmin yhdeksi SMART-välineeksi, jotta voidaan auttaa paikallisia toimijoita
irtautumaan taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä ja palauttamaan luottamus Euroopan unionin politiikkaan. Tulee
painottaa innovatiivisia hankkeita, laadukkaita uusia työpaikkoja sekä yrityksiä ja tehostaa toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi sekä kestävän kehityksen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi uuden Eurooppa 2020 -strategian
mukaisesti. CLLD on uudentyyppinen kumppanuusväline, jonka avulla voidaan edistää sosiaalista innovointia.

1.4
Suurin osa jäsenvaltioista on omaksunut paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet osaksi kumppanuussopimuksiaan, mikä osoittaa paikalliselle kehittämiselle nykyisin annetun merkityksen (1). Tällainen monenkeskinen
hallinnointitapa olisi ulotettava kaikkeen ERI-rahastoista rahoitettavaan toimintaan, ja kaikissa rahastoissa olisi
mahdollisuuksien mukaan asetettava pakollinen minimikäyttötaso (5 prosenttia). ETSK kannattaa kyseisen välineen
käyttöönottamista asteittain kaikissa EU:n jäsenvaltioissa kumppanuusperiaatteen ja parhaiden käytänteiden vaihdon
pohjalta.

1.5
ETSK pitää ilahduttavana, että vuoden 2014 EU-puheenjohtajavaltiot Kreikka ja Italia ovat kiinnittäneet
koheesiopolitiikkaan paljon huomiota, sillä se on tehokas väline kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja Euroopassa
vallitsevan talouskriisin voittamiseksi.

1.6
Käsillä olevalla ETSK:n lausunnolla on tarkoitus luoda pohja sellaisten (mm. Euroopan komission rahoittamien)
pilottihankkeiden toteuttamiseksi, joilla varmistetaan paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden käytettävyys
kohteissa, joissa niitä ei nykyisin sovelleta, eli varsinkin taajamien lähialueiden ja etenkin kaupunkialueiden
kehittämisvälineenä ja laajennetaan näin niiden mahdollista käyttöalaa. ETSK haluaa edistää kaudella 2014–2020 tämän
menetelmän soveltamista kaikissa rahastoissa niin maaseutu- kuin kaupunkialueidenkin osalta siellä, missä menetelmää
kohtaan ilmenee kiinnostusta. Tässä välineessä yhdistyvät edustuksellinen ja osallistava demokratia, ja se tarjoaa
viranomaistahojen edustajille mahdollisuuden tehdä kumppanuushengessä yhteistyötä järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten kanssa.

1.7
ETSK:n mielestä paikallisten toimijoiden – kansalaisten, talous- ja yhteiskuntaelämän toimijoiden, valtiovallasta
riippumattomien voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja paikallisyhteisöjen – tulee voida osallistua CLLDmenetelmän avulla esimerkiksi kotipaikkakuntansa paikalliseen kehittämisstrategiaan. On myös tärkeää antaa Leaderlähestymistavasta maaseudulla saatujen kokemusten perusteella sisältöä paikallisyhteisöjen omille kaupunkien kehittämishankkeille, jotta kaupungit ja asukkaat saavat käsityksen toimenpiteistä, joita kaupungeissa voidaan esittää CLLD:n
puitteissa.

1.8
ETSK panee pettyneenä merkille, että julkishallinnot suhtautuvat CLLD-menetelmään usein varsin penseästi, vaikka
se on tehokas. On välttämätöntä panostaa strategiaan toimijoiden informoimiseksi ja asiantuntevaksi opastamiseksi ja
kohdentaa toimet nimenomaan viranomaisiin, jotta tätä mahdollisuutta kehittää ja toteuttaa paikallisia kehittämisstrategioita hyödynnettäisiin entistä enemmän. Kysymys siitä, mikä tällaisiin ryhmiin osallistuva taho ”omistaa” tulokset, on
ratkaisevan tärkeä kehittämisstrategioiden pitkän aikavälin vakauden sekä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden
saavuttamisen kannalta. Välineen käytön onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että se saa poliittista tukea kaikilta
tasoilta (EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla).

1.9
ETSK toteaa, että yhteiskunta- ja talouselämän toimijoiden sekä järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan on voitava
osallistua aktiivisemmin paikallisyhteisöjen omiin kehittämishankkeisiin ja että tämä edellyttää kyseisen tehtävän vaatimien
valmiuksien kehittämistä näillä tahoilla. Kaikkien näiden osapuolten suora osallistuminen julkishallinnon kumppaneina luo
pohjan kansalaisten etujen ja tarpeiden aidolle esiin tuomiselle.

1.10
CLLD on ETSK:n näkemyksen mukaan uusi toimintatapa aluepolitiikan alalla ja sellaisena vielä liian tuntematon
niin paikallistasolla kuin myös eräiden jäsenvaltioiden tasolla ja tämän menetelmän potentiaalisia käyttäjiä kokoavilla
foorumeilla. Jotta voidaan edistää uuden CLLD-välineen soveltamista EU:n politiikoissa, tulee tehdä yksityiskohtainen
arvioiva analyysi siitä, millaista lähestymistapaa eri jäsenvaltiot noudattavat sen suhteen, ja liittää analyysiin myös
suosituksia välineen tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Tällöin selvityksessä esitellään esimerkkejä hyvistä käytänteistä mutta
kuvaillaan myös epäonnistumisia, joita tulevaisuudessa on syytä välttää. ETSK haluaa osallistua tällaisen selvityksen
laadintaan yhdessä Euroopan komission, Euroopan parlamentin, neuvoston ja alueiden komitean toimivaltaisten yksiköiden
kanssa. Selvityksen pohjalta voitaisiin perustaa CLLD-työryhmä, joka toimisi toimielinten välisenä foorumina.

(1)

Yhteisistä säännöksistä annetussa asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 määritellään kaudeksi 2014–2020 kolme erilaista yhdennettyä
lähestymistapaa. Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet ovat yksi tällainen lähestymistapa, ja siihen liittyen on tarkoitus
toteuttaa yhdennettyjä alueellisia investointeja ja yhteisiä toimintasuunnitelmia.
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ETSK kannattaa paikallisyhteisöjen omiin kehittämishankkeisiin liittyen seuraavaa:

a) Moniin eri rahastoihin perustuva rahoitus – Tulee noudattaa ja vahvistaa CLLD-menetelmää moniin eri rahastoihin
perustuvan rahoituksen puitteissa kaikkialla Euroopassa ja EU:n ohjelmissa ja pyrkiä käynnistämään seuraava
ohjelmakausi mahdollisimman ripeästi.

b) Käytänteiden ja lähestymistapojen yhtenäistäminen – Tulee edistää korkeaa laatutasoa EU:n paikallisyhteisöjen
omissa kehittämishankkeissa, yhdenmukaistaa paikallisten toimintaryhmien toiminta (2) ja vaihtaa hyviä käytänteitä
toimijoiden kesken sekä laajentaa toimien kattavuutta, jotta Leader-lähestymistapaa ryhdyttäisiin käyttämään yhä
laajemmin ja yhä useammilla aloilla, sillä Leader-lähestymistavan ja paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden
onnistunut soveltaminen eri EU-ohjelmissa edellyttää tätä.

c) Verkostoituminen ja yhteistyö – Nämä ovat CLLD-menetelmän moitteettoman toiminnan perusedellytys. Tulee
toteuttaa yhteistyöhankkeita olemassa olevissa verkostoissa ja myös muodostaa verkostoja alue-, valtio- ja EU-tasolla
sekä huolehtia siitä, että verkostojen perustamiseen ja toimintaan – myös jäsenten maksuosuuksiin – liittyvät
kustannukset ovat tukikelpoisia.

d) Lähestymistavan laajentaminen – Tulee tukea CLLD-menetelmän soveltamista paikallisten toimijoiden toteuttamana
unionin alueen rajojen yli tai sen ulkopuolella esimerkiksi jäsenyysneuvottelujen tai kehityspolitiikan puitteissa.

e) Prosessin yksinkertaistaminen – Pienille paikallisille toimijoille ei saa sälyttää kohtuutonta hallinnollista taakkaa, ja
raportointivelvollisuuksia tulee karsia minimiin aina kun se on mahdollista luotettavuutta heikentämättä. Lisäksi tulee
estää se, että toimivaltaiset viranomaiset voisivat muuttaa ERI-rahastojen täytäntöönpanosääntöjä, sekä käynnistää
kaikkialla välittömästi tiedotuskampanjoita ja seminaareja myönteisten kokemusten vaihtamiseksi sekä julkisten ja
yksityisten paikallistoimijoiden tukemiseksi.

f) Yhteiskunta- ja talouselämän toimijoiden sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden valmiuksien kehittäminen,
jotta mahdollisimman monet kumppanit voivat edistää aktiivisuutta CLLD-toimien suhteen ennen asetetun määräajan
umpeutumista (31. joulukuuta 2017).

1.12
CLLD-menetelmä soveltuu erinomaisesti ERI-rahastoista saatavien varojen käyttöön, mutta myös omien (paikallis-,
alue- ja valtiotasolta saatujen) varojen uudelleenjakoa koskeviin tarkoituksiin. Siksi on tärkeää, ettei kehittämisstrategioita,
nimenomaisia hankkeita ja niiden täytäntöönpanoresursseja suunnitella EU-rahoituksen perusteella vaan että ne kuvastavat
elämänlaadun muuttamiseen liittyviä paikallisyhteisön todellisia tarpeita.

1.13
ETSK pitää oleellisen tärkeänä, että CLLD-menetelmän perusperiaatteita noudatetaan tiukasti. Tasapainoisen
kumppanuuden, johon paikallisyhteisöt osallistuvat, on oltava rahoitustuen saamisen ennakkoedellytyksenä. Jotta voidaan
varmistaa paikalliskehityksen tehokkuus, ei pidä missään tapauksessa sallia puhtaasti muodollisia menettelyjä, joissa vain
ilmoitetaan tukien saamiseksi, että aikeena on soveltaa kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa, mutta käytännössä
mitään ei tehdä. On luotava tehokas seuranta- ja valvontajärjestelmä, jonka avulla voidaan estää CLLD-periaatteiden
loukkaaminen.

1.14
ETSK toteaa, että menetelmään liittyy ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä muulloinkin kuin talouskriisin vallitessa:
julkisista talousarvioista saatavan rahoituksen avoimuus, julkishallinnon elinten ja asukkaiden välisen luottamuksen
vahvistuminen ja investointien vaikuttavuus. Myös YK, OECD, Maailmanpankki ja muut instituutiot kannustavat
soveltamaan tällaisia kumppanuuteen perustuvia lähestymistapoja. Kyse on laajennetusta lähestymistavasta, joka edistää
CLLD-menetelmän käyttöä myös Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi alustavissa kehitysyhteistyöpoliittisissa neuvotteluissa
sekä ponnisteluissa YK:n vuodeksi 2015 asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastonmuutosta
koskevien sitoumusten toteuttamiseksi.

(2)

Eli vaatia ja taata CLLD-välineen toteuttamiselle yhtäläiset edellytykset EU:n eri jäsenvaltioissa tähän lähestymistapaan sisältyvät
periaatteet sekä maakohtaiset ja alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen.
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1.15
ETSK arvelee, että tulevalla CLLD-kaudella saatetaan kohdata seuraavia hallinnollisten toimien yksinkertaistamiseen
ja hallinnollisen rasituksen vähentämiseen liittyviä haasteita:
a) Tulee tukea asiantuntijoista koostuvien vaihtoehtoisten ja riippumattomien välitys- ja/tai sovittelujärjestelmien
(foorumien) perustamista ja kehittämistä, jotta toimenpideohjelmia hallinnoivien tahojen ja eri kumppanuuksiin
liittyvien projektien hallinnon välillä mahdollisesti syntyvistä kiistoista juontuvat hallinnolliset ja rahoitusongelmat
voidaan ratkaista nopeasti ja vaivattomasti (vastaava rooli kuin tilintarkastajilla, mutta ei pelkästään rahoituksen osalta).
b) Tulee soveltaa konkreettisesti periaatetta, jonka mukaan täytäntöönpanoelimet (ja seurantaraporttien tarkastukset)
käsittelevät a) konkreettisia saavutuksia sekä hankkeiden tuloksia, etuja ja seurauksia, b) kulujen perusteiden
asianmukaisuutta ja c) määräaikojen noudattamista mutta eivät kyseisiin tuloksiin johtaneen menettelyn yksityiskohtia.
c) Tulee julkaista myös ehdotuspyyntöjä, jotka koskevat useiden saman alueen ehdokkaiden toteuttamia yhdennettyjä
hankkeita (kuten Equal-hankkeessa).
d) Tulee muuttaa finanssialalla tähän saakka sovellettua sääntöjenvastaisuuksien määritelmää sekä tulkintaa budjettikurin
loukkaamisesta seuraavasti:
— Ei sovelleta kohtuuttoman tiukkaa tulkintaa vähämerkityksisissä tapauksissa, joissa on kyse ”vain muutamasta
eurosta”: ei tarkasteta ja katsota sääntöjenvastaisiksi tapauksia, joissa esimerkiksi kymmentä euroa (tai 40:tä euroa) ei
ole kirjattu asianmukaisesti kirjanpitoon tai ne puuttuvat.
— Myös jos vahingon määrä on pienempi kuin mitä sen korjaaminen maksaa (edunsaajalle tai valvontaelimelle), se
tulee jättää käsittelemättä. Vaihtoehtoisesti se voidaan kirjata ylös ja koota yhteen muiden summaltaan pienten
vahinkojen kanssa.
1.16
ETSK suosittaa, että CLLD-ohjelman erilaisia soveltamismuotoja nimitettäisiin eri tavoin, kuten maaseudun
paikallisten toimintaryhmien ja paikallisten kalatalouden toimintaryhmien kohdalla tehdään. Kaupunkien paikallisille
toimintaryhmille komitea ehdottaa esimerkiksi nimitystä ”kaupunkikumppanuus” ja taajama-alueiden CLLD-hankkeille
lyhennettä CLLD-U. Tämä auttaisi erottamaan, millaisesta alueesta ja mistä rahoitusvirrasta ja -kohteesta milloinkin on kyse.
Komitea kehottaa myös harkitsemaan mahdollisuutta antaa CLLD-hankkeelle uusi nimi ja vetävä lyhenne, jotka kaikkien
toimijoiden on helpompi omaksua. Esimerkkinä voidaan käyttää Leader-ohjelmaa, joka onnistui hyvin. Nimi on kiinteä osa
tiedotuskampanjaa, ja nimitys ”CLLD” voidaan säilyttää viitteellisenä menetelmän nimenä.

2. Johdanto aiheeseen: CLLD-väline ja sen synty (Leader-ohjelma) – historia, vaikutukset ja EU:n toimielinten
näkemykset
2.1
Leader-lähestymistavan perusperiaatteet sekä niiden tuoma lisäarvo ja niiden soveltaminen CLLD-menetelmän
yhteydessä:

2.1.1 Alueellinen lähestymistapa
Ohjelmassa hyödynnetään määritellyn pienen alueen kestäväksi kehittämiseksi alueen tosiasiallista potentiaalia. Siinä
otetaan huomioon alueen hyvät ja huonot puolet, ja laadittava kehittämisstrategia vastaa alueen todellisia tarpeita. Alueen
rajoja ei määritellä ainoastaan hallinnollisten rajojen mukaan, ja ne ovat joustavat.

2.1.2 Alhaalta ylöspäin -lähestymistapa
Kehittämisstrategian painopisteistä päätettäessä ja niitä määriteltäessä kiinnitetään runsaasti huomiota alueen hallinnon ja
asukkaiden osallistamiseen. Alimman tason korostaminen on ohjelman seitsemästä kohdasta tärkein. Ohjelman tavoitteena
ei kuitenkaan ole korvata täten ylempää kansallista tasoa vaan pikemminkin edistää näiden kahden tason vuorovaikutusta.

2.1.3 Paikalliset toimintaryhmät
Paikallisten toimintaryhmien perustamiseen annettava tuki on tärkeä osa ohjelmaa. Ryhmiin tulee koota kumppaneita
julkiselta, yksityiseltä ja vapaaehtoissektorilta, ja niiden tulee johtaa vuoropuheluun alueen kehittämisen suuntaviivoista.
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2.1.4 Innovatiivinen lähestymistapa
Ohjelmalla tuetaan innovointia. Sen avulla pyritään luomaan uusia tuotteita, prosesseja, organisaatioita ja markkinoita.
Innovoinnin edistämiseksi paikallisten toimintaryhmien tulee voida toimia mahdollisimman joustavasti.

2.1.5 Yhdennetty ja monialainen lähestymistapa
Ohjelmaan liittyvässä lähestymistavassa painotetaan eri alojen integroimista. Siinä pyritään sovittamaan yhteen talous-,
sosiaali-, kulttuuri- ja ympäristökysymykset ja sisällyttämään ne yhtenäisiin hankkeisiin.

2.1.6 Verkostoituminen
Ohjelmassa tuetaan osanottajien verkostoitumista kokemusten vaihdon edistämiseksi. Verkostot voivat olla virallisia –
Euroopan komission rahoittamia – tai epävirallisempia valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia verkostoja.

2.1.7 Yhteistyö
Ohjelman puitteissa tehtävä yhteistyö ei kuitenkaan rajoitu vain verkostoissa tapahtuvaan kokemusten vaihtoon. Paikalliset
toimintaryhmät voivat tehdä yhteistyötä suoraan tietyn teemahankkeen yhteydessä.

2.1.8 Toiminnan edistäminen alueella
Jotta voidaan toteuttaa todellista yhteistyötä tietyn alueen asukkaiden kanssa, on paitsi jaettava asukkaille tietoa myös
luotava kommunikoinnille suotuisa ympäristö ja lujitettava luottamusta siihen periaatteeseen, että asukkaiden esittämät
ideat arvioidaan objektiivisesti ja otetaan huomioon.
2.2
Alueiden komitea ”katsoo, että paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet ovat ratkaiseva väline kaupunki- ja
maaseutualueiden sopusointuista kehittymistä ajatellen, sillä ne vahvistavat valmiuksia kehittää siteitä ympäröiviin
taajamien lähialueisiin ja maaseutualueisiin” (3).
2.3
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut yhteistyöstä ja kumppanuuspohjaisesta osallistumisesta joukon
lausuntoja, joista muutamia mainitaan ohessa alaviitteessä (4).
2.4
Euroopan komissio on julkaissut seuraavat paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden toteuttamista koskevat,
Leader-menetelmästä saatuihin kokemuksiin pohjautuvat asiakirjat: European Structural and Investment Funds, Guidance
for Member States and Programme Authorities, Guidance for Beneficiaries – Guidance on Community-Led Local
Development for Local Actors (5) ja Guidance on Community-led Local Development in European Structural and
Investment Funds (6).
2.5
Näitä asiakirjoja tulee tehdä nykyistä tehokkaammin tunnetuksi todellisen proaktiivisen tiedotusstrategian puitteissa.
Tulee myös raivata tilaa paikallisyhteisöjen omiin kehittämishankkeisiin osallistuvien toimijoiden ja asiantuntijoiden
yhteisille kokouksille, joissa voidaan keskustella EU:n eri alueilla sovellettavista lähestymistavoista ja vertailla niitä.
Esimerkiksi ETSK voisi tarjota tällaiseen toimintaan tarvittavat puitteet.

(3)
(4)

(5)
(6)

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet” (EUVL C 17, 19.1.2013, s. 18).
ETSK:n lausunnot seuraavista aiheista: ”Kansallisen ja alueellisen tason hallinto ja kumppanuus sekä aluepoliittisten hankkeiden
perusteet” (EUVL C 77, 31.3.2009, s. 143); ”Koheesiopolitiikan strategiat ja ohjelmat 2007–2013” (EUVL C 228, 22.9.2009,
s. 141); ”Tehokkaat kumppanuudet koheesiopolitiikassa” (EUVL C 44, 11.2.2011, s. 1); ”Koheesiopolitiikan rooli ja painopisteet EU
2020 -strategiassa” (EUVL C 248, 25.8.2011, s. 1); ”Aluepolitiikka ja älykäs kasvu” (EUVL C 318, 29.10.2011, s. 82); ”Leader
paikalliskehityksen välineenä” (EUVL C 376, 22.12.2011, s. 15); ”EU:n rakennerahastoja koskevat yleiset säännökset” (EUVL C 191,
29.6.2012, s. 30).
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf
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3. Maaseudun paikalliset toimintaryhmät ja niiden toiminnan tukeminen ohjelmakaudella 2014–2020 – julkiset
talousarviot julkisen valvonnan alaisuudessa
3.1
Paikallinen toimintaryhmä on Leader-ohjelman perusyksikkö. Se tarkoittaa paikallista kumppanuutta, jossa sekä
toiminta-alat että toiminta-alueet ovat oikeassa suhteessa edustettuina. Paikallinen toimintaryhmä on oikeushenkilö, ja sillä
on käytettävissään hallinnointi- ja päätöksentekomenettelyitä. Maaseudun kehittämisohjelmista ja muihin Leader-tyyppisiin
toimiin liittyen tuettavia paikallisia toimintaryhmiä on EU:ssa yhteensä 2 402. Niiden toiminta-alue kattaa 77 prosenttia
unionin kokonaispinta-alasta (7), ja niiden vaikutuspiirissä on siten lähes 90 prosenttia maaseutualueista ja yli 50 prosenttia
EU:n väestöstä (8).
3.2
Leader-lähestymistapa on osoittautunut niin tehokkaaksi, että sitä olisi laajennettava mahdollisuuksien mukaan
kaikille EU:n maaseutualueille. Samalla on huolehdittava eri jäsenvaltioihin vakiintuneiden paikallisten toimintaryhmien
kansainvälistä yhteistyötä säätelevien sääntöjen yhteensopivuudesta.
3.3

Ohjelman painopistealoiksi kaudella 2014–2020 on ehdotettu mm. seuraavia:

a) Maaseudun nuoret – Tarkoituksena on saada nuoret liikkumaan keskuksista maaseutualueille hyödyntämällä
asianmukaisesti paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita, tekemällä maaseutualueista nykyistä houkuttelevampia
nuorille ja edistämällä tietotekniikan kehitystä ja käyttömahdollisuuksia sekä koulutusta.
b) Paikallistalous – Tarkoituksena on tukea paikallista taloutta, maatalousalan ulkopuolista pienyritystoimintaa
(esimerkiksi elvyttämällä käsiteollisuutta ja mikroyrityksiä) sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
c) Yhteiskunnallinen yrittäjyys – Yhteiskunnallista yrittäjyyttä tulee vahvistaa paikallistasolla innovatiivisilla aloilla,
jotka edesauttavat työpaikkojen luomista ja kestävää kehitystä (esim. matkailu, uusiutuvat energianlähteet tai kulttuurija urheilutoiminta). Paikallis-, valtio- ja EU-tason toimijoiden ja muiden talouden alan kumppanitahojen on oleellisen
tärkeää tunnustaa yhteiskunnallinen yrittäjyys paikallistason taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta
ratkaisevaksi tekijäksi. EU:n toimielinten tulee käynnistää kampanjoita, joiden avulla korostetaan yhteiskunnallisen
yrittäjyyden osuutta paikalliskehityksessä. Lisäksi tulee laatia yleiset suuntaviivat yhteiskunnallisten yritysten ottamiseksi
paikalliskehityskumppanuuksiin mukaan. ETSK ehdottaakin, että muodostetaan osuuskuntia ja muita yhteiskunnallisia
yrityksiä tukeutuen julkisiin ja yksityisiin neuvontapalveluihin sekä paikallistason yrittäjiin ja yrityshautomoihin. ETSK
kannattaa paikallisten yhteiskunnallisten yritysten sekä paikallis- ja aluehallinnon välisten kumppanuuksien edistämistä
tarvittavien (esim. sosiaaliseen osallisuuteen ja koulutukseen liittyvien) palvelujen tuottamisessa.
d) Terveellisten elintarvikkeiden ja alueellisten tuotteiden tuottaminen
e) Teknisten perusrakenteiden kehittäminen (esim. jätevedenpuhdistamot, mukaan lukien puhdistus kotitalouksissa ja
kasvien avulla)
f) Siirtyminen ekologisesti kestävään vähähiiliseen yhteiskuntaan – Tämä näkökohta voitaisiin kirjata kestävää
kehitystä, hiilidioksidipäästöjä, häiriönsietokykyä sekä kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvien EU:n
tavoitteiden saavuttamista koskeviin CLLD-indikaattoreihin ja -tavoitteisiin ja niin ikään YK:n vuoden 2015
kestävyystavoitteisiin ja ilmastonmuutosta koskeviin sitoumuksiin.
g) Olemassa olevien verkostojen (esim. kansallisten maaseutuverkostojen) tehokas hyödyntäminen.

4. Taajamien lähialueet ja paikalliset kalatalouden toimintaryhmät – erityishaasteet
4.1
Alueet, joilla kaupunki ja maaseutu nivoutuvat tiiviisti yhteen, ovat otollisia paikallisyhteisöjen omien
kehittämishankkeiden tehokkaalle toteuttamiselle. Tällaisen välineen avulla voidaan reagoida alueen toimintatapojen
muutoksiin ja ottaa huomioon sen toiminnalliset sidokset. Kaupunki ja sitä ympäröivä maaseutualue kytkeytyvät erittäin
vahvasti toisiinsa, mikä edellyttää erityistä lähestymistapaa.

(7)
(8)

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkosto (ENRD), Leader-tietopaketti.
Ks. Van Depoele, L., Local development strategies in the EU – The Case of LEADER in Rural Development, s. 4:
http://www.eurolocaldevelopment.org/wp-content/uploads/2013/03/local_development_strategies_in_the_eu-.pdf
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4.2
Taajamien lähialueilla on erityisiä ongelmia (haasteita), joita voidaan ratkaista paikallisyhteisöjen omien
kehittämishankkeiden avulla. Keskeisiä haasteita ovat kestävyysajattelun mukainen liikkuvuus, sosiaalisesti yhtenäisen
yhteiskunnan rakentaminen ja maaperän käyttöön liittyvien prioriteettien asettaminen. Kyseisenlaisia alueita on yli 25 000
asukkaan kaupunkien ympärillä. Tässä yhteydessä on syytä mainita OECD:n ja Euroopan komission yhteinen
tutkimushanke Rurban, jonka tavoitteena on yksilöidä ja arvioida kaupunkien ja maaseudun välisiä virallisia ja epävirallisia
kumppanuuksia sekä niiden panosta paikalliskehitykseen (9).
4.3
Paikallisen kehittämisen lähestymistapaa on käytetty vuodesta 2007 niin ikään Euroopan kalatalousrahastossa
kalastajayhteisöjen kestävän kehityksen tukemiseksi paikallisten kalatalouden toimintaryhmien avulla.

5. Kaupunkialueet – asukkaiden aktivointi ja paikalliseen kehittämiseen tarkoitetun rahoituksen varmistaminen
5.1
Kaupunkialueelle ei ole olemassa yhtenäistä määritelmää; komitea käyttää pohjana jäsenvaltioissa ja paikallistasolla
sovellettavia sääntöjä ja käytäntöjä. Maaseutualueen suhteen käytetään kaupunkien maksimikokoon liittyvää kriteeriä:
väestömäärän on oltava alle 25 000. Tätä voidaan soveltaa vastaavasti myös kaupunkialueisiin (niin, että asukkaiden
vähimmäismääräksi asetetaan 10 000 ja enimmäismääräksi 150 000). Julkishallinto osallistuisi kyseisen alueen osalta
toimivaltaisten edustajiensa välityksellä, ja ihanteellista olisi, että edustajia on sekä kaupungin keskushallinnosta että
hallintopiireistä tms. pienemmistä hallintoyksiköistä (esimerkiksi tietystä kaupunginosasta, sosiaalisesti syrjäytyneiltä
alueilta, tietynlaisista ongelmista kärsivistä kaupunginosista jne.).
5.2
Ideoita voidaan ammentaa konkreettisista kokemuksista, joita eräät kaupungit saavat Urbact II -toimenpideohjelmaan, eurooppalaiseen osaamisen kehittämisfoorumiin (European Knowledge Development Platform) (10) (ja
lähitulevaisuudessa kaupunkialueiden kehitysfoorumiin) osallistumisensa ansiosta (11). Huomioon on syytä ottaa myös
Transition Towns -verkoston ja permakulttuuriyhteisöjen kokemukset. Tuhannet paikallisyhteisöt eri puolilla EU:ta ovat
edistäneet niiden avulla onnistuneesti paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita.
5.3
Maaseutualueilla saadun kahdenkymmenen vuoden kokemuksen perusteella kaupungit voivat myös ottaa mallia
maaseudusta ensin esimerkiksi siirtymäkauden aikana, minkä jälkeen tehdään arviointi. Lähestymistapaa voidaan
käytännössä levittää onnistuneesti muille alueille asiantuntijoiden tuella ja eräänlaisen mentoroinnin avulla.
5.4
Kaupungeissa perustettiin jo ohjelmakaudella 2007–2013 neuvoa-antaviksi elimiksi paikallisia Urbact-tukiryhmiä
(Urbact Local Support Group), jotka osallistuivat paikallisten toimintaohjelmien (Local Action Plan) laadintaan. Toisin kuin
Leader-lähestymistapa ja CLLD-menetelmä edellyttävät, tukiryhmät olivat kuitenkin vain neuvoa-antavia ja varsin
epävirallisia asiantuntijaryhmiä, joihin ei vaadittu eri alojen edustusta. Ryhmien kokoonpano määräytyi kulloisenkin
hankkeen temaattisen suunnan mukaan. Paikallisten tukiryhmien toteuttamista ei tuettu rahallisesti Urbact II
-toimenpideohjelmasta. Jotta kumppanuusperiaate toimisi entistä tehokkaammin myös taajamissa, tulee solmia
kumppanuuksia, jotka perustuvat paikallisyhteisöjen omiin kehittämishankkeisiin. Tällaisilla kumppanuuksilla tulee olla
käytettävissään riittävästi varoja toimintansa varmistamiseksi. ”Lähestymistapaa voidaan soveltaa myös kaupunkialueilla
sekä pienten ja keskisuurten kaupunkien – paikallis- ja aluekeskuksina – yhdessä toiminnallisten vyöhykkeidensä kanssa
muodostamilla alueilla.” (12)
5.5
Kun otetaan huomioon kaupungissa ratkaistavien ongelmien luonne, useat erilaiset toimenpideohjelmat
muodostavat sopivan kanavan rahoittaa pilottihankkeita CLLD-menetelmän mukaisesti. Komitea ehdottaakin, että tätä
menetelmää ja siihen pohjautuvia strategioita käytettäisiin pilottihankkeissa kaupunkialueille tarkoitettua rahoitusta varten
(esimerkkialoina mm. ympäristö sekä kulttuurimonumenttien ja kulttuuriperinnön suojelu) (13).
5.6
Olisi koottava esimerkkejä eri jäsenvaltioiden hyvistä käytänteistä, jotka koskevat kaupunkien kehittämistä
kumppanuuteen perustuvan lähestymistavan mukaisesti. Ne voitaisiin sisällyttää edellä kohdassa 1.10 mainittuun
selvitykseen. Kumppanuustoiminnassa voidaan myös käyttää oppaana käytännesääntöjä, jotka on julkaistu asiakirjassa
”Kumppanuusperiaatteen noudattaminen yhteisen strategiakehyksen rahastojen toiminnassa – ehdotuksia eurooppalaisten
hyvän kumppanuuden sääntöjen laatimiseen” (14).

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

http://www.oecd.org//regional/rurbanrural-urbanpartnerships.htm
www.eukn.org
http://www.emi-network.eu/Sharing_knowledge/News_on_EU_policy/Cohesion_Policy_2014_2020_negotiations_about_ the_urban_dimension
Puolan kuntaliitto, tammikuu 2014, http://ldnet.eu/CLLD+in+urban+areas
Paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden lisäksi tarkoituksenmukaisen yhdennetyn välineen tarjoavat myös yhdennetyt
alueelliset investoinnit. Näiden välineiden samanaikainen soveltaminen tuottaa synergiaetuja.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_fi.pdf
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6. Miten CLLD-menetelmää voidaan soveltaa onnistuneesti nykyistä useammin ja kaikkialla?
6.1
Paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden tulee auttaa kansalaisia kehittämään yhteisöjään ja kuntiaan
asianmukaisella ja kestävyysperiaatteita noudattavalla tavalla. Kansalaiset voivat näiden hankkeiden ansiosta osallistua
suoraan elämänlaadun parantamiseen yhteisössään. Näin tuotetaan todellista osallistavaa kasvua, jonka tulokset näkyvät
paikallistasolla. Hankkeita toteutettaessa on luonnollisesti osoitettava voimavaroja valmiuksien parantamiseen, jotta kaikki
kumppanit pystyvät hoitamaan tehtävänsä täysipainoisesti eivätkä jää prosessissa pelkiksi tarkkailijoiksi. Niiden tulee voida
osallistua täysipainoisesti laaja-alaiseen kumppanuuteen monitasoisen hallinnon periaatteen mukaisesti. Lisäksi tulee edistää
tuen ja opastuksen saamista kokeneemmilta toimijoilta ja asiantuntijoilta, ts. yleissivistävää ja ammatillista koulutusta.
Nykyisessä ehdotuksessa tulee myös analysoida ja selostaa tekijöitä, joiden ansiosta Leader-lähestymistapa on ollut
tuloksellinen ja onnistunut, sekä perustella, miksi CLLD-menetelmää olisi koheesiopolitiikan onnistumiseksi laajennettava
niin, että sitä sovellettaisiin kaikissa ERI-rahastoihin liittyvissä ohjelmissa.
6.2
Siellä, missä tätä menetelmää ei ole vielä otettu käyttöön, tulee laatia keskipitkän aikavälin arvio sen
käynnistämiseksi ERI-rahastojen yhteydessä kaudella 2014–2020.
6.3
Tässä yhteydessä oleellisen tärkeää on asiantuntemuksen vaihto työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten
sekä kansalaisyhteiskunnan, alue- ja paikallisyhteisöjen ja valtionhallinnon edustajien välillä. Vaihdantaa olisi tuettava
monenvälisesti.
6.4
CLLD-strategioiden laatiminen vaatii aikaa, mutta tärkeää on niin ikään varata kulloisenakin kautena riittävästi aikaa
toimien toteuttamiseen ja riittävästi varoja eri toimenpiteiden rahoittamiseen. Liian pitkä valmisteluaika ja paikallisten
vaikutusten (toteutuneiden hankkeiden) puuttuminen samoin kuin toimien nopeutettu rahoittaminen (soveltamisajan
umpeutumisen lähetessä) voivat herättää epäilyjä välinettä kohtaan.
6.5
Muita ongelmia, jotka tulee ratkaista CLLD-menetelmän asianmukaisen käytön varmistamiseksi, ovat byrokratia ja
kohtuuttomat hallinnolliset esteet, korvausten viivästyminen sekä hankkeiden rahoittaminen ennakkoon lopullisten
tuensaajien omista varoista tai näiden ottamilla lainoilla, joiden korot jäävät itse maksettaviksi. Tähän liittyen voidaan
hyödyntää joukkorahoitusmalleja, julkisen ja yksityisen sektorin yhteisrahoitusta sekä valtiontakaukseen pohjautuvaa
pankkisektorin järjestäytynyttä osallistumista.
6.6
Jäsenvaltiot menevät usein Euroopan komission antamia määräyksiä pidemmälle ja asettavat säännöksiä, jollaisia ei
ole edellytetty ja jotka liittyvät niiden omiin hallinnollisiin menettelyihin. Tämä tekee tukien hakemisesta huomattavasti
työläämpää ja vähentää hakuintoa menettelyjen monimutkaisuuden ja mahdollisten seurausten takia. Tietyt kansalliset
viranomaiset pyrkivät myös pienentämään alueiden elävöittämiseen liittyvät kulut ja pienten paikallisten toimintaryhmien
hallintokulut mahdollisimman alhaisiksi. Tämä menettely saattaa kuitenkin johtaa koko järjestelmän toiminnan kriisiin.
6.7
ETSK kehottaa järjestämään opettajille koulutusta: tulee varmistaa kansallisten tai alueellisten toimijoiden koulutus
teknisen tuen puitteissa yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 1303/2013 5 artiklan mukaisesti. Lisäksi tulee
luoda tarvittavat edellytykset tehokkaalle verkostojen muodostamiselle ja hyödyntämiselle alue-, valtio- ja kansainvälisellä
tasolla, sillä verkostotyöskentely tuottaa merkittävää lisäarvoa.
6.8
Olisi koottava esimerkkejä eri jäsenvaltioiden hyvistä käytänteistä. Ne voitaisiin sisällyttää edellä kohdassa 1.10
mainittuun selvitykseen.
Bryssel 11. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

14.7.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 230/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Alppien aluetta koskeva EU:n strategia”
(valmisteleva lausunto)
(2015/C 230/02)

Esittelijä: Stefano PALMIERI
Euroopan komissio pyysi 27. lokakuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan
nojalla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa laatimaan valmistelevan lausunnon aiheesta
”Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (EUSALP)”.
Asian valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -erityisjaosto
antoi lausuntonsa 18. marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 132 ääntä puolesta 3:n
pidättyessä äänestämästä.
1. Päätelmät ja suositukset
1.1
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on tyytyväinen Alppien aluetta koskevan EU:n strategian (EUSALP)
laatimiseen kiinnitettyyn erityiseen huomioon. Strategian tarkoituksena on vahvistaa koheesiota ja kilpailukykyä niiden
haasteiden valossa, joita yksittäiset jäsenvaltiot tai alueet eivät voi ratkaista tyydyttävästi tavanomaisin keinoin.
1.2
ETSK korostaa, että Alppien alueen kehitysdynamiikka on sidoksissa Alppien vuoristoon, joka on myös alueen
identiteettiin ja tunnistettavuuteen liittyvä tekijä. Alpit yhdistävät kaikkia strategiaan osallistuvia alueita taloudelliselta,
sosiaaliselta ja ekologiselta kannalta.
1.3
ETSK toteaa, että strategiassa mukana olevat valtiot ovat sitoutuneet siihen vahvasti poliittisella tasolla ja että sekä
kansalliset että alueelliset hallitukset ovat erittäin tietoisia strategiasta ja osallistuvat siihen aktiivisesti. Tällainen asenne
perustuu yhteistyöhön, joka käynnistettiin alueella 1970-luvulla.
1.4
ETSK katsoo, että Alppien alueen erityispiirteet – kuten maailman kilpailukykyisimpiin kuuluvat alueelliset
järjestelmät, maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä taajama- ja kaupunkialueiden välinen taloudellinen ja sosiaalinen
epätasapaino, luonnon- ja kulttuuriperintö sekä liikennevirtojen valtava keskittyminen – ovat aluetta määrittäviä ja sille
ominaisia tekijöitä.
1.5
ETSK kannattaa strategian yleistä lähestymistapaa ja katsoo, että tavoitteet, pilarit ja painopisteet ovat yhdenmukaisia
keskusteluasiakirjassa esitetyn kanssa, mutta on sitä mieltä, että toimintasuunnitelmaa laadittaessa nämä tekijät on
sisällytettävä siihen ja että niitä on parannettava.
1.6
ETSK panee merkille, että EUSALPin kattamalle alueelle on ominaista talouskehityksen, ympäristön kestävyyden ja
sosiaalisen koheesion selvästi eurooppalaista keskiarvoa korkeampi taso. Näistä ominaispiirteistä huolimatta talous- ja
rahoituskriisi sekä talouden ja markkinoiden globalisaatiosta johtuvat muutokset ovat aiheuttaneet merkittäviä ja
arkaluonteisia haasteita kyseiselle makroalueelle. Näistä syistä ETSK katsoo, että EUSALPin yleistavoitteen saavuttaminen, eli
”sen varmistaminen, että kyseinen alue säilyy yhtenä Euroopan houkuttavimpana alueena, joka hyödyntää parhaalla
mahdollisella tavalla omia resurssejaan ja tarttuu kestävän ja innovoivan kehityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin” (1), on
erittäin tärkeää, jotta tuetaan talouden kilpailukykyä ja sosiaalista koheesiota Euroopassa.
1.7
ETSK:n mielestä on tärkeää vahvistaa EUSALPin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kehitykseen määrittelemällä uusia
ja laadukkaampia tavoitteita, kuten kohdassa 4.4 esitetään.
1.8
ETSK toivoo, että EUSALPin toimintasuunnitelmaa määriteltäessä vahvistetaan kilpailukykyyn (pilari 1) ja kestävään
kehitykseen (pilari 3) liittyvien painopisteiden keskinäistä riippuvuutta ja yhtenäisyyttä ja varmistetaan näin kehitystavoitteiden saavuttaminen vaarantamatta kuitenkaan tulevien sukupolvien tarpeita ja mahdollisuuksia.

(1)

Euroopan komissio, kuulemisesta laadittu asiakirja ‘Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (EUSALP)’.
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1.9
”Ensimmäisessä pilarissa” ETSK pitää tärkeänä, että varmistetaan kestävä kasvu ja edistetään täystyöllisyyttä,
innovointia, kilpailukykyä ja koheesiota Alppien alueella vuoristo- ja kaupunkialueiden välisen keskinäisen solidaarisuuden
avulla. Painopisteet – ks. kohta 5.2.
1.10
”Toisessa pilarissa” ETSK kannattaa sellaisen aluekehityksen edistämistä, joka perustuu sisäisten ja ulkoisten
alueellisten järjestelmien yhteistyöhön, palvelujen saatavuuteen, kestävään liikkuvuuteen sekä liikenteen ja viestintäinfrastruktuurin vahvistamiseen. Painopisteet – ks. kohta 5.3.
1.11
”Kolmannessa pilarissa” ETSK pitää tärkeänä, että vahvistetaan sitoutumista kestäväpohjaiseen hallinnointiin ja
ympäristönsuojeluun sekä alueellisen pääoman hyödyntämiseen. Painopisteet – ks. kohta 5.4.
1.12
ETSK katsoo, että ilman vahvaa hallintotapaa ja erityisiä taloudellisia resursseja valmiuksien parantamisen
tukemiseksi EUSALP on vaarassa menettää tehokkuutensa ja strategisen merkityksensä. Tätä taustaa vasten ja neuvoston
päätelmien mukaisesti ETSK toivoo, että laaditaan toimintasuunnitelma, joka perustuu rahoitusohjelmien keskinäiseen
täydentävyyteen, institutionaalisten välineiden koordinointiin ja uusien makroalueellisten hankkeiden suunnitteluun (2).
1.13
ETSK muistuttaa lausunnon ”Makroaluestrategioiden hallintotapa” (3) päätelmistä ja on sitä mieltä, että EUSALPin
suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät erityistä hallintotapaa, joka perustuu yhteistyöhön ja koordinointiin. Jotta tätä
taustaa varten varmistetaan strategian tehokkuus, EUSALP tarvitsee ETSK:n mielestä todellisen ”monitasoisen hallintotavan” (4), jonka avulla voidaan hyödyntää yhteisesti ”horisontaalista ulottuvuutta” (kansalaisyhteiskunnan osallistuminen),
joka täydentää ja vahvistaa ”vertikaalista ulottuvuutta” (alue- ja paikallisviranomaisten osallistuminen) toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteita täysimääräisesti noudattaen (5).
1.14
ETSK toivoo, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan valmiuksien parantamistoimiin, ja suhtautuu
myönteisesti sellaisen pysyvän foorumin perustamiseen, joka edustaa ja tukee talouselämän osapuolia ja työmarkkinaosapuolia Alppien alueella.
1.15
ETSK:n mielestä on erittäin tärkeää tukea etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä sekä toimia, joilla
tuetaan sosiaalisia investointeja ja mukautetaan sosiaalisen suojelun järjestelmiä.

2. Alppien aluetta koskeva EU:n strategia: yleistä
2.1
Käsillä olevan lausunnon tarkoituksena on arvioida Alppien aluetta koskevaa EU:n strategiaa (jäljempänä EUSALP)
käsittelevästä julkisesta kuulemisesta laadittua asiakirjaa (6) sekä ottaa samalla huomioon makroaluestrategioista jo annetut
komitean lausunnot.
2.2
Alppien alueeseen kuuluu viisi jäsenvaltiota (Italia, Ranska, Itävalta, Saksa ja Slovenia) sekä kaksi unionin
ulkopuolista maata (Sveitsi ja Liechtenstein). Pinta-alaltaan 450 000 km2:n alueella asuu 70 miljoonaa ihmistä.
2.2.1
EUSALPin piiriin kuuluvat alueelliset järjestelmät nivoutuvat tiiviisti Alppien vuoristoalueeseen, joka on paitsi
identiteettiin ja tunnistettavuuteen liittyvä tekijä myös yhdysside kyseisille alueille taloudelliselta, sosiaaliselta ja ekologiselta
kannalta (7).
2.3
Makroaluepolitiikassa, jota EU on noudattanut vuodesta 2009, EUSALPin maantieteellisellä sijainnilla on strateginen
merkitys, kun otetaan huomioon unionin koheesiopolitiikka ja jatkuvuus Itämeren strategian (EUSBR) (8), Tonavan
strategian (EUSDR) (9) ja Adrian- ja Joonianmeren strategian (EUSAIR) (10) suhteen. Se on tärkeä tekijä myös siksi, että sen
avulla makroalueen käsite voidaan ulottaa läntiseen Välimeren alueeseen (11).

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Eurooppa-neuvoston päätelmät, EUCO 23/1/11 REV 1, 23. ja 24. kesäkuuta 2011.
EUVL C 12, 15. tammikuuta 2015, s. 64.
Alueiden komitean valkoinen kirja monitasoisesta hallinnosta, CONST-IV-020, 2009.
Euroopan komissio: Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevat eurooppalaiset
käytännesäännöt, C(2013) 9651 final.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/eusalp/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/eusalp/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.danube-region.eu/
http://www.ai-macroregion.eu/
ETSK:n lausunto: EU:n makroaluestrategian laatiminen Välimeren alueen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden
kehittämiseksi, EUVL C 170, 5.6.2014, s. 1
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2.4
1970-luvulta lähtien Alppien alueet ovat kehittäneet niitä historiallisesti erottavien kansallisten rajojen yli yhteistä
tietoisuutta siitä, että Alpit on käsitettävä alueelliseksi kokonaisuudeksi, jota on suojeltava ja jolle on annettava arvoa. Juuri
näistä syistä on käynnistetty joukko alueiden välisiä, ylikansallisia ja rajatylittäviä yhteistyöaloitteita, joiden ensisijaisina
tavoitteina on ollut asianomaisten kansojen keskinäisen ymmärryksen parantaminen ja tätä kautta kielellisten,
sosioekonomisten ja etnisten erojen poistaminen sekä Euroopan integraation edistäminen (12).
2.5
Tärkeimmät etapit EUSALPin perustamisprosessissa, joka neuvoston on määrä hyväksyä vuoden 2015 loppuun
mennessä (13), ovat olleet Bad Ragazin alppikonferenssi (kesäkuussa 2012) ja Grenoblen konferenssi (lokakuussa 2013).
2.5.1
Grenoblen konferenssissa (14) hyväksytyssä poliittisessa päätöslauselmassa Alppien aluetta koskevan EU:n
strategian toteuttamiseksi on määritelty tavoitteet ja esitelty mahdollisuudet ja haasteet seuraavilla kolmella keskeisellä
alalla: ”kilpailukyky ja innovointi, maa- ja metsätalous ja matkailu”, ”vesi, energia, ympäristö ja ilmasto” sekä
”saavutettavuus, viestintä ja liikenne”.

3. Kuulemisesta laadittu asiakirja: yleinen kehys, tarkoitus ja tavoitteet
3.1
Alppien aluetta koskevassa strategiassa Alppien vuoristo on kaikkea alueella tehtävää yhteistyötä leimaava tekijä.
Yksi keskeisistä ominaispiirteistä, joka erottaa Alppien alueen Euroopan muista osista, on suuri alueellinen vaihtelevuus:
alueella on vuoristoalueita ja niiden lähialueita, helppopääsyisiä ja syrjäisiä laaksoja, alankoja ja ylänköjä, suurkaupunkialueita ja kaupunkeja.
3.1.1
Jotta voidaan määritellä helpommin alat, joihin EUSALPin tavoitteet ja painopisteet on kohdennettava, tuodaan
seuraavassa esiin viisi Alppien alueelle ominaista aluetyyppiä: Alppien alueen suurkaupungit, Alppien alueen kaupungit,
kasvavat maaseutualueet, taantuvat maaseutualueet ja matkailualueet.
3.2
Alppien alueella on useita ominaispiirteitä, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja jotka erottavat EUSALPin
Itämeren alueen, Tonavan alueen ja Adrian- ja Joonianmeren alueen makroaluestrategioista. Alppien alueeseen kuuluu
eräitä maailman kehittyneimpiä alueita, joille on ominaista kilpailukykyinen talous, korkea elämänlaatu ja sosiaalinen ja
poliittinen vakaus. Alueella on myös maaseutualueiden, tasankojen ja kaupunkialueiden välisiä suuria taloudellisia ja
sosiaalisia eroja, ainutlaatuinen luonnonperintö ja ainutlaatuiset ekosysteemit sekä kulttuuriperintö, joka on Alppien alueen
sosiaalisen koheesion ja kehityksen perustekijä. Liikennevirtojen keskittymisestä alueelle on muodostunut ongelma
liikenneruuhkien ja ympäristönsuojelun vuoksi.
3.3
EUSALPin yleistavoitteena on varmistaa, että alue säilyy yhtenä Euroopan houkuttavimmista alueista, jossa
hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla omia resursseja sekä kestävään ja innovatiiviseen kehitykseen liittyviä
mahdollisuuksia.
3.3.1
Tämä tavoite on määrä saavuttaa kolmeen ”temaattiseen pilariin” liittyvin toimin. Pilarit ovat ”kilpailukyvyn,
hyvinvoinnin ja koheesion parantaminen”, ”saavutettavuuden ja yhteenliitettävyyden varmistaminen kaikille asukkaille” ja
”kestävän kehityksen varmistaminen”.

3.3.2 E n s i m m ä i n e n p i l a r i : A l p p i e n a l u e e n k i l p a i l u k y v y n , h y v i n v o i n n i n j a k o h e e s i o n p a r a n taminen
3.3.2.1
Vaikka Alppien alue on Euroopan suurin talous- ja tuotantokeskus, jolla on huomattavaa kehityspotentiaalia,
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion puuttuminen on edelleen ongelma. Vuoret ovat haaste alueen yhtenäiselle
kehitykselle. EUSALPilla pyritään edistämään alueen innovatiivista talouskehitystä siten, että luodaan tasapainoisempi malli,
jossa otetaan samanaikaisesti huomioon yksittäisten alueiden erot ja erityispiirteet. On tuettava kilpailukykyistä taloutta,
jossa voidaan yhdistää hyvinvointi, energiatehokkuus, elämänlaatu ja alueelle ominaiset perinteiset arvot.

(12)
(13)
(14)

Arge–Alp, Alpe–Adria, Alp–Med, Euregio Tirolo–Alto Adige–Trentino, Alppien suojelua koskeva yleissopimus, Alpine Space
-ohjelma, rajatylittävä yhteistyö.
Eurooppa-neuvosto 19.–20. joulukuuta 2013, s. 25.
Grenoblessa 18. lokakuuta 2013 järjestetty konferenssi, johon osallistui hallitusten edustajia sekä EUSALPin piiriin kuuluvien
alueiden johtajia.
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3.3.3 To i n e n p i l a r i : s a a v u t e t t a v u u d e n j a y h t e e n l i i t e t t ä v y y d e n v a r m i s t a m i n e n k a i k i l l e A l p pien alueen asukkaille
3.3.3.1.
On tuettava tasapainoista alueellista kehitystä ympäristöystävällisin liikkumismallein, kestäväpohjaisin
liikennejärjestelmin, viestintäpalveluin ja perusrakentein. Alppien alueella on Euroopan liikenteessä strateginen asema,
sillä se leikkaa niin pohjoisen ja etelän kuin idän ja lännen välisiä liikenneakseleita. Alueella on Euroopan tärkeimpiä
liikenteen solmukohtia ja lukuisia alppisolia, jotka sijaitsevat ympäristöltään erityisen haavoittuvilla alueilla. On erittäin
tärkeää toteuttaa koordinoituja toimia, joiden avulla voidaan ottaa huomioon liikenteen tarpeet, väestön hyvinvointi ja
ekologinen tasapaino. Kun otetaan huomioon Alppien alueen monimuotoisuus ja alueellisten näkökohtien moninaisuus, on
yhteenliitettävyyden käsite ulotettava koskemaan myös viestintäinfrastruktuuria ja -palveluja.

3.3.4 K o l m a s p i l a r i : k e s t ä v ä n k e h i t y k s e n v a r m i s t a m i n e n A l p p i e n a l u e e l l a
3.3.4.1
Alppien alueen perinnön säilyttäminen sekä luonnon- ja kulttuurivarojen kestävän käytön edistäminen ovat
alueella väistämättä huomioon otettavia tekijöitä. Vesi, mineraalivarat, maisemien moninaisuus ja merkittävä biologinen
monimuotoisuus sekä rikas ja vaihteleva kulttuuriperintö ovat erityispiirteitä, joita on suojeltava ja joille on annettava
arvoa. Veden ja biomassan kaltaisten resurssien tarjoaman potentiaalin hyödyntäminen ekologisella tavalla on erittäin
tärkeää alueen kilpailukyvyn ja koheesion edistämiseksi, sillä näin voidaan tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista,
kuten energiaomavaraisuus ja alueellinen energian varastointikapasiteetti.

4. Alppien alueen makroalueellinen ulottuvuus: erityistä
4.1
Poliittinen sitoutuminen Alppien aluetta koskevaan strategiaan on siihen osallistuvien maiden keskuudessa
voimakasta ja tietoisuus siitä on laajaa, mikä merkitsee EU:lle itselleen paitsi haastetta myös suurta mahdollisuutta.
EUSALPin tehtävänä on kehittää taloutta, yhdistää alueita ja suojella ympäristöä alueella, joka on erittäin tärkeä Euroopan
talouden kilpailukyvyn ja sosiaalisen koheesion kannalta.
4.2
EUSALPin kehittäminen edellyttää asianomaisten osapuolten välistä järjestelmällistä vuoropuhelua, jotta voidaan
kartoittaa erityistarpeita ja vastata niihin yhdessä. Ekologiset, kulttuuriset, taloudelliset ja sosiaaliset ominaispiirteet sekä
kaupunki- ja maaseutualueiden vahvat vuorovaikutussuhteet on otettava tarkkaan huomioon. On siis käytävä laajaa ja
avointa sidosryhmien välistä vuoropuhelua, jotta voidaan kehittää laaja-alaisesti hyväksytty strategia.
4.2.1
On tärkeää koordinoida toimintalinjat siten, että niiden avulla edistetään alueellista koheesiota. Eräät taloudelliseen
innovointiin, liikennemuotoihin ja ympäristöön liittyvät kysymykset ovat keskenään vuorovaikutussuhteessa, eikä niitä
voida ratkaista toisistaan riippumatta paikallisesti, vaan ne edellyttävät laajempaa perspektiiviä, jonka makroalueellinen taso
voi tarjota.
4.2.2
Viitaten tiedonantoon makroaluestrategioiden hallintotavasta (15) komitea katsoo, että EUSALPin ”monitasoiseen
hallintotapaan” on sisällytettävä todellinen ”horisontaalinen ulottuvuus” (kansalaisyhteiskunnan osallistuminen), joka
täydentää ja vahvistaa ”vertikaalista ulottuvuutta” (alue- ja paikallisviranomaisten osallistuminen) toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteita täysimääräisesti noudattaen.
4.3
ETSK on sitä mieltä, että EUSALP on keskeinen väline, jonka avulla voidaan tukea Alppien alueella toteutettavia
toimia sellaisten asioiden yhteydessä kuin talouden globalisaatio, ilmastonmuutos, tietoyhteiskunta, osaamistalous,
väestörakenteen muutos sekä tavaroiden ja henkilöiden liikkuvuus.
4.4
EUSALPin avulla voidaan vahvistaa Alppien alueen kehitystä soveltamalla kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa
taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus muotoillaan toimivaksi ja vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi. ETSK
onkin erityistavoitteiden mukaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan esittämiseksi määritellyt viisi strategista tavoitetta,
jotka tulisi ottaa huomioon toimintasuunnitelmassa:
— Edistetään dynaamista pk-yritysten järjestelmää ja kukoistavaa yrittäjyyttä, jolla voidaan tukea työllisyyttä.
— Vahvistetaan perinteisiin ja sosiaaliseen monimuotoisuuteen perustuvia valmiuksia.

(15)
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— Edistetään tasapuolista ja oikeudenmukaista yleishyödyllisten palvelujen saatavuutta koko Alppien alueella.
— Tuetaan alppialueiden välistä jaettua vastuuta ja tasapuolista yhteistyötä.
— Edistetään biologisen monimuotoisuuden, maisemien ja luonnonvarojen suojelua ja kestäväpohjaista hallinnointia.
4.4.1
Edistetään dynaamista pk-yritysten järjestelmää ja kukoistavaa yrittäjyyttä, jolla voidaan tukea
työllisyyttä. EUSALPilla on edistettävä strategian piiriin kuuluvien alueiden kykyä kilpailla globaalissa taloudessa ja
tuettava työpaikkojen säilyttämistä ja uusien laadukkaiden työpaikkojen luomista.
4.4.2
Vahvistetaan perinteisiin ja sosiaaliseen monimuotoisuuteen perustuvia valmiuksia. EUSALPin on tuettava
strategian piiriin kuuluville alueilla ominaiseen identiteettiin liittyvien arvojen säilyttämistä ja hyödynnettävä samalla
paikallisen osaamisen ja paikallisten perinteiden käyttöä talouskehityksen ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.
4.4.3
Edistetään tasapuolista ja oikeudenmukaista yleishyödyllisten palvelujen saatavuutta koko Alppien
alueella. EUSALPin avulla tuetaan yleishyödyllisten palvelujen säilyttämistä ja mukauttamista, jotta voidaan ottaa
huomioon alueella – ja etenkin maantieteellisistä haitoista kärsivillä alueilla – asuvien ihmisten tarpeet.
4.4.4
Tuetaan alppialueiden välistä jaettua vastuuta ja tasapuolista yhteistyötä. EUSALPin avulla voidaan tukea
alppialueiden välisiä uusia jaetun vastuun ja tasapuolisen yhteistyön malleja, kuten suurkaupunkien ja maaseutu- ja
matkailualueiden väliset vertikaaliset suhteet.
4.4.5
Edistetään biologisen monimuotoisuuden, maisemien ja luonnonvarojen suojelua ja kestäväpohjaista
hallinnointia. EUSALPin kautta edistetään biologisen monimuotoisuuden, maisemien ja luonnonvarojen suojelua ja
kestäväpohjaista hallinnointia. Tässä yhteydessä on löydettävä suojelutoimien ja ekosysteemiin perustuvien palvelujen ja
tuotteiden järkevän käytön välinen oikea tasapaino. Lisäksi on edistettävä sellaisten ympäristöystävällisten hallintomallien
käyttöönottoa, joilla tähdätään ekosysteemiin perustuvien palvelujen ja tuotteiden käyttöön perustuvien etujen
tasapuolisempaan jakautumiseen Alppien eri alueilla.
4.5
ETSK katsoo, että EUSALP on käynnistettävä neuvoston hyväksymien päätösten mukaisesti, mikä tarkoittaa, että
makroaluestrategian ei pitäisi edellyttää lisävaroja, lisäsäännöksiä eikä uusia hallintoyksiköitä (kolme ei-vastausta), ja että
toisaalta on laadittava toimintasuunnitelma, joka perustuu rahoitusohjelmien täydentävyyteen, institutionaalisten välineiden
koordinointiin ja uusien makroalueellisten hankkeiden määrittelyyn. Erityishuomiota on kiinnitettävä valmiuksien
parantamiseen.
4.5.1
ETSK:n mielestä on ensisijaisen tärkeää ottaa viranomaisten ohella myös järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan
edustajat mukaan valmiuksien parantamiseen. Tällaiset toimet voidaan toteuttaa myös perustamalla pysyvä foorumi, joka
edustaa talouselämän osapuolia ja työmarkkinaosapuolia.
4.5.2
ETSK pitää asianmukaisina niitä huomattavia summia, jotka EU on jo asettanut alueohjelmien käyttöön Euroopan
rakenne- ja investointirahastojen kautta 2014–2020 (16). Varat olisi käytettävä tehokkaasti, jotta strategia voidaan toteuttaa
entistä paremmin koordinoiduin toimin yhtenäisessä strategisessa kehyksessä. Ohjelmakautena 2014–2020 käytettävissä
on lisärahoitusmahdollisuuksia sellaisten yhteisövälineiden kautta kuin Horisontti 2020 (17), Cosme (18), Verkkojen
Eurooppa -väline (19), työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma (EaSI) (20), Erasmus+ (21) ja
Life (22).

5. Erityishuomioita kolmesta pilarista
5.1
Jotta edistettäisiin kuulemisesta laaditussa asiakirjassa määriteltyjen strategisten tavoitteiden ja käsillä olevan
lausunnon 4 kohdassa mainittujen erityistavoitteiden saavuttamista, ETSK katsoo, että on erittäin tärkeää määritellä
tarkemmin EUSALPin kolmen pilarin painopisteet.
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(22)

Euroopan
Euroopan
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ja
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neuvoston
neuvoston
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neuvoston
neuvoston

asetus
asetus
asetus
asetus
asetus
asetus
asetus
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(EU)
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(EU)
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5.1.1
Tärkein haaste, jota on tuettava Alppien aluetta koskevalla strategialla, koskee taloudellisen, ekologisen ja
sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden yhdenmukaistamista ja niiden välisen tasapainon vahvistamista.
5.2 Ensimmäinen pilari: Alppien alueen kehittäminen – Alppien alueen kilpailukyvyn, hyvinvoinnin ja koheesion parantaminen
5.2.1
ETSK pitää tärkeänä, että varmistetaan kestävä kasvu ja edistetään täystyöllisyyttä, innovointia, kilpailukykyä ja
koheesiota Alppien alueella siten, että vahvistetaan ja eriytetään taloudellista toimintaa vuoristo- ja kaupunkialueiden välistä
keskinäistä solidaarisuutta silmällä pitäen.
5.2.2 P a i n o p i s t e e t
5.2.2.1
Edistetään pk-yritysten innovointia ja kilpailukykyä parantamalla luotonsaantijärjestelmiä ja vahvistamalla
yritysten kykyä hyödyntää yhteisöohjelmien 2014–2020 sekä ”innovatiivisten hankintojen” järjestelmän (ottaen erityisesti
huomioon ”esikaupalliset hankinnat” (23)) tarjoamia mahdollisuuksia.
5.2.2.2
Tuetaan vihreään talouteen liittyvien kehitysprosessien vahvistamista myös uusien yritysten perustamisen kautta
ja hyödyntämällä Alppien alueen ekologisia ominaispiirteitä ja alueelle tyypillistä vahvaa tuotanto- ja innovointikapasiteettia.
5.2.2.3
Edistetään Alppien alueen tuotteita tavaramerkkipolitiikalla (brand awareness) eli erityismerkein, joilla viitataan
tiettyyn alueeseen, ja alueellisen markkinoinnin avulla. Ekosysteemiin perustuvien tuotteiden ja palvelujen (24)
hyödyntäminen antaa lisäarvoa, jolla tuetaan alueen kilpailukykyä.
5.2.2.4
Vahvistetaan tiede- ja teknologiapuistojen, korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja pk-yritysten yhteistyötä sekä
parannetaan tutkimusinfrastruktuurin kapasiteettia ja suhteita kansainvälisen tason huippulaitoksiin. EUSALPin
toimintasuunnitelmaa laadittaessa on toivottavaa määritellä monialainen painopiste tutkimus- ja innovointitoiminnan
edistämiseksi.
5.2.2.5
Kehitetään yhteinen strategia, jonka avulla Alppien makroalue muutetaan luonnon- ja kulttuuriperintöä sekä
historiallista perintöä hyödyntämällä maailmanlaajuisen kestäväpohjaisen matkailun kohteeksi.
5.2.2.6
Tuetaan työllisyyden painopisteen keskeistä asemaa EUSALPissa ja kiinnitetään erityistä huomiota nuoriin ja
pitkäaikaistyöttömiin. On erittäin tärkeää tukea uusien pysyvien ja laadukkaiden työpaikkojen luomista, sillä näin voidaan
puuttua myös kausityön ongelmaan, joka on tyypillinen etenkin matkailijoiden suosimilla Alppien vuoristo- ja
maaseutualueilla.
5.2.2.7
Tuetaan aloitteita, joiden tarkoituksena on saada aikaan yhteinen työmarkkina-alue, edistää työntekijöiden
liikkuvuutta, toteuttaa ylikansallisia harjoittelujaksoja, määritellä monikansallisia koulutus- ja uraväyliä sekä tunnustaa
täysimääräisesti koulutustodistukset ja ammattipätevyydet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä matkailualan työntekijöiden
pätevyyteen, sillä kausityön ongelmat koskevat eniten kyseisiä työntekijöitä.
5.2.2.8
Tuetaan Alppien alueen eri alueiden yhteistyötä ja vahvistetaan suurkaupunkialueiden ja kaupunkien roolia
kilpailukyvyn ja sosiaalisen koheesion edistäjinä.
5.2.2.9
Edistetään sosiaalisten investointien tukemiseen ja sosiaalisen suojelun järjestelmien mukauttamiseen tähtääviä
toimia kehittämällä politiikkoja, jotka ovat Euroopan komission tiedonannon ”Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat
sosiaaliset investoinnit” (25) mukaisia.
5.2.2.10
Edistetään toimia, joilla tuetaan vammaisten osallistamista ja torjutaan rotuun tai etniseen alkuperään, ikään,
seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
5.3 Toinen pilari: Alppien alueen liittäminen verkkoon – Saavutettavuuden ja yhteenliitettävyyden varmistaminen kaikille Alppien
alueen asukkaille
5.3.1
ETSK kannattaa sellaisen aluekehityksen edistämistä, joka perustuu sisäisten ja ulkoisten alueellisten järjestelmien
yhteistyöhön, palvelujen saatavuuteen, kestävään liikkuvuuteen sekä liikenteen ja viestintäinfrastruktuurin vahvistamiseen.

(23)
(24)
(25)

EU:n varainhoitoasetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 131 artikla.
Ekosysteemiin perustuvia tuotteita ovat esimerkiksi ravinto, vesi, polttoaineet ja puu. Palveluita ovat vesihuolto, ilman
puhdistaminen, jätteiden luonnollinen kierrätys, maaperän muotoutuminen, pölytys ja monet muut luonnolliset sääntelyjärjestelmät.
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5.3.2 P a i n o p i s t e e t
5.3.2.1
Tuetaan innovatiivisia ratkaisuja, jotta voidaan varmistaa peruspalvelut (koulutus, terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja liikkuvuus) vuoristo- ja maaseutualueilla, poistaa digitaalikuilu ja edistää laajakaistan yleistymistä koko Alppien
alueella.
5.3.2.2
Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologioiden käyttöä kaikilla yleishyödyllisten palvelujen aloilla (hallinto,
terveyspalvelut, työvoimapalvelut, etäopetus, Alppien alueen tuotteiden verkkokauppa jne.) ja varmistetaan sellainen
julkisten palvelujen saatavuuden asianmukainen taso, että voidaan vastata Alppien alueen erilaisten alueellisten järjestelmien
tarpeisiin ottaen huomioon kyseisten palvelujen tiheyden ja saatavuuden välinen oikea tasapaino.
5.3.2.3
Edistetään integroituja liikennejärjestelmiä alueellisten järjestelmien sisäisen kaupan tukemiseksi ja parannetaan
tavara- ja henkilöliikenteen hallinnointia, jotta voitaisiin lieventää ympäristövaikutusta ja lisätä paikallisyhteisöille
aiheutuvia hyötyjä. Perustekijöitä liikenteen kestävän kehityksen edistämiseksi Alppien alueella ovat tavaraliikenteen
siirtäminen maanteiltä rautateille sekä toimet Alppien alueen toissijaisten liikenneväylien käytön rajoittamiseksi (esimerkiksi
yhtenäiset tiemaksut kaikkia Alppien alueen kauttakulkuväyliä varten).
5.3.2.4
Laaditaan suunnitelmia logistista yhteentoimivuutta varten makroaluetasolla ja vahvistetaan infrastruktuurin
solmukohtien (satamat, lentoasemat ja tavaraliikennekeskukset) yhteyksiä globaaliin verkkoon ja sisävesiväyliin.
5.3.2.5
Edistetään ylikansallisia temaattisia verkostoja, jotka liittyvät Alppien alueen kehittämisen kannalta keskeisiin
aiheisiin, kuten riskinhallinta, matkailu, urheilu, maa- ja metsätalous, energia ja teknologiapalvelut.
5.3.2.6
Vahvistetaan Alppien alueen hallintotapaa kansalaisyhteiskunnan aktiivisemman osallistumisen avulla ja tuetaan
samalla kansalaisten valveuttamista ja tietämyksen parantamista Alppien alueeseen liittyvistä keskeisistä aihepiireistä.

5.4 Kolmas pilari: Alppien alueen suojeleminen – Kestävän kehityksen varmistaminen Alppien alueella
5.4.1
ETSK pitää tärkeänä, että vahvistetaan sitoutumista kestäväpohjaiseen hallinnointiin ja ympäristönsuojeluun sekä
alueellisen pääoman hyödyntämiseen.

5.4.2 P a i n o p i s t e e t
5.4.2.1
Mukautetaan Alppien alueen talouskehitystä tukevat toimet ilmastonmuutoksen torjuntatoimiin. Tässä
yhteydessä EUSALPin piiriin kuuluvien alueellisten järjestelmien kasvu ja kilpailukyky on erotettava luonnonvarojen ja
raaka-aineiden kulutuksesta.
5.4.2.2
Parannetaan Alppien alueen paikallisyhteisöjen valveutuneisuutta ekosysteemiin pohjautuvien palvelujen arvosta
sekä luonnonpääoman tasapuolisesta ja kestävästä hallinnoinnista. Alpit ovat Euroopan tärkein vedenhankinta-alue. Tämän
vuoksi on erittäin tärkeää vahvistaa toimia, joilla parannetaan Alppien alueen vesivarastojen ja valuma-alueiden
hallinnointia.
5.4.2.3
Edistetään aloitteita, joilla tuetaan Alppien alueen biologisen monimuotoisuuden ja maisemien säilyttämiseen
sekä niiden ympäristöystävälliseen käyttöön kohdennettujen toimien yhdenmukaistamista.
5.4.2.4
Laaditaan ylikansallisia välineitä ja menettelyjä, joilla edistetään sekä riskien (tulvat, maanvyöryt, lumivyöryt,
metsäpalot jne.) ennaltaehkäisyä ja vähentämistä että metsien (ekologisen ja luonnollisen arvon sekä taloudellisten
resurssien) ja maankäytöstä johtuvien ongelmien (maaperän tiivistyminen ja kaupunkirakenteen hajautuminen) integroitua
hallinnointia.
5.4.2.5
Tuetaan siirtymistä hiilen jälkeiseen energiajärjestelmään toteuttamalla energiatehokkuusaloitteita ja uusiutuviin
resursseihin perustuvia hajautettuja jakeluverkkoja sekä hyödyntämällä energiansäästöön pohjautuvia asutusrakenteiden ja
julkisen liikenteen malleja.
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5.4.2.6
Kehitetään ja toteutetaan integroituja liikkumisjärjestelmiä, jotta vähennetään riippuvuutta autosta ja sen
käytöstä, ja tuetaan julkista liikennettä yleishyödyllisenä palveluna ja – mahdollisuuksien mukaan – uusiutuvien
energialähteiden käyttöön perustuvia liikkuvuusmalleja.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n lentoasemakapasiteetti”
(Euroopan komission pyytämä valmisteleva lausunto)
(2015/C 230/03)

Esittelijä: Jacek KRAWCZYK
Euroopan komissio päätti 4. syyskuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”EU:n lentoasemakapasiteetti” (valmisteleva lausunto).
Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 11. marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 117 ääntä puolesta 1:n
pidättyessä äänestämästä.

1. Päätelmät ja suositukset
1.1
Kapasiteetin puutteiden korjaamiseksi EU:n nykyisten lentoasemien käyttöä tulee tehostaa. Sopivia ratkaisuja voisivat
olla esimerkiksi intermodaalisuuden lisääminen, yhteyksien parantaminen, toissijaisten keskuslentoasemien ja pienien
lentoasemien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen, suurempien ilma-alusten käyttäminen ja prosessien optimointi,
lentoasemapaketin hyväksyminen sekä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ja SESAR-hankkeen toteuttaminen. Lentoasemakapasiteetti on nivottava täysipainoiseksi osaksi yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa.
1.2
Pitkällä aikavälillä lentoasemakapasiteettia tulee rakentaa infrastruktuurin – esim. terminaalien ja kiitoteiden –
muodossa. Lentoaseman laajentamisen päätavoitteena on oltava yhteyksien parantaminen vakaalta taloudelliselta pohjalta.
EU:n keskuslentoasemille on taattava aidot mahdollisuudet vastata kasvavaan kysyntään, mikä edellyttää suunnitteluprosessien nopeuttamista, jotta kaikkeen ilmaantuvaan kysyntään voidaan vastata ripeästi.
1.3
Lentoasemien laajentamisen – milloin se on perusteltua – olisi oltava osa tasapainoista lähestymistapaa.
Lentoasemilla on ensinnäkin myönteistä taloudellista vaikutusta lähialueisiinsa. ETSK pitää selvänä, että tämä myönteinen
vaikutus on turvattava. Toiseksi tulee arvioida avoimesti ympäristökysymykset. Kolmanneksi lentoasemien laajentumisella
on julkinen ulottuvuus. Tämän vuoksi on käytävä julkista keskustelua esimerkiksi lennonjohdon, lentoasemaviranomaisten,
lentoyhtiöiden, alueellisten osapuolten, paikallisten asukkaiden, hallintotahojen jne. välillä.
1.4
ETSK on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden on ratkaisevan tärkeää toteuttaa viipymättä maankäytön
suunnitteluun ja hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Muuten lentoasemien kehittäminen hidastuu monien odottamattomien
ja tarpeettomien esteiden takia, ja eräissä tapauksissa myös nykyinen lentoasemakapasiteetti on uhattuna.
1.5
Olemassa olevia alueellisia lentoasemia tulisi kehittää vain, jos lisäliikenteelle on selkeä tarve. Jäsenvaltioiden
hallitusten olisi kartoitettava kapasiteettihaasteet ja laadittava strategioita niihin vastaamiseksi. Ellei kyse ole julkisista
velvoitteista, EU:n olisi lopetettava rahoittamasta täysin uuden alueellisen kapasiteetin kehittämistä, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan soveltamista.
1.6
ETSK pitää uusia EU:n suuntaviivoja valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille hyvin merkittävinä niiden antaman
oikeusvarmuuden johdosta. Se, että osa alueellisista lentoasemista toimii edelleen epävakaalla pohjalla, voidaan vihdoin
varmentaa yhteisten kriteerien perusteella.
1.7
Sääntelyn johdonmukaisuus ja selkeys on olennaisen tärkeää, jotta lentoasemat voivat lievittää kapasiteettipulaa
varmalta pohjalta ja jotta luotaisiin tarvittavat kannustimet pitkäkestoisten infrastruktuuri-investointien tekemiseksi.
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1.8
Lentoasemakapasiteettiin liittyy myös poliittinen ulottuvuus. Komitean vakaana näkemyksenä on, että EU:n on
tehtävä yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien – mm. työmarkkinaosapuolten – kanssa yleinen strategiapäätös siitä, mitkä
lentoasemat ovat tärkeitä järjestelmän kannalta ja vaativat kehittämistä lähivuosina. EU:n ilmailualan globaalin
kilpailukyvyn säilyttämiseksi tarvitaan pikaisesti yhtenäistä eurooppalaista ilmailustrategiaa, jossa otetaan huomioon
taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat sekä työpaikkojen luominen.
1.9
Lentoasemainfrastruktuuria koskevat hankkeet, joiden rahoitukseen EU on viime vuosina osallistunut, tulee käydä
läpi. ETSK on tyytyväinen siihen, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on luvannut suorittaa tämän mittavan työn.
Työn tuloksena saatavista päätelmistä ja suosituksista olisi käytävä julkinen keskustelu.
1.10
ETSK:n mielestä Euroopan komission olisi yksinkertaistettava ja virtaviivaistettava EU:n ilmailualan ja erityisesti EU:
n lentoasemien hallinnointiin liittyviä rakenteita. Komissio tarvitsee kattavat ja luotettavat tiedot EU:n lentoasemien
toiminnasta. Tällä hetkellä näitä tietoja ei ole saatavilla. ETSK katsoo, että lentoasemien hallinnon ja viranomaistahojen tulee
toimittaa kyseiset tiedot.

2. Johdanto
2.1
EU:n lentoasemat ovat tärkeä voimavara, mutta useat suuret lentoasemat ruuhkautuvat tulevina vuosina yhä
pahemmin, kun taas monien muiden lentoasemien käyttö on liian vähäistä. Voitaisiin sanoa, että EU:ssa on kaiken
kaikkiaan riittävä kapasiteetti mutta ei ehkä oikeissa paikoissa.
2.2
Lentoasemakapasiteetista on viime vuosina keskusteltu julkisesti lähinnä kahdessa asiayhteydessä: yhtäältä kun ollut
kyse siitä, että EU:n keskuslentoasemat ovat menettäneet jalansijaa liikenteen solmukohtina EU:n tai Euroopan
ulkopuolisille kilpailijoille, esim. Turkin ja Persianlahden maiden lentoasemille, ja toisaalta käsiteltäessä ns. Ryanairsyndroomaa eli sitä, että halpalentoyhtiöt lisäävät nopeasti liikennettä pienehköillä alueellisilla lentoasemilla mutta eivät ole
varmoja käyttäjiä pitkällä aikavälillä. Ongelman juuret ovat kuitenkin vielä paljon syvemmällä.
2.3
Komissio julkaisi vuonna 2007 aihetta ”Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva
toimintasuunnitelma” käsittelevän tiedonannon, jossa se totesi, että kuilu kapasiteetin ja kysynnän välillä kasvaa entisestään
useilla EU:n keskuslentoasemilla (1), ja ehdotti lukuisia toimenpiteitä olemassa olevan kapasiteetin käytön parantamiseksi.
Euroopan parlamentti (EP) hyväksyi vuonna 2007 komission toimintasuunnitelmaa koskevan valiokunta-aloitteisen
mietinnön, jossa se ilmaisi kannattavansa komission tiedonantoa ja käsitteli kysymystä lentoasemien kapasiteettipulan
laajuudesta.
2.4
Komissio julkaisi vuonna 2011 toisen kapasiteettikysymystä käsittelevän tiedonannon (2) osana lentoasemien
parantamista koskevaa pakettia, jossa mainittiin kapasiteetti ja laatu Euroopan lentoasemien keskeisinä haasteina.
2.5
Eurocontrol toteutti vuosina 2004, 2008 ja 2013 tutkimuksensa Challenges of growth (”Kasvun haasteet”) ja ennusti
alalla nähtävän kapasiteettipulaa tulevien 20 vuoden aikana.
2.6
Näin suuri aktiivisuus osoittaa kapasiteettikysymyksen olevan kiireellinen. Ilmailuala on jo saavuttanut merkittäviä
tuloksia. Kaikilla toiminta-aloilla on optimoitu kapasiteettia ja tehokkuutta. Esimerkkeinä parannuksista voidaan mainita
seuraavat:
— paremmat ja runsaammat intermodaaliyhteydet eräille lentoasemille
— sisäisten prosessien uudelleenorganisointi koko ilmailujärjestelmässä, mukaan luettuina vakauttamisprosessit
— yhteistyöhön perustuvan päätöksenteon (Airport Collaborative Decision Making, A-CDM) soveltaminen yhä useammilla
lentoasemilla.

(1)
(2)

COM(2006) 819 final, s. 2.
COM(2011) 823 final.
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2.6.1
Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan hankkeen avulla on pyritty vuodesta 2004 lähtien parantamaan
Euroopan ilmatilan käyttöä ja hillitsemään Euroopan ilmatilan pilkkoutuneisuuden kielteisiä vaikutuksia. Yhtenäisen
eurooppalaisen ilmatilan piiriin kuuluvat lentoasemat myös edistävät tällaista ilmatilaa koskevia tavoitteita eurooppalaisen
ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishankkeen (SESAR) puitteissa. Ilman maakapasiteettia yhtenäisen eurooppalaisen
ilmatilan onnistuminen on vaarassa.
2.7
Komissio työstää parhaillaan yksityiskohtaisia ideoita tulevan lentoasemastrategian laatimiseksi sidosryhmien kanssa
Euroopan lentoasemakapasiteettia tarkastelevassa seurantaryhmässä. Kyseisellä seurantaryhmällä on kolme tehtävää:
a) auttaa komissiota vastaamaan lentoasemien kapasiteetti- ja laatuhaasteeseen
b) edistää kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa Euroopassa ja sen ulkopuolella
c) muodostaa nykyistä parempi kokonaiskuva ongelmasta, sen vaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista – myös
poliittisista ratkaisuista.
ETSK pitää seurantaryhmän perustamista ilahduttavana ja kannustaa jatkamaan sen jo korkealaatuiseksi osoittautunutta
työtä.
3. Euroopan lentoasemien kehitys kymmenenä viime vuotena
3.1

Euroopassa on yli 450 lentoasemaa, mutta eurooppalaisia lentoasemia uhkaa silti kapasiteettipula.

3.2

Kansainvälisen lentoasemien järjestön ACI:n Euroopan-järjestö ryhmittelee lentoasemat seuraavasti:

ACI:n lentoasemaluokitus

Lentoaseman koko (miljoonaa matkustajaa
vuodessa)

Lentoasemien määrä Euroopassa

1

> 25

14

2

10–25

23

3

5–10

34

4

<5

390

Suhteellisen pieni määrä lentoasemia hoitaa suuren osan liikenteestä. Tämä selittyy lentoasemien erilaisuudella. Luokkien 3
ja 4 lentoasemat ovat varsin pieniä, ja niiltä liikennöidään suoria yhteyksiä sekä hoidetaan syöttöliikennettä suuremmille
lentoasemille ja julkispalveluyhteyksiä. Monet suuret lentoasemat ovat siis riippuvaisia pienistä lentoasemista.
Keskuslentoasema on yksittäinen lentoasema, jolta yksi tai useampi lentoyhtiö liikennöi tiiviin verkoston muodostavia
yhteyslentoja moniin eri kohteisiin tiheällä aikataululla (”a single airport at which one or several airlines offer an integrated
network of connecting services to a wide range of destinations at a high frequency”, teoksessa: AEA, European Airports,
Bryssel, 1995, s. 23).
3.2.1
Suoriin lentoihin perustuvassa järjestelmässä matkustajat kuljetetaan lähtöpaikasta kohdepaikkaan suoraan ilman
vaihtoja.
3.2.2
Järjestelmät täydentävät toisiaan. Ne vain eroavat toisistaan päämääriltään: keskuslentoasemiin perustuvan
järjestelmän tavoite on mahdollisimman tiheä yhteysverkko, kun taas suoriin lentoihin perustuvalla järjestelmällä pyritään
mahdollisimman suureen liikkuvuuteen ja joustavuuteen.
3.3
EU on rahoittanut poikkeuksellisen suurta määrää lentoasemiin liittyviä infrastruktuurihankkeita. ETSK:n mielestä
näistä investoinneista ja siitä, miten tehokkaasti ne ovat edistäneet yhteyksiä ja liikenteen toimivuutta yleisön kannalta, ei ole
riittävästi julkisesti saatavilla olevaa tietoa.
3.4
ETSK pitää vasta annettuja EU:n suuntaviivoja valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille (3) hyvin merkittävänä
niiden antaman oikeusvarmuuden johdosta. Lisäksi suuntaviivoissa tehdään ero esimerkiksi julkispalvelua varten

(3)

EUVL C 451, 16.12.2014, s. 123.
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tarvittavien lentoasemien ja tarpeettomien lentoasemien välillä. Viimeksi mainituilla tarkoitetaan lentoasemia, jotka eivät
kykene kattamaan toimintakustannuksiaan ja joita ei myöskään tarvita julkispalvelun turvaamiseksi.
4. Tulevat kasvuodotukset
4.1
Tulevaisuuden ilmailumarkkinoita ovat Aasian ja Tyynenmeren alue, Latinalainen Amerikka, Afrikka ja Lähi-itä.
Matkustajavirtojen ennakoidaan kasvavan näillä alueilla vuosittain keskimäärin 6–7 prosenttia vuoteen 2032 mennessä.
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa keskimääräisen kasvutahdin ennustetaan olevan noin 3 prosenttia.
Lisäksi EU:n ulkopuolelle rakennetaan valtavasti uutta kapasiteettia. Kiina on rakentanut lähes 80 lentoasemaa. Turkki,
Dubai ja Singapore rakentavat parhaillaan jättiläismäisiä terminaaleja, jotka voivat palvella jopa 160:tä miljoonaa
matkustajaa. Tämä on huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä maailman suurimmalla lentoasemalla, joka on
96 miljoonan matkustajan Atlanta.
4.2
Eurocontrol arvioi tuoreimmassa, vuoden 2013 Challenges of Growth -raportissaan, että kapasiteetti vähenee
seuraavien 20 vuoden aikana. Todennäköisimmän skenaarion mukaan vuonna 2035 jää kapasiteettirajoitusten takia
liikennöimättä 1,9 miljoonaa lentoa, joka vastaa kahtatoista prosenttia kysynnästä. Kaksikymmentä Euroopan lentoasemaa
tulee olemaan erittäin ruuhkaisia yli kuusi tuntia päivässä, kun nykyisin tilanne on tällainen vain kolmella lentoasemalla.
4.2.1
Toteutuva kapasiteetin kasvu ei jakaudu tasaisesti Euroopan lentoasemien kesken. Kasvu tulee olemaan suurinta
Itä-Euroopassa, mutta Euroopan sisäinen liikenne ja Luoteis-Euroopan osuus liikenteestä pienenevät. ETSK panee tämän
kehityksen merkille ja katsoo, että Euroopan lentoasemien on pyrittävä vastaamaan näihin haasteisiin.
5. Kasvuhaasteet
5.1
ETSK pitää oleellisen tärkeänä edistää Euroopan kilpailukykyä ja vetovoimaa ilmailualan investointien kohdealueena.
Maakapasiteetti on Euroopassa ratkaisevan tärkeässä asemassa.
5.2
ETSK on vakuuttunut siitä, että nyt on korkea aika toteuttaa yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, jotta voidaan
vastata kapasiteettipulan aiheuttamaan haasteeseen. Jo pelkkä myöhästymisten minimointi vaikuttaisi välittömästi
järjestelmän kapasiteettiin ja järjestelmän piiriin kuuluviin lentoasemiin. ETSK on ACI:n kanssa samaa mieltä siitä, että
maakapasiteetti on nivottava täysipainoiseksi osaksi yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ja että maakapasiteettia koskevien
tavoitteiden olisi oltava sopusoinnussa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevien tavoitteiden kanssa.
5.3
Eurocontrolin Challenges of Growth -raportissa esitellään kuusi toimenpidettä, jotka yhdessä voisivat vähentää
tyydyttämättä jäävää kysyntää 42 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta lentää 800 000
lisälentoa tai kuljettaa 50 miljoonaa matkustajaa. Ratkaisuiksi on esitetty seuraavia:
— suurempia lentokoneita
— suurnopeusjunien lisäämistä
— vaihtoehtoisia paikallisia ratkaisuja: lentoyhtiöiden kasvu olisi toteutettava siellä, missä kapasiteettia on käytettävissä
— pienehköjen lentoasemien käytön tehostamista
— SESAR-hankkeen täytäntöönpanoa
— lentosuunnitelmien konsolidointia.
5.3.1
ETSK ymmärtää, että kyseisten toimenpiteiden avulla pyritään kysynnän yhä parempaan tyydyttämiseen, mutta ne
eivät komitean mielestä ehkä ole riittäviä kaiken tulevan kysynnän kattamiseksi. Kaikkia toimenpiteitä ei myöskään voida
toteuttaa kaikilla EU:n lentoasemilla.
5.4
ETSK uskoo myös, että lentoasemapaketin hyväksyminen komission esittämässä muodossa auttaisi niin ikään
tehostamaan nykyisten lentoasemien käyttöä. ETSK vetoaa parlamenttiin ja neuvostoon, jotta ne pyrkisivät työskentelyssään
kunnianhimoisiin tuloksiin sen mukaisesti, mitä ETSK ehdotti lentoasemapakettia koskevassa lausunnossaan (4).

(4)
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5.5
Loppujen lopuksi näyttää siltä, että lentoasemakapasiteetin riittämättömyysongelman ratkaiseminen edellyttää sekä
uuden kapasiteetin rakentamista että nykyisen kapasiteetin optimointia. Se on vaikeaa, sillä monet lentoasemat eivät enää
pysty investoimaan lisäkapasiteettiin. Eurocontrol toteaa vuoden 2013 Challenges of Growth -raportissaan, että tulojen
puute, rahoituksen saannin hankaluus ja liikenneinfrastruktuuria koskevien hankkeiden herättämä yhä suurempi vastarinta
(”lack of revenue, difficulty in obtaining finance, and growing resistance to transport infrastructure projects”) ovat saaneet
eräät lentoasemat miettimään uudelleen laajentamissuunnitelmiaan.
5.6
ETSK suosittaa lämpimästi sen arvioimista, miten tuloksekkaita EU:n tähänastiset investoinnit lentoasemainfrastruktuureihin ovat olleet. ETSK pitää myönteisenä, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut käsittelevänsä
tätä kysymystä. Komitea suosittaa laajan tarkastusotoksen käyttämistä.

6. Lentoasemainfrastruktuurin laajentamisen esteet
6.1
Lentoasemilla on monenlaisia haasteita, kun ne suunnittelevat infrastruktuurinsa laajentamista. Nämä haasteet tai
esteet voidaan ryhmitellä seuraavasti:
— rahoitusta koskevat ja taloudelliset haasteet
— lakisääteiset vaatimukset, mukaan luettuna ympäristötekijät
— suuresta yleisöstä johtuvat haasteet, esim. yhä suurempi asukkaiden vastarinta
— poliittiset näkökohdat.
6.1.1
Taannoisen talouskriisin takia lentoasemat tekevät investointeja yleensä vain hyvin harkiten. Yhtäältä tulot ovat
yleisesti pienentyneet, ja toisaalta lentoasemilla on yhä enemmän turvallisuuteen ja turvatoimiin liittyviä kustannuksia
(toimintakustannuksia). Pienehköjen lentoasemien on hiljattain parannettujen valtiontukipäätösten ja uusien valtiontukea
koskevien suuntaviivojen takia yhä hankalampaa säilyttää toimintakykynsä. Rahoituksen saamisesta infrastruktuurihankkeisiin on tullut lentoasemille vakava ongelma.
6.1.2
Lentoasemien on täytettävä monenlaisia lakisääteisiä vaatimuksia. Hallinnolliset menettelyt ovat etenkin turva- ja
ympäristöasioissa erittäin monimutkaisia. ETSK ei millään muotoa kiistä ympäristövaatimusten tärkeyttä, mutta näissä
kysymyksissä on pyrittävä tasapainoiseen lähestymistapaan. Euroopan komissio on jo ottanut edistysaskelia esimerkiksi
asetuksella (EU) N:o 598/2014 tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista
unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä. Euroopan ilmailualalla on toimialana hyvät edellytykset
ympäristön kannalta kestävään kasvuun. ETSK varoittaa Euroopan komissiota erityisesti siitä, ettei ympäristöongelmiin
vastaamiseksi pidä toteuttaa hajanaisia ratkaisuja. Komitea korostaa yhtenäisten ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarvetta.
Tätä taustaa vasten kannattaisi aloittaa siitä, että Euroopan komissio käynnistää laaja-alaisen hankkeen Euroopan
lentoasemien kapasiteettiin vaikuttavien nykyisten ympäristörajoitteiden kartoittamiseksi ja dokumentoimiseksi.
6.1.3
Verraten uutena ongelmana ovat kasvavat suuren yleisön aiheuttamat haasteet, kun asukkaiden vastahakoinen
suhtautuminen infrastruktuurihankkeisiin kasvaa. Tärkeitä EU:n keskuslentoasemien laajennushankkeita on keskeytynyt –
osa jopa yli kymmeneksi vuodeksi. Esimerkkeinä voidaan mainita Pariisin mahdollinen kolmas lentoasema, Frankfurtin ja
Münchenin lentoasemien uudet kiitotiet sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Lontoossa käytävä keskustelu siitä, miten
kapasiteettia kannattaisi laajentaa multimodaalisessa metropoliympäristössä.
6.1.4
Suuren yleisön vastarinta mm. melusaasteen takia kasvaa jatkuvasti. Toisaalta lentoasemat ja lentoyhtiöt käyttävät
valtavia summia meluhaittojen lieventämistoimenpiteisiin. Esimerkiksi Wienin lentoasema on käynnistänyt 12 000
kotitaloutta kattavan meluntorjuntahankkeen. Kokonaiskustannusarvio on noin 51 miljoonaa euroa, josta 37 miljoonaa
euroa tulee suoraan Flughafen Wien AG -yhtiöltä. Liègen lentoasema ja Charleroin lentoasema ovat budjetoineet 20 816
talon lunastamiseen tai äänieristämiseen 444 miljoonaa euroa. Lontoon Heathrow käytti vuosina 2007–2011
meluhaittojen lieventämistoimenpiteisiin 37 miljoonaa euroa.
6.1.5
Jäsenvaltioiden hallitusten olisi kartoitettava kapasiteettihaasteet ja laadittava strategioita niihin vastaamiseksi.
Tässä asiassa tarvitaan selkeää EU-tason johtajuutta kansallisten kapasiteettistrategioiden yhteensovittamiseksi ja tarvittaessa
taloudellisen ohjauksen ja tuen antamiseksi. EU-rahoituksen osoittamiselle täysin uusien lentoasemien rakentamiseen olisi
oltava erittäin tiukat kriteerit. EU:n olisi rajoitettava rahoitus vain sellaisiin tämän kategorian hankkeisiin, jotka ovat
taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tai täyttävät julkisvelvoitetta koskevat kriteerit.
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6.1.6
ETSK huomauttaa, että keskustelulla kapasiteetista on myös poliittinen ulottuvuus. Komitean vakaana
näkemyksenä on, että EU:n on tehtävä yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien – mm. työmarkkinaosapuolten – kanssa
yleinen strategiapäätös siitä, mitkä lentoasemat ovat tärkeitä järjestelmän kannalta ja vaativat kehittämistä lähivuosina.
Keskuslentoasemiin perustuvaa järjestelmää ja suoriin lentoihin perustuvaa järjestelmää koskevien EU:n prioriteettien
tasapainoa olisi arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava. Nyt tarvitaan enemmän kuin koskaan yhtenäistä EU:n politiikkaa,
jossa otetaan huomioon taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat sekä työpaikkojen luominen.

6.1.7
Lisäksi tähän aiheeseen liittyviä kysymyksiä käsittelevät komissiossa useat pääosastot: mm. liikenteen ja
liikkumisen, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden, kilpailun sekä oikeusasioiden pääosastot. Niiden vastuulle kuuluvat
kysymykset riippuvat kulloisestakin politiikanalasta, ja yhteyksiä on useisiin eri aloihin, kuten kansainvälisiin suhteisiin,
valtiontukeen, yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan ja multimodaalisuuteen. Tällainen toimintatapa ei ole osoittautunut
tehokkaaksi nyt ehdottomasti tarvittavan yhtenäisen, koko arvoketjun kattavan EU:n ilmailualaa koskevan lähestymistavan
kehittämisessä. Komission olisi viipymättä parannettava huomattavasti ilmailuun ja erityisesti lentoasemiin liittyvän
toimintansa integrointia.

6.2
Kuten missä tahansa tuotantoprosessissa, lentoaseman fyysiseen kapasiteettiin kohdistuu rajoitteita eli tekijöitä, jotka
pienentävät todellista kapasiteettia. Kiitotiekapasiteetin tapauksessa rajoittavia tekijöitä ovat

— operaatiot (millaisia ilma-aluksia käytetään)

— sääolosuhteet

— laitteistot.

6.2.1
Lisäksi kaikkiin lentoaseman kapasiteettitekijöihin vaikuttavat yleensä toimintamenettelyt ja -säännökset,
esimerkiksi meluhaittojen torjuntaan liittyvät erityiset lähestymis- ja lähtömenetelmät tai ilmatilan suunnittelua koskevat
vaatimukset. Lentoaseman todellinen kapasiteetti on yleensä paljon pienempi kuin sen fyysinen kapasiteetti. Kansainvälisen
siviili-ilmailujärjestön (ICAO) määrittelemä ”tasapainoinen lähestymistapa” on tehokkain tapa vähentää melua lentoasemilla
ja niiden lähialueilla ympäristön huomioivalla ja taloudellisesti vastuullisella tavalla.

6.2.2
Euroopan komissio ottaa lentoasemakapasiteettia koskevassa työskentelyssä yleensä huomioon vain kiitotiekapasiteetin. Kuten edellä osoitetaan, tällainen lähestymistapa on puutteellinen, ja ETSK kannustaa Euroopan komissiota
ottamaan lentoasemakapasiteettia koskevassa työskentelyssään lukuun myös muut tärkeät lentoasemien kapasiteettiin
vaikuttavat tekijät, kuten lähilentoasemien ilmatilakapasiteetin. Lentoasemien ja ilmatilan (tai lennonvarmistuspalvelun
tarjoajien) välinen vuorovaikutus on ratkaisevaa lentoasemien kapasiteettipulan korjaamisessa. Se, miten tästä
vuorovaikutuksesta huolehditaan, vaihtelee kuitenkin huomattavasti eri puolilla Euroopan unionia ja jopa eräiden
jäsenvaltioiden sisällä.

6.2.3
Jäsenvaltioiden on ratkaisevan tärkeää toteuttaa maankäytön suunnitteluun ja hallintaan liittyviä toimenpiteitä.
Tämä on usein paikallis- tai alueviranomaisten tehtävä, ja näiden tulisi ymmärtää lentoasemien rooli kansallisissa ja
eurooppalaisissa verkoissa etenkin keskeisten solmukohtien alueilla, missä on suuri paine muihin tarkoituksiin
suunniteltuun maankäyttöön. EU:n tulee sopia tähän liittyvistä yhteisistä periaatteista ja luoda johdonmukainen
lainsäädäntö- ja suunnittelukehys uutta kapasiteettia koskevien päätösten optimoimiseksi.

6.3
On luotava entistä vakaammat EU:n siviili-ilmailun yhteiset markkinat. ETSK varoittaa kuitenkin, ettei keskuslentoasemia pitäisi suosia alueellisten lentoasemien kustannuksella. Keskus- ja aluelentoasemat täydentävät toisiaan, ja ne tulee
säilyttää erottamattomana osana runkoverkkoa ja kattavaa verkkoa, joihin TEN-T-politiikassa viitataan. Tämä johtaa
toisinaan siihen, että ruuhkautumista ja kasvua tapahtuu samanaikaisesti.

6.4
ETSK kannustaa komissiota tarkastelemaan Euroopan ilmatilan kapasiteettiongelmaa sekä – luonnollisesti keskeisellä
sijalla olevan – kansainvälisen kilpailukyvyn että EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta. Alueellisen kapasiteetin
käytön järkevöittäminen voisi osaltaan lievittää vilkkaisiin keskuslentoasemiin kohdistuvaa painetta. Käynnissä oleva
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kokeilu kauko-ohjauksella toimivista lennonjohtotorneista (esim. Ruotsissa) on tässä yhteydessä mielenkiintoinen väline
toimintakustannusten alentamiseksi näillä alueellisilla lentoasemilla samalla kun säilytetään korkein mahdollinen turvataso.
6.5
Komissiolla on ratkaiseva rooli, mutta sitä ei ole toistaiseksi selostettu kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Jotta komissio
voi tehdä enemmän kuin vain valvoa toimijoita ja patistella kaikkia niitä tehostamaan toimintaansa, se tarvitsee aivan
ensimmäiseksi kattavat ja luotettavat tiedot EU:n lentoasemien toiminnasta. Niitä, kuten myöskään ”tehokkaalta
lentoasemalta” vaadittavien ominaisuuksien luetteloa tai virallisia tietoja lentoasemille suunnatun EU-tason julkisen
rahoituksen määrästä, ei ole toistaiseksi saatavilla.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Talous- ja rahaliiton toteuttaminen –
Veropolitiikan rooli”
(oma-aloitteinen lausunto)
(2015/C 230/04)

Esittelijä: Carlos TRÍAS PINTO
Toinen esittelijä: Petru Sorin DANDEA
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 27. helmikuuta 2014 työjärjestyksensä 29 artiklan 2 kohdan
nojalla laatia oma-aloitteisen lausunnon aiheesta
”Talous- ja rahaliiton toteuttaminen – Veropolitiikan rooli”.
Asian valmistelusta vastannut ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -erityisjaosto
antoi lausuntonsa 18. marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 164 ääntä puolesta ja 53
vastaan 11:n pidättyessä äänestämästä.
1. Päätelmät ja suositukset
1.1
Euroopan talouden muuta maailmaa hitaampi elpyminen kertoo merkittävästä toimintahäiriöstä, johon pitää
puuttua syventämällä talous- ja rahaliitoa. Käsillä olevassa lausunnossa asetutaan kannattamaan talous- ja rahaliiton
syventämistä, varsinkin euroalueella, verotuksen roolin osalta. Suoran verotuksen koordinoinnissa on edistytty vaivalloisesti
ja eteneminen tulee olemaan vaikeaa, koska asia kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan ja on sidoksissa rakenteeseen,
joka on tulosta kunkin jäsenvaltion vuosisatojen kuluessa tekemistä ratkaisuista sen suhteen, miten ne rahoittavat
tarpeellisina pitämänsä julkiset menot. Kun verotusta muutetaan, täytyy tavoitteena olla maailmanlaajuisesti
kilpailukykyisempi ja kestäväpohjaisempi verotusjärjestelmä.
1.2
Talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan mahdollistamiseksi uudessa lainsäädännössä on luotava perusta
asteittaiselle etenemiselle kohti sellaista finanssipoliittista liittoa, joka kykenee selviytymään todellista yhdentymistä ja
yhtenäismarkkinoiden luomista estävien kansallisten sääntöjen valtavasta moninaisuudesta. EU:n on myös edettävä kohti
suurempaa euroalueen yhteistä talousarviota.
1.3
EKP:n rahapoliittisen pilarin ohella keskipitkällä aikavälillä on luotava myös todellinen ”yhteisen talousarvion pilari”,
jolla varmistetaan makrotaloudellinen vakauttaminen talous- ja rahaliitossa erityisesti ”epäsymmetristen häiriöiden” varalta.
1.4
Puutteiden ja porsaanreikien korjaaminen veropolitiikassa merkitsee, että euroalueella ryhdytään nykyistä
kunnianhimoisempiin toimiin monien erilaisten verojen vähentämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, veropohjien
laajentamiseksi, verokantojen lähentämiseksi sekä veropetosten ja veronkierron torjuntaan tähtäävien yhteistyö- ja
tietojenvaihtomekanismien vahvistamiseksi.
1.5
Uuden lainsäädännön puitteissa on tehtävä yhteistyötä tiiviisti OECD:n ja G20-ryhmän kanssa, jotta löydetään
nopeasti ratkaisu veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevaan maailmanlaajuiseen ongelmaan. OECD on edistynyt
lupaavasti ajaessaan globaalia yhtiöverotuksen mallia, joka tähtää veron perimiseen siellä, missä taloudellinen substanssi
sijaitsee. Sen tulisi toimia perustana EU:ssa harjoitettavalle yhtiöverotukselle.
1.6
Jotta siirryttäisiin kohti nykyistä syvempää finanssipoliittista liittoa, on olennaisen tärkeää jatkaa julkisen talouden
valvontaa budjettikuripaketin mukaisesti ja ottaa euroalueella nopeasti käyttöön omien varojen rahasto makrotaloudellisten
epätasapainotilojen korjaamiseksi (1).

(1)

Järjestelmä on kuitenkin liian jäykkä ja raskas, eikä sillä kyetä varmistamaan tarvittavaa joustavuutta ripeästi, jotta voidaan vastata
välittömään taloudelliseen kehitykseen ja koota euroalueen toimintalinjayhdistelmä tilanteessa, jossa jäsenvaltioilla ei ole enää
riittävästi liikkumavaraa käynnistää taloutensa elvyttämiseen tähtääviä suunnitelmia. Tämä johtaa merkittävään rahoitusalan
epävakauteen.
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1.7
Komitea kannattaa varauksettomasti sitä, että jatketaan talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson prosessia, jota
tulisi tarkastella uudellaan sen tehokkuuden varmistamiseksi. Erilliset maakohtaiset suositukset voisivat olla väline yhteisen
perustan löytämiseksi.
1.8
Kooltaan niukkaa yhteistä talousarviota, joka on tuskin yhtä prosenttia EU:n bkt:stä, on kasvatettava erityisesti
euroalueella. Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa ”Uusi alku Euroopalle”
kehotetaan suuntaamaan talousarviota entistä enemmän työllisyyteen, kasvuun ja kilpailukyvyn parantamiseen. ETSK
kannattaa tätä lähestymistapaa ja painottaa, että on käytettävä hyväksi vuoden 2016 lopussa toteutettavaa monivuotisen
rahoituskehyksen uudelleentarkastelua perustan luomiseksi talousarviomäärärahojen korottamiselle, jotta mahdollistetaan
rahaliiton moitteeton toiminta.
1.9
Komission tulisi ryhtyä jatkotoimiin maaliskuussa 2013 antamansa tiedonannon ”Kohti tiivistä ja aitoa talous- ja
rahaliittoa” (2) osalta ja ottaa käyttöön lähentymis- ja kilpailukykyväline, joka tähtää sopimusjärjestelyihin, jotta jäsenvaltiot
ryhtyvät jäsenvaltio- ja unionitasoa hyödyttäviin uudistuksiin puuttuakseen tasapainottomuuksiin, joiden korjaaminen ei
ole mahdollista ilman rahoitustukea. Tätä rahastoa tulisi kehittää kohti omiin varoihin perustuvaa finanssipoliittista
valmiutta, joka mahdollistaa väliaikaisen tuen antamisen alueellisia häiriöitä torjuttaessa (3).
1.10
Euroalueen talousarvion tulisi mahdollistaa rahaliiton nykyistä parempi toiminta, tukea finanssipoliittisesti täyden
pankkiunionin saavuttamista ja tasoittaa epäsymmetrisiä häiriöitä. Nämä tehtävät loistivat poissaolollaan, kun talouskriisi
iski, mikä pahensi dramaattisella tavalla tasapainottomuuksia, jotka edellyttivät finanssipoliittisia toimia.
1.11
ETSK on tietoinen kysymyksen monimutkaisuudesta ja ehdottaa joukkoa toimenpiteitä, jotka on toteutettava
asteittain pitäytymällä EU:n perussopimuksissa asetetuissa tavoitteissa (4):
Lyhyen aikavälin tavoitteet (6–18 kuukautta):
— Luodaan ”yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja” EU:hun (5) komitean aiemmin esittämien kantojen mukaisesti (6)
määrittelemällä komission nykyisessä ehdotuksessa esitettyjä oikeudenmukaisemmat parametrit (7). On myös otettava
huomioon OECD:n aikaansaama edistyminen.
— Vastataan OECD:n ja G20-ryhmän tasolla veropohjan kaventumista ja voitonsiirtoja koskevaan maailmanlaajuiseen
kehitykseen sen varmistamiseksi, että verojärjestelmät ovat avoimia ja ettei niiden puitteissa myönnetä epäoikeudenmukaisia verohelpotuksia, sekä lopetetaan viipymättä jäsenvaltioiden soveltamat sellaiset menettelyt, joissa
valituille yhtiöille myönnetään erityisiä veroetuja.
— Pyritään euroalueella tehokkaisiin sopimuksiin suunnitellun finanssitransaktioveron ulottamiseksi sitä kannattavia
yhtätoista jäsenvaltiota laajemmalle.
— Kutsutaan kansalaiset mukaan harmaan talouden, veronkierron ja veropetosten torjuntaan kannustamalla yksityistä
sektoria vahvistamaan palveluseteleiden ja sähköisten maksutapojen kaltaisia välineitä, joista jää jälki, sekä näihin
tavoitteisiin tähtäävää yhteistyötä viranomaisten kanssa.
— Edistetään hallinnollista yhteistyötä nykyistä alv-verkostoa ja -tietokantaa pidemmälle panostamalla tehostettuun
yhteistyöhön neljällä alalla:
i) Vahvistetaan Eurofisc-foorumia (8) aihiona EU:n virastolle, joka toimii alv-asioita käsittelevänä välittäjätahona (VAT
clearing house) ja torjuu veropetoksia ja on aloittamassa toimintaansa euroalueella täydentääkseen jäsenvaltioiden
veroviranomaisten tiedotusketjua saadakseen näin ”karusellipetokset” loppumaan (9).

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

COM(2013) 165 final.
ETSK:n lausunto aiheesta ”Lähentymis- ja kilpailukykyväline / Merkittävät talouspolitiikan uudistussuunnitelmat”(EUVL C 271,
19.9.2013, s. 45).
Ks. erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 ja 115 artikla.
Ks. ECO-erityisjaoston kannalta keskeiset näkökohdat Jean-Claude Junckerin Euroopan parlamentille esittelemistä poliittisista
suuntaviivoista seuraavalle Euroopan komissiolle. Ks. myös: Jean-Claude Juncker: Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, [– –],
s. 6.
ETSK:n lausunto aiheesta ”Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB)” (EUVL C 24, 28.1.2012, s. 63).
COM(2011) 121 final.
www.eurofisc.eu
Sepitteelliset myynnit jäsenvaltiossa, jossa loppukulutus tapahtuu, mikä mahdollisesti synnyttää suunnattomia menetyksiä
jäsenvaltioiden veroviranomaisille.

FI

C 230/26

Euroopan unionin virallinen lehti

14.7.2015

ii) Vahvistetaan vuonna 2011 annetun, keskinäistä apua koskevan direktiivin (10) asemaa oikeusperustana koko EU:ssa,
ja annetaan tarvittaessa osa sen sisällöstä asetuksen muodossa.
iii) Komitea kehottaa painokkaasti komissiota panemaan täytäntöön ehdotuksensa, joka sisältyy veropetosten ja
veronkierron torjuntaa käsittelevään toimintasuunnitelmaan, jotta viedään mustalle listalle valtiot, jotka toimivat
veroparatiiseina verotusalan hyvästä hallintotavasta välittämättä. Komitea ehdottaa, että EU:n tasolla määritettäisiin
yhteiset kriteerit, joiden avulla voidaan yksilöidä tällaiset valtiot ja estetään mustan listan soveltaminen eri tavoin.
Komitea kehottaa kilpailun pääosastoa tutkimaan läpikotaisin kaikki jäsenvaltioiden ja yksittäisten yritysten väliset
epärehdit verosopimukset. Pörsseissä noteerattujen yritysten yhteiskuntavastuuta koskevissa selvityksissä tulisi
lisäksi erityisesti mainita yritysten hyödyntäminen ja sijainti näillä alueilla.
iv) Perustetaan eurooppalainen elin verotuksen yksinkertaistamista varten jäsenvaltioissa aiemmin saatujen
kokemusten pohjalta.
Keskipitkän aikavälin tavoitteet (18 kuukaudesta viiteen vuoteen)
— Yhtiöverotuksen osalta: luodaan 1980-luvun ”valuuttakäärmeen” hengessä ja perussopimusten muuttamisen
pohjustamiseksi euroalueelle ”verokäärme”, jonka puitteissa määrätään tosiasiallisista vähimmäis- ja enimmäisverokannoista niiden yhdenmukaistamiseksi asteittain.
— Luodaan erityisiä finanssipoliittisia valmiuksia euroalueella (11) edellä mainittuun, rahoitusliiketoimia koskevaan veroon
perustuvien tulojen avulla sekä neljästä muusta lähteestä: uusiutumattoman energian käyttö (rajoitetaan koskemaan
energiamuotoja, joiden hinta on laskenut viime vuosina); maksutaseen ylijäämiin, jotka ovat yli kuusi prosenttia bkt:stä,
kohdistettava väliaikainen vero (12); yhteisten joukkolainojen liikkeeseenlasku sekä osuus valuutan liikkeeseenlaskusta
saatavasta seigniorage-tulosta.
— Perustetaan euroalueelle viranomainen koordinoimaan jäsenvaltioiden toimintaa edellä mainittujen viiden veron
perinnässä sekä tulojen valvontaa, tarkastamista ja jakamista varten.
— Otetaan tässä yhteydessä euroalueella käyttöön uusi unionin talousarvio, jolla katetaan yhteinen työttömyysvakuutus,
koheesiopolitiikat sekä vihreään talouteen liittyvät kestävyysperiaatteiden mukaiset investoinnit.
— Muutetaan nykyistä finanssipoliittista päätöksentekomallia euroalueella niin, että ryhdytään soveltamaan määräenemmistöjärjestelmää. Komitea on perillä sitä, että tämä vaatisi perussopimusmuutoksen, johon liittyisi ristiriitoja.
2. EMU ja sen finanssi- ja veropoliittinen kehys
2.1 Kehys
2.1.1
EU:n 28 jäsenvaltiota on käynnistänyt yhdentymiskehityksen, jossa sitoumukset ja velvoitteet ovat vahvempia
euroalueella. Apuvälineenä niillä tässä on rahaliitto, jota nyt vahvistetaan kehittyvällä pankkiunionilla sekä hallitustenvälisellä sopimuksella talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta.
2.1.2
Veropolitiikka käsittää nykyisin yli 600 erilaista veronimikettä. Ne tuottavat valtaosan tuloista, joiden osuus on
kokonaisuudessaan (verot ja sosiaaliturvamaksut) 39,4 prosenttia jäsenvaltioiden bkt:stä (13) (40,4 prosenttia euroalueella).
Jäsenvaltioiden veropolitiikkojen koordinointia euroalueella on vahvistettava EKP:n harjoittaman yhtenäisen rahapolitiikan
täydentämiseksi.
2.1.3
Eteneminen kohti finanssipoliittista liittoa euroalueella merkitsisi sitä, että on mahdollista tukeutua omiin varoihin
ja ryhtyä tehokkaasti tukemaan merkittäviä rakenteellisia uudistuksia vaikeuksissa olevissa talouksissa sekä toteuttaa
yhteisvastuuseen perustuvia ja uudelleenjakopolitiikkoja, jotka ovat välttämättömiä epäsymmetristen häiriöiden
torjumiseksi.

(10)
(11)
(12)
(13)

Direktiivi 2011/16/EU.
Ks. ETSK:n lausunnot aiheesta ”Budjettipolitiikka: kasvu ja talouden vakauttaminen”, (EUVL C 248, 25.8.2011, s. 8), ja aiheesta
”Talous- ja rahaliiton toteuttaminen – unionin uusi lainsäädäntökausi” sekä ”Hahmotelma tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton
luomiseksi”, COM(2012) 777 final/2, kohta 3.
Ks. ETSK:n lausunto aiheesta ”Talous- ja rahaliiton toteuttaminen – unionin uusi lainsäädäntökausi”, (EUVL C 451, 16.12.2014,
s. 10).
Vuoden 2012 tietoja, jotka Eurostat (92/2014) on julkaissut 16. kesäkuuta 2014.
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2.1.4
Muihin kehittyneisiin talouksiin verrattuna EU:n ja erityisesti euroalueen kasvuvauhti (bkt) ja työllisyysaste ovat
alhaisempia. Useimmissa taloudellisen yhdentymisen teorioissa ehdotetaan malleja, jotka käsittävät sekä raha- että
finanssipoliittisen liiton. Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätään kuitenkin, että päätökset
verotusta koskevissa kysymyksissä on tehtävä yksimielisesti, mikä vaikeuttaa huomattavasti lainsäädännön antamista.

2.1.5
Euroalueen puutteellisen makrotaloudellisen tehokkuuden voidaan katsoa osittain johtuvan erittäin hajautetun ja
jäsenvaltioiden toimivallan piiriin kuuluvan finanssipolitiikan ja euroalueen maissa yhä enemmän EKP:n toimivallan piiriin
keskitetyn rahapolitiikan välillä vallitsevasta epäsuhdasta.

2.1.6
EKP:n rajalliset valtuudet estävät sitä rahoittamasta budjettialijäämiä rahaa luomalla. Tämä saattaa olla myönteistä
hintavakauden ja valuutan arvon kannalta, mutta ei kasvua, työllisyyttä ja muita tavoitteita ajatellen. Edistyminen kohti
finanssipoliittista liittoa on ollut EU:ssa vähäistä rahaliitosta lähtien. Tämä vaikeuttaa työvoiman ja pääoman liikkuvuutta
sekä vastaamista kriisiin ja epäsymmetrisiin häiriöihin.

2.2 Kehityssuunnat ja ongelmat tulojen ja menojen osalta

2.2.1
Tähän saakka harjoitetulla veropolitiikan mahdollisimman vähäisellä koordinoinnilla on onnistuttu vaivoin
välttämään kilpailun vääristyminen jäsenvaltioiden välillä sekä hillitsemään verojen alentamiseen tähtäävää kilpailua, joka
vaikuttaa lähinnä yritysten ja henkilökohtaisten tuloverojen nimelliseen ja efektiiviseen asteeseen. Tällä voisi olla
myönteinen vaikutus, mikäli se olisi jäsenvaltioiden välisen koordinoidun toiminnan tulos. Valitettavasti kyse on toistaiseksi
negatiivisen summan pelistä, jossa voittajia ovat pääomatulot ja erittäin liikkuva työvoima suuren valtaosan kärsiessä
menetyksiä.

2.2.2
Vaikka finanssipoliittisen yhdentymisen edellytyksenä on varainsiirtojärjestelmä ja viranomaistaho, EU:n
talousarvio on rajattu yhteen prosenttiin bkt:stä. Nettomääräiset siirrot muodostavat erittäin pienen osan näistä varoista
Eurooppa 2020 -strategiassa ja Eurooppa 2030 -hankkeessa asetetuista tavoitteista huolimatta.

2.2.3
Vuonna 2012 laaditussa etenemissuunnitelmassa, jonka on määrä viedä kohti täysimääräistä eurooppalaista
talous- ja rahaliittoa (14), ehdotetaan siirryttäväksi keskipitkällä aikavälillä kohti talous-, raha- ja finanssipoliittista liittoa
muun muassa entistä kohdennetumpien aloitteiden avulla. Vastaavasti lyhyellä aikavälillä suunnitellaan vahvistettavaksi
finanssipolitiikan ja talouden ohjausta ja hallintaa (talouspolitiikan ohjauspaketti, finanssipoliittinen sopimus ja
budjettikuripaketti) talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa ja sitä koskevia suosituksia sekä 25 maan allekirjoittamaa
hallitustenvälistä sopimusta talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ulkopuolella. Järjestelmä on yksipuolinen, jäykkä ja hankala eikä mahdollista
tarvittavaa joustavuutta talouden välittömien kriisitilanteiden ratkaisemiseksi ja toimintalinjayhdistelmän käyttöönottamiseksi euroalueella.

2.2.4
On itse asiassa merkille pantavaa, että tähän mennessä on käynnistetty toimenpiteitä ainoastaan menopuolella ja
samalla jätetty finanssipoliittisen liiton tulopuoli täysin vaille huomiota.

2.2.5
Finanssipoliittisen valvontaviranomaisen puuttumisen lisäksi troikka toimi politisoituneesti määrätessään apua
tarvitseville maille säästötoimia, mikä herätti Euroopan parlamentin (15) ja ETSK:n taholta kritiikkiä tehottomuudesta ja
avoimuuden puutteesta.

2.2.6
ETSK antaa tukensa komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin poliittisille suuntaviivoille (”Uusi alku
Euroopalle”), joissa EU:ta kehotetaan korvaamaan troikka demokraattisesti legitiimimmällä ja vastuullisemmalla rakenteella,
jonka perustana ovat EU:n toimielimet ja jonka puitteissa lisätään parlamentaarista valvontaa sekä EU:n että jäsenvaltioiden
tasolla.

(14)
(15)

COM(2012) 777 final/2.
Alejandro Cercasin laatima mietintö: PE528.091v02-00.
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2.2.7
Tällä välin eräissä euroalueen haavoittuvimmissa maissa harjoitetut fiskaalisen devalvaation politiikat ovat
johtaneet ennemminkin Euroopan sosiaalisen mallin (16) heikkenemiseen kuin kilpailukyvyn lisääntymiseen, sillä työhön
tuotannontekijänä kohdistuvan taakan väheneminen ei ole juurikaan johtanut kasvun, työllisyyden ja velkatilanteen
paranemiseen, vaan on merkinnyt verotulojen tarpeetonta menettämistä. Tiettyjen tasapainottomuuksien korjaaminen
vaikuttaa kuitenkin olevan alkamassa osoittaa hyödyllisiä vaikutuksiaan eräissä jäsenvaltioissa.

3. Huomioita

3.1 Rahoitus- ja digitaalisten palveluiden verottamisen merkitys

3.1.1
Yhdentymiskehityksen vaikeus verotuksen alalla on käynyt ilmeiseksi kahdella lohkolla: rahoitustoimissa ja
digitaalitalouden transaktioissa. Komission on kiireellisesti annettava vastaus, joka on sopusoinnussa kilpailun pääosaston
tutkimusten, digitaalitalouden verottamista käsittelevän komission asiantuntijaryhmän suositusten (17) sekä OECD:n
alustavien ehdotusten (18) kanssa, jotka koskevat koordinoitua kansainvälistä lähestymistapaa monikansallisten yritysten
harjoittaman veronkierron torjumiseksi OECD:n ja G20-ryhmän veropohjan kaventumista ja voitonsiirtoja koskevan
hankkeen puitteissa (hankkeessa pyritään luomaan yksi ainut kansainvälisten verosääntöjen kokonaisuus, jotta veropohjien
rapautuminen ja verojen maksamisen välttämiseen tähtäävä voittojen keinotekoinen siirtäminen muille lainkäyttöalueille
saadaan loppumaan).

3.1.2
Koska suunniteltu, koko EU:ta koskeva finanssitransaktiovero ei toistaiseksi ole edennyt tiiviimmästä yhteistyöstä –
johon osallistuu vain 11 euroalueen maata (19) – helmikuussa 2013 annettua direktiiviä pidemmälle, sen soveltamista tulisi
laajentaa ainakin euroalueeseen (korjaamalla näin edistyksen puuttuminen viime kuukausina).

3.1.3
ETSK suhtautuu myönteisesti ehdotukseen muuttaa direktiiviä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta (20),
jotta parannetaan tietojen laatua ja varmistetaan veronkierron nykyistä tehokkaampi torjunta.

3.2 Verorakenteet: veropohjat, verokannat ja vapautukset

3.2.1
Joka vuosi EU menettää huomattavasti enemmän verotuloja kuin Yhdysvallat tai muut maat, missä harmaata
taloutta, vero- tai työhön liittyviä petoksia ja veronkiertoa on vähemmän (21). Jotta estetään veroparatiisien kaltaiset
toimintahäiriöt, kattavat ja monimutkaiset verorakenteet edellyttävät yhtenäistämistä, yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista valtioiden välillä. Prosessi tulisi aloittaa euroalueesta, ja komission ja euroryhmän tulisi koordinoida sitä sellaisen
eurooppalaisen, yksinkertaistamisesta vastaavan elimen avulla, joka on jo olemassa eräissä maissa (22).

3.2.2
ETSK katsoo myös, että veropolitiikkojen lähentäminen tulisi asettaa etusijalle talouspolitiikan eurooppalaisen
ohjausjakson yhteydessä (hyödyntämällä tiettyjä maakohtaisia suosituksia), sillä kyseisen foorumin keinoin pyritään
koordinoimaan jäsenvaltioiden talouspoliittisia toimia, jotta saavutetaan myös Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet
hyödyntämällä muita toimintalinjoja.

3.2.3
ETSK peräänkuuluttaa nykyistä oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa järjestelmää, jossa verotuksen
uudistuksessa ja yhdenmukaistamisessa tähdätään avoimuuteen, veropohjan laajentamiseen ja aggressiivisen veronkierron
estämiseen, mikä mahdollistaa näin verokantojen laskun ja verorasituksen uudelleenjaon.

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

http://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2014/eurofound-yearbook-2013-living-and-working-in-europe
Ks. selvitys – Lokakuun 22 päivänä 2013 komissio antoi päätöksen asiantuntijaryhmän perustamisesta, ja samana vuonna kyseinen
ryhmä määritteli tehtäviensä laajuuden ja etenemissuunnitelmansa. Asiantuntijaryhmän lausunto julkistettiin 28. toukokuuta 2014.
http://www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables.htm
COM(2013) 71 final – 2013/0045 (CNS); Belgia, Saksa, Viro, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Portugali, Slovenia ja
Slovakia.
Taxation of Savings Income – Euroopan komissio
Friedrich Schneider, ”Shadow Economies and Corruption all over the World: Empirical Results for 1999 to 2003”, International
Journal of Social Economics (IJSE) (erikoisnumero), Series 1, Vol. 35, No. 9, 2008.
Esimerkiksi valtiovarainministeriön alainen Office of Tax Simplification, joka on osa Yhdistyneen kuningaskunnan hallintoa.
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3.2.4
ETSK suosittaa, että vapautuksia koskevaa järjestelmää rajataan kunkin veron luonteesta riippuen sosioekonomisia
kustannuksia ja hyötyjä tarkastelevien perusteellisten analyysien pohjalta vuodesta 1968 lähtien vahvistetun veromenoja
(tax expenditures) koskevan kansainvälisen periaatteen mukaisesti. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että komission
tutkimusten (23) mukaan viiden viime kriisivuoden aikana vero- ja etuusjärjestelmillä kyettiin estämään merkittävältä osin
markkinoiden eriarvoisuuden lisääntyminen useimmissa EU:n jäsenvaltioissa.
3.2.5
ETSK kehottaa EU:ta osallistumaan nykyistä aktiivisemmin euroalueen edustajien välityksellä keskusteluihin, joita
käydään unionin yhdenmukaistamis- ja yksinkertaistamistyön koordinoimisesta OECD:n (24), IMF:n (25) ja G20-ryhmän (26)
kanssa, ottamalla lähtökohdaksi siirtohinnoittelun, petoksiin ja harmaaseen talouteen liittyvät kysymykset sekä ennen
kaikkea verorasituksen jakamiseen liittyvät oikeudenmukaisuusongelmat.
3.2.6
ETSK katsoo, että veropohjan kaventumista ja voitonsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (27) on keskeisen tärkeä
asia, jotta veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu torjutaan globaalilla tasolla. Se kehottaakin G20-ryhmää, OECD:tä
ja kaikkia jäsenvaltioita kehittämään sitä sekä luomaan aihion EU:n virastoksi alv-asioiden selvittämistä (VAT clearing house)
ja veropetosten torjuntaa varten, jotta EU:n sisäisten transaktioiden osalta saadaan poistettua ”karusellipetosten” (28)
ongelma, joka aiheuttaa suurempaa vahinkoa kuin varsinainen harmaa talous.
3.2.7
Koska lisäksi verovapautukset ja -helpotukset johtavat nimellisiä verokantoja huomattavasti alhaisempiin
efektiivisiin verokantoihin, ne tulisi sovittaa yhteen työllisyyttä, tuotannollisia investointeja, yritysten kilpailukykyä ja
sosiaalista osallisuutta koskevien EU:n tavoitteiden sekä Euroopan sosiaalista mallia muokkaavien unionin politiikkojen
kanssa.

3.3 Yritysten verotus
3.3.1
ETSK kehottaa asettamaan etusijalle yritysverojen yhdenmukaistamisen, jotta edetään kohti johdonmukaista
budjetti- ja finanssipoliittista liittoa (29), jossa pk-yritysten efektiiviset verokannat eivät ole korkeimpia. Lisäksi ETSK
tuomitsee jyrkästi eräiden jäsenvaltioiden käytännön myöntää valituille monikansallisille yhtiöille erityisiä verohelpotuksia
julkisuudelta salassa, ja kehottaa Euroopan komissiota käyttämään kaikki mahdolliset keinot tällaisten käytäntöjen
lopettamiseksi. Tämä asiaintila johtaa kilpailun vääristymiseen, mikä sotii yhtenäismarkkinoiden koko ajatusta vastaan.
3.3.1.1
Yhden ensimmäisistä ja tärkeimmistä toimenpiteistä tulisi olla keskittyminen ”yhteisen yhdistetyn veropohjan”
luomiseen. Vuonna 2006 komitea esitti virallisesti tämän kannan (30), jonka se on myöhemmin vahvistanut (31). Jo vuonna
1992 Rudingin ryhmän kertomuksessa tuotiin esiin yhteisten sääntöjen tarve veropohjan määrittämiseksi ottamalla
lähtökohdaksi verokantojen vähimmäis- ja enimmäistasot.
3.3.1.2
Komitea ehdottaa, että valuuttakurssivaihteluja vastaan ennen euron käyttöönottoa suunnitellun ”valuuttakäärmeen” tapaan asianomaisia elimiä kannustetaan yhteistyöhön yritysveron ylä- ja alatason määrittämisessä. On myös
poistettava koordinoidulla tavalla sellaiset vapautukset, jotka eivät ole omiaan edistämään työllisyyden ja tuottavuuden
kasvua.
3.3.2
ETSK pitää tervetulleena ehdotusta eri jäsenvaltioissa sijaitsevia emo- ja tytäryhtiöitä koskevaksi direktiiviksi, joka
on yksi komission vuoden 2012 lopulla esittelemän, veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseen tähtäävän
toimintasuunnitelman (32) 34 toimenpiteestä. Komitea pitäisi kuitenkin parempana, että se pantaisiin täytäntöön asetuksen
nojalla.

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Euroopan komissio, Research note 02/2013: ”The effect of tax-benefit changes on income distribution in EU countries since the
beginning of the economic crisis”.
OECD:n veropohjan kaventumista ja voitonsiirtoja koskeva hanke
IMF:n rooli kansainvälisessä verotuksessa
https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Saint_Petersburg_Declaration_ENG.pdf
Centre for Tax Policy and Administration – OECD
Sepitteelliset myynnit jäsenvaltiossa, jossa loppukulutus tapahtuu, mistä syntyy mahdollisesti suunnattomia menetyksiä
jäsenvaltioiden tulotaloudelle.
Ks. ETSK:n julkilausuma ”Toimintasuunnitelma Euroopalle”, hyväksyttiin 29.–30. huhtikuuta 2014 pidetyssä täysistunnossa. Ks.
myös ETSK:n lausunto ”Julkisen talouden älykkään vakauttamisen strategiat: uusia kasvutekijöitä Euroopalle” (EUVL C 248,
25.8.2011, s. 8).
ETSK:n lausunto aiheesta ”Yhteisen konsolidoidun yritysveropohjan luominen EU:ssa” (EUVL C 88, 11.4.2006, s. 48).
ETSK:n lausunto aiheesta ”Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB)” (EUVL C 24, 28.1.2012, s. 63).
COM(2012) 722 final.
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3.3.3
EU:n sisäisen tavara- ja palvelukaupan osalta alv:n yhdenmukaistamisessa on edistytty lisää; tältä osin veropohjien
yhtenäistämisessä on aikaansaatu parannusta, mutta verokannoissa on edelleen merkittäviä eroja.
3.3.4
ETSK suosittaa myös, että etusijalle asetetaan tutkimusta ja kehittämistä edistävät verokannustimet niiden
strategisen luonteen johdosta (33).
3.3.5
Kaikkien suunniteltujen toimenpiteiden kohdalla on varmistettava, etteivät ne vahingoita eurooppalaisten yritysten
kilpailukykyä.

3.4 Fyysisten henkilöiden sekä kotitalouksien verotus
3.4.1
Luonnolliset henkilöt ovat sekä suoran että välillisen verotuksen alaisia. On otettava huomioon, että välilliset verot
ovat luonteeltaan regressiivisiä ja että erityisesti välillisen verotuksen yhdenmukaistamisella korkeimman tason mukaan voi
olla radikaali vaikutus väestön alhaisimman tulotason ryhmiin ilman että tulonlisät kompensoisivat sitä.
3.4.2
Luonnollisten henkilöiden suoran verotuksen yhdenmukaistaminen on rajattu erityistapauksiin, eikä verorasitteen
osalta tapahdu enää lähentymistä.
3.4.3
Ainakin euroalueella tulisi henkilökohtaista tuloveroa koskevan lain osastojen lukumäärää sekä sosiaaliturvamaksujen kustannuksia tarkistaa, jotta estetään sosiaalinen polkumyynti, yhdenmukaistetaan työhön kohdistuvaa
verokiilaa ja helpotetaan näin työvoiman liikkuvuutta (34). Kyseisen verotuksen progressiivisuus tulisi ulottaa koskemaan
pääomatuloja sekä niiden perustana olevaa varallisuutta elvyttämällä kiinteistö-, perintö- ja lahjaverot valvontavälineinä.
Lisäksi tämänkaltaiset verot heikentävät kysyntää vähemmän kuin työhön kohdistuvat verot.
3.4.4
Tarve painottaa investointeja kulutusta enemmän edellyttää, että yhdenmukaistetaan luonnollisten henkilöiden
säästöjen tuottamien korkotulojen (35) ja osinkotulojen sekä rajatylittävien eläke-etuuksien verotusta ja luodaan sitä varten
lähentymiskäärmeitä (convergence snakes).
3.4.5
ETSK tukee komission pyrkimystä löytää keinoja tehdä verotusrakenteista nykyistä kasvuystävällisempiä ja
tarkastella verotuksen mahdollista roolia vakauttamistarpeisiin vastattaessa veropohjien laajentamisen – esimerkiksi
asuntoverotuksen alalla – yhteydessä. Euroopan komissio kehottaakin jäsenvaltioille talouspolitiikan eurooppalaisen
ohjausjakson yhteydessä antamissaan suosituksissa turvautumaan nykyistä enemmän toistuviin kiinteistöveroihin
vakauttamisen vuoksi tai osana verotuksen painopisteen siirtämistä pois työn verotuksesta (36).
3.4.6
ETSK ehdottaa lisäksi, että ryhdytään lisätoimenpiteisiin ympäristöverojen yhdenmukaistamiseksi ottamalla
lähtökohdaksi vuoteen 2030 ulottuvat komission ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet.
3.4.7
Kansalaiset auttavat veropetosten ja pimeän työvoiman käytön aiheuttaman vakavan ongelman torjumisessa, jos
sellaiseen toimintaan annetaan kannustimia. Tulisi vahvistaa palveluseteleiden tai henkilökohtaisille tukipalveluille
myönnettävien verovapautusten ja -helpotusten kaltaisia välineitä, joissa yhdistyvät tavoitteet sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämisestä ja harmaan talouden paljastamisesta.
3.4.8
ETSK ehdottaa, että epävirallisen talouden torjumiseksi otetaan käyttöön verokannustimia, joita sovelletaan
sellaisten maksutapojen, esimerkiksi maksukorttien ja matkapuhelinten, käyttöön, joista jää jälki ja jotka edistävät
taloudellista ja digitaalista osallisuutta, yhtenäistämällä käteisen rahan käyttöään vähentävien henkilöiden ja yritysten
verohelpotuksia tai -vapautuksia.
3.4.9
Kansalaisten yhteistyötä voitaisiin niin ikään vahvistaa tarjoamalla taloudellisia kannustimia mahdollisten
vilpillisten liiketoimien havaitsemisesta, Yhdysvalloissa yleisesti käytössä olevan mallin mukaisesti.

(33)
(34)
(35)
(36)

Placing taxation at the service of research and development.
Euroryhmän 8. heinäkuuta 2014 antama lausunto Structural reform agenda – thematic discussions on growth and jobs – Reduction
of the tax wedge.
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31050_fi.htm
Euroopan komissio, 2014, Tax reforms in EU Member States, s. 112.
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3.5 Alueellinen verotus (alueet, valtiot ja EU)
3.5.1
Verojärjestelmien suuri moninaisuus yllyttää petoksiin, korruptioon ja harmaaseen talouteen. ETSK kehottaa
euroalueen jäsenvaltioita lisäämään toimivaltaansa verotuksen neljällä merkittävällä alalla: luonnollisten henkilöiden tai
oikeushenkilöiden välitön verotus (pääomatulojen ja kiinteistöjen verotus sekä muut varallisuuteen liittyvät verot mukaan
luettuina) sekä välillinen verotus alv:n ja erityisverojen muodossa.
3.5.2
Edistyminen julkisen talouden ohjausjärjestelmän alalla merkitsee väistämättä sitä, että jäsenvaltiot luopuvat
asteittain itsemääräämisoikeudestaan. Veronkanto voisi näin jatkossakin olla ensisijaisesti jäsenvaltioille kuuluva tehtävä, ja
vastaavasti valvonnasta, tarkastuksista ja tulonjaosta huolehtisivat EU ja jäsenvaltiot keskenään. Tässä tarkoituksessa ETSK
ehdottaa, että perustetaan EU:n veroviranomainen – alkuvaiheessa euroalueelle.
3.5.3
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti paikallisia veroja on kunnioitettava, mutta ETSK suosittaa, että käynnistetään
yksinkertaistamiskampanja monien nykyisten verojen lukumäärän vähentämiseksi, niiden yhdistämiseksi ja yhtenäistämiseksi.
3.6 Ulkoinen ulottuvuus ja yhteys julkisiin politiikkoihin
3.6.1
Ylikansallinen finanssipolitiikka (37) olisi tehokas väline perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti,
kun kyse on yhteenkuuluvuuden edistämiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävistä politiikoista.
3.6.2
ETSK peräänkuuluttaa ainakin euroalueella unionin yhteistä lisätalousarviota, joka mahdollistaisi verojen
keräämisen ja vähittäisen huolehtimisen sellaisista politiikoista, jotka voidaan toteuttaa paremmin yhteisesti: työttömyysvakuutus, joka on yhteydessä aktiivisiin työmarkkinapolitiikkoihin (38); tutkimus ja kehittäminen, puolustus, yhteinen
mekanismi lainan korkotaakan kompensoimiseksi (39) yms.
3.6.3
ETSK tukee lisäksi voimakkaasti OECD:n ja G20-ryhmän käynnistämiä aloitteita kansainvälisen veroyhteistyön ja
veropetosten torjunnan alalla ja kannattaa sitä, että verotustietojen automaattisesta vaihdosta tulee kansainvälinen käytäntö.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

(37)
(38)
(39)

Stefan Collignon, Taking European integration seriously.
Ks. ETSK:n lausunnot aiheesta ”Talous- ja rahaliiton toteuttaminen – unionin uusi lainsäädäntökausi” ja aiheesta ”Euroopan talousja rahaliiton sosiaalinen ulottuvuus” (EUVL C 271, 19.9.2013, s. 1).
Ks. ETSK:n lausunto aiheesta ”Talouskasvun elvyttäminen” (EUVL C 143, 22.5.2012, s. 10).
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Seuraava muutosehdotus, joka sai tuekseen vähintään neljänneksen annetuista äänistä, hylättiin keskusteluissa (työjärjestyksen 54 artiklan 3 kohta):
Kohta 1.4
Muutetaan.
”Puutteiden ja porsaanreikien korjaaminen veropolitiikassa merkitsee, että euroalueella ryhdytään nykyistä kunnianhimoisempiin
toimiin monien erilaisten verojen vähentämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, veropohjien laajentamiseksi, verokantojen lähentämiseksi
sekä veropetosten ja veronkierron torjuntaan tähtäävien yhteistyö- ja tietojenvaihtomekanismien vahvistamiseksi. Tässä yhteydessä
on otettava huomioon, että verotuksen kokonaistaakka euroalueella ei saa olla korkeampi kuin naapurimaissa.”
Perustelu
Koska lausunnossa ehdotetaan myös uusien verojen käyttöönottoa, on oleellista, että verotuksen kokonaistaakka
euroalueella ei ylitä naapurimaiden verotaakkaa. Muussa tapauksessa tämä (korkea verotaakka) saattaa vaikuttaa
euroalueeseen kielteisesti ja lisätä yritysten uudelleensijoittamista ja työntekijöiden maastamuuttoa.
Äänestystulos
Puolesta:

80

Vastaan:

129

Pidättyi:

17
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan pakkausalan teolliset muutokset”
(oma-aloitteinen lausunto)
(2015/C 230/05)

Esittelijä: Gonçalo LOBO XAVIER
Toinen esittelijä: Nicola KONSTANTINOU
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 22. tammikuuta 2014 työjärjestyksensä 29 artiklan 2 kohdan
nojalla antaa oma-aloitteisen lausunnon aiheesta
”Euroopan pakkausalan teolliset muutokset”.
Asian valmistelusta vastannut neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” antoi lausuntonsa 13.
marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän 2014 kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 119 ääntä puolesta
ja 1 vastaan 4:n pidättyessä äänestämästä.
1. Päätelmät ja suositukset
1.1
Euroopan pakkausalalla on edessään lukuisia haasteita. Koska kyseisellä toimialalla on useiden sektorien kannalta
ratkaisevan tärkeä rooli, se on keskeisessä asemassa Euroopan talouden kilpailukykyä ajatellen. Euroopan täytyy säilyttää
toimialan pitämä johtoasema, ja sen tulee viedä eteenpäin ekologista kestävyyttä sekä turvallisuus- ja tuotemerkkikysymyksiä koskevia kehityssuuntauksia pakkausalalla. ETSK katsoo, että tämän johtoaseman täytyy rakentua neljän keskeisen
pilarin varaan. Ne ovat resurssitehokkuus, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja innovointi, työmarkkinaosapuolten
vuoropuhelu, kestävä kehitys ja sopeutuminen.
1.1.1 Resurssitehokkuus
Koska tämän toimialan tuotteita käytetään muiden kulutushyödykkeiden sijoittamiseen, suojaamiseen ja säilyttämiseen,
minkä jälkeen ensiksi mainitut monessa tapauksessa hylätään, toimialalla on keskeinen rooli pyrittäessä parantamaan
kierrätysastetta EU:n jäsenvaltioissa. Yritykset tarvitsevat kuitenkin tukea päästäkseen tähän tavoitteeseen, ja ETSK katsoo,
että Euroopan komissio voisi tarjota apuaan tässä asiassa ja toimittaa enemmän tietoa hyvistä käytänteistä ja saatavilla
olevien resurssien hyödyntämisestä parhaalla tavalla. Siinä tarkoituksessa voidaan myös tukea kaikkia sidosryhmiä, myös
niitä, joilla on toimipaikkoja Euroopan ulkopuolella, jotta ne ottaisivat ympäristönäkökohdat huomioon. Resurssitehokkuus
on ratkaisevan tärkeä pakkausprosessin elementti ja niin muodoin myös ympäristökysymys. ETSK katsoo, että Euroopan
komissio voisi kehittää toimintapoliittiset puitteet tukeakseen siirtymää, joka tarvitaan, jotta pystytään saavuttamaan
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja uudistamaan ja ylläpitämään ympäristötietoista pakkausteollisuutta.
1.1.2 Haasteet
ETSK on perillä haasteista, joita energian hintojen kohoaminen aiheuttaa tälle toimialalle niin päivittäistä tuotantotoimintaa
kuin kierrätysprosessia ajatellen. ETSK kiinnittää huomiota siihen, että pakkausteollisuudelle elintärkeän kierrätysprosessin
organisointi tapahtuu paitsi Euroopan unionissa myös unionin ulkopuolella. ETSK katsoo, että kysymyksen energian
hinnan vakauttamisesta tulisi olla Euroopan komission politiikan painopiste mainitun toimialan osalta.
Edistääkseen entisestään EU:n määrittämien hiilidioksidipäästöjä koskevien tavoitteiden saavuttamista toimialan kunkin
alasektorin pitää asettaa EU:n oikeuden (pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin ja jätehuollon puitedirektiivin)
mukaiset realistiset, Eurooppa 2020 -strategiaan tukeutuvat kierrätystavoitteet ja raportoida sen jälkeen vuosittain, jotta
edistymistä kyetään mittaamaan. Vaikka kukin jäsenvaltio tekee työtä toimittaakseen tiedot, jotka Eurostat vuosittain
julkaisee, tietojen analyysistä puuttuu yhä yksi elementti. ETSK katsoo, että tarpeettoman runsas pakkausmateriaalin
hyödyntäminen on tuhlaileva käytäntö, johon teollisuuden tulee suhtautua kriittisesti ja jonka pitää olla omantunnon
kysymys myös kuluttajille. Valistuskampanja saattaisi olla paikallaan tukemaan pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa
direktiivissä määriteltyjen ”olennaisten vaatimusten” noudattamista ”ylipakkaamisen” osalta. Komission olisi esimerkiksi
asetettava täsmällinen aikataulu tarkoituksena kehottaminen kertakäyttöisten muovikassien kieltämiseen kokonaan sekä
kestokassien ja biohajoavien kassien käytön edistäminen. Aikatauluun tulisi sisältyä työmarkkinaosapuolten kuulemisvaiheet ja toimenpiteitä toimialan muutoksen tukemiseksi.
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1.1.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta ja innovointi
Käsillä olevaa lausuntoa valmisteltaessa tehty tutkimustyö ja sidosryhmien ja komission kanssa käydyt keskustelut ovat
osoittaneet selvästi, että useista ratkaisevan tärkeistä kysymyksistä ei ole käytettävissä riittävästi tietoa. Komission tuki
olisikin tervetullut kehitettäessä parempia menetelmiä sektorikohtaisten tietojen keräämiseen, jotta työmarkkinaosapuolet
saavat käyttöönsä oleellista informaatiota pystyäkseen varmistamaan sektorin elinkelpoisuuden pitkällä aikavälillä. ETSK
katsoo, että toimialan keskeiset tutkimus- ja kehittämishaasteet ovat nekin merkittävät ja että niihin kuuluvat tehokkaat
tavarankuljetukset, jäljitysjärjestelmien toimivuus, kustannusten karsiminen sekä sääntelyä ja turvallisuutta koskevat
kysymykset pakkausten asianmukaisen eko- ja elinkaarisuunnittelun ohella. ETSK toteaa, että kun kyse on näistä erityisistä
tarpeista ja toimintamallista, tulisi Horisontti 2020 -puiteohjelman innovointivaroja pitää ensisijaisena asiana ja
mahdollisuutena pakkausteollisuudelle. Toimialan järjestöjen ja asiaankuuluvien sidosryhmien täytyy tukea valmiuksia
osallistua eurooppalaisiin yhteenliittymiin innovoinnin vauhdittamiseksi.
ETSK katsoo, että kaikkien nykyisten haasteiden vaatima jatkuva investoiminen on elintärkeää. Pitkällä aikavälillä toimialan
selviytyminen edellyttää välttämättä pääomainvestointien tekemistä yhdessä alan työvoimaan tehtävien investointien
kanssa. Tähän tarvitaan asianmukaista suunnittelua ja työntekijöiden, työnantajien, julkisen vallan, EU:n toimielinten,
laajojen yhteiskunnan sidosryhmien, muun muassa kansallisen koulutusjärjestelmän edustajien, vuoropuhelua.
On tosiasia, että verkkokaupan kaltaiset uudet kehityssuuntaukset pakottavat pakkausteollisuuden kehittymään. Vuoden
2013 Eurobarometri-kysely osoitti verkkokaupan kasvun, kun tuloksista kävi ilmi, että lähes puolet EU:n kansalaisista oli
tehnyt verkko-ostoksia viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana (1). Komission mukaan verkkokauppa tarjoaa
mahdollisuuden edistää talouskasvua ja työllisyyttä. Vuotuisen kasvuvauhdin arvioidaan ylittävän 10 prosentin tason
vuosina 2013–2016 (2). Kuvattu kehitys voisi antaa kimmokkeen ottaa käyttöön uusia ratkaisuja pahvin ja muovin
kaltaisten jätemateriaalien määrän vähentämiseksi, ja nämä kehityssuuntaukset on pidettävä mielessä, kun harjoitetaan
tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Pakkausteollisuuden innovoinnin on todettu tarjoavan mahdollisuuksia myös nuorison työllistämistä ajatellen. Teolliset
muotoilijat, materiaali-insinöörit ja muiden uusien ammattiryhmien edustajat voivat löytää laajan kirjon työllistymistilaisuuksia tulevaisuuden markkinoilta. ETSK:n mielestä sektoreilla, missä pakkaustuotteita käytetään runsaasti, on tilaisuus
innovointiin kestävän kehityksen ja muotoilun aloilla.
1.1.4 Kansalaisten sitouttaminen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, kestävä kehitys ja sopeutuminen
ETSK katsoo, että Euroopassa tämän toimialan työnantajien ja työntekijöiden ratkaisevana haasteena on pystyä
varmistamaan, että ala säilyttää kilpailuvalttinsa, käyttää teknologian innovaatiot täysimääräisesti hyödykseen ja valmistaa
laadukkaita, kestävyysajattelun mukaisia tuotteita. ETSK katsoo lisäksi, että sidosryhmien täytyy yksilöidä toimialan
tulevaisuuden edellyttämät uudet taidot, jotta koulutusjärjestelmät pystytään sopeuttamaan tähän ratkaisevaan haasteeseen.
Verkkokaupan kaltaiset uudet kehityssuuntaukset aiheuttavat haasteita, jotka pitää analysoida huolellisesti ja joiden
kaikenlaiset vaikutukset tulee arvioida.
ETSK:n päätelmä on, että valtaosa pakkausalan yrityksistä ja niiden työvoimasta on halukas sopeutumaan muutokseen
mutta että tarvitaan enemmän tietoa, jotta osapuolet kykenevät tekemään asianmukaiset päätökset alaa ja työllisyyttä
ajatellen. Tämän sopeutumisen markkinoiden muutoksiin pitää tapahtua tavalla, joka kunnioittaa työntekijöitä,
unohtamatta kuitenkaan nopean muutoksen ja toimintojen muualle siirtämisen uhkaa.
ETSK:n mielestä keskusteluun toimialan tulevaisuudesta tarvitaan kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua ja työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua kansallisella ja unionin tasolla. Mahdollisuus siihen voitaisiin luoda perustamalla
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävä alakohtainen neuvottelukomitea (Sectoral Social Dialogue Committee,
SSDC) pakkausteollisuutta varten.
2. Johdanto
Käsillä olevan asiakirjan pääasiallisena tarkoituksena on esittää EU:n toimielimille joukko suosituksia, joita ETSK ja CCMI
pitävät ratkaisevan tärkeinä Euroopan talouden ja eritoten pakkausalan vahvistamisen kannalta. Unionin täytyy olla
tiennäyttäjä ja edistää lainsäädännön noudattamista myönteisessä hengessä, jotta taloutta tuetaan kestävästi. Tavoitteena on
kehittää sisämarkkinoita paremmiksi: luottamuksen ja lainsäädännön vaatimusten noudattamisen – ei suojelupyrkimysten –
pitää olla ensisijaisia kysymyksiä.

(1)
(2)

Eurobarometri-erityistutkimus 398, sisämarkkinat (lokakuu 2013).
Euroopan komission muistio MEMO-13-1151, johon komissio viittaa tiedonannossaan ”Etenemissuunnitelma pakettitoimitusten
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi – Vahvempi luottamus toimituspalveluihin ja verkkomyynnin edistäminen” (COM(2013) 886
final).
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2.1
Pakkausteollisuus palvelee lukuisia erilaisia tarkoituksia päivittäisessä elämässämme: suojaaminen (rikkoutumisen,
pilaantumisen ja saastumisen estäminen sekä varastointikelpoisuuden pidentäminen); tunnetuksi tekeminen (tuotteiden
koostumus, niiden tunnuspiirteet, markkinointiviestit ja tuotemerkintä); tiedotus (tuotteiden yksilöiminen, valmistaminen
ja käyttäminen, ravitsemusta ja säilyttämistä koskevat tiedot, turvallisuutta koskevat varoitukset, yhteystiedot, avaamisohjeet, huolehtiminen käytetystä tuotteesta); soveltuvuus (tuotteen valmistaminen, tarjoilu, säilytys, varastointi ja
annostelu); käyttö (toimittaminen asiakkaalle, vähittäismyynti- ja kuljetusyksiköt); käsittely (kuljettaminen valmistajalta
vähittäismyyjälle, asettaminen myyntiin); jätteen määrän vähentäminen (jalostaminen, sivutuotteiden kierrätys,
varastoinnin ja kuljetusten vaatima energia).

2.2
Koska pakkausteollisuus on valtavan monitahoinen toimiala, on sitä välttämättä tarkasteltava laajasti monista eri
näkökulmista. Koska kyseessä on arvokas toimiala, siihen täytyy suhtautua huolellisesti harkiten ja ottaa huomioon sen
monimuotoisuus, tarve noudattaa sääntöjä ja säädöksiä sekä luonnollisesti alalle ominainen kilpailu.

2.3
Vaikka lukuisa joukko samoja ratkaisevan tärkeitä pulmakysymyksiä löytyy useimmilta sektoreilta, on luonnollista,
että yksittäisillä alasektoreilla on omat erityiset ongelmansa. Tähän on syynä se, että tiettyjä tuotteita koskevat varsinkin
standardien ja sertifioinnin osalta erilaiset vaatimukset.

2.4
Pakkausten hyödyntäminen viestinä innovaatiosta ja laadusta on mahdollisuus Euroopalle. Niinpä kunkin
pakkauksen sisältämien tuotteiden laatu ja innovatiivisuus pyritään havainnollistamaan selkeästi lukuisin eri tavoin. Tämä
on jatkuva haaste, koska on ratkaisevan tärkeää tehdä ero EU:ssa valmistettujen ja muualta maailmasta peräisin olevien
tuotteiden välillä.

2.5
ETSK katsoo, että keskusteluun pitää lisäksi tuoda kaksi muuta keskeistä kysymystä: pakkausteollisuuden logistiset
näkökohdat ja toimialan tarvitsemien raaka-aineiden saatavuus.

Kun pohditaan näitä kahta kysymystä, on helppo ymmärtää, miksi eurooppalaisen pakkausteollisuuden haasteet ovat niin
valtavat.

Käsillä olevan asiakirjan pääasiallisena tarkoituksena on esittää EU:n toimielimille joukko suosituksia, joita ETSK ja CCMI
pitävät ratkaisevan tärkeinä, jotta pystytään voimistamaan Euroopan taloutta yleensä ja pakkausalaa erityisesti. Kuten
muillakin aloilla, unionin täytyy taas kerran olla tiennäyttäjä ja kehottaa noudattamaan sääntöjä ja säädöksiä, jotka aidosti
tukevat taloutta ja joita sovelletaan kestävän kehityksen hengessä. Tavoitteena on voimistaa sisämarkkinoita: luottamuksen
ja lainsäädännön vaatimusten noudattamisen – ei suojelupyrkimysten – pitää olla tällöin johtotähtiä.

2.6
Erityisesti kysymys tarvittavista materiaaleista on kriittisen tärkeä, ja se vaatii huolellista analyysiä, jotta
markkinoiden avoimuuden periaatetta noudatetaan ja taataan kaikille markkinatoimijoille tasapuoliset edellytykset.

2.7
ETSK katsoo, että käynnistämällä koordinoitu ja osallistava vuoropuhelu sektorin sidosryhmien välillä varmistetaan,
että sektori pysyy kestävällä pohjalla ja tarjoaa kunnollisia työpaikkoja pitkällä aikavälillä ja pystyy paremmin selviytymään
muutoksesta ja sopeutumaan kuluttajien tarpeisiin ja muun yhteiskunnan vaatimuksiin. Tässä mielessä sosiaalisen
vuoropuhelun täyttä potentiaalia toimialan lujittamiseen ei vielä hyödynnetä, ja asiaan on puututtava kiireellisesti.

2.8
Mikäli todetaan, että toimialan on tarpeen sopeutua muutokseen ja muuntua vastatakseen markkinoiden
vaatimuksiin, ainoa tapa päästä kestävälle pohjalle ja toteuttaa oikeudenmukaisia korjaustoimia on soveltaa
moniväylämenetelmää sidosryhmien osallistamiseksi. Komission pitäisi kannustaa asianmukaisesti jäsenneltyä ja
organisoitua sosiaalista vuoropuhelua, jotta on mahdollista paneutua toimialaa, sen rakennetta, kilpailuhenkisyyttä ja
asiaan liittyviä seikkoja, kuten työllisyyttä, osaamista ja sopeutumista sekä toimialan ja sen työvoiman tulevaa
selviytymiskykyä, koskeviin kysymyksiin. Lisäksi on syytä luoda kahdensuuntainen viestintäväylä eri toimijoiden ja
instituutioiden välille, jotta pystytään tarjoamaan laajemmalle yleisölle (toisin sanoen yhteiskuntaryhmille ja kuluttajille,
työntekijöille, työnantajille, julkisen vallan tahoille jne.) foorumi intressien ilmaisemista varten. Tällä tavoin kaikki osapuolet
pystytään saamaan mukaan tarkastelemaan toimialaa koskevia kysymyksiä ja sen laajempaa ja keskeistä tehtävää
yhteiskunnassa.
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3. Analyysi ja sen puitteet
3.1
Eurooppalainen pakkausteollisuus käsittää laajan kirjon toimintoja, ja vaikka eräät sen ongelmista ovat
samankaltaisia kuin muilla toimialoilla, sillä on edessään lukuisasti erityisiä ja merkittäviä haasteita sekä jo tänään että
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Pakkaussektoriin kuuluu lasi-, metalli-, muovi-, puu- ja paperipakkausalan yrityksiä,
jotka työllistävät kaikkiaan yli 6,5 miljoonaa ihmistä Euroopassa (3) (Eurostat).
3.2
Pakkausalalle on ominaista paitsi laaja tuotteiden kirjo myös lukuisat eri prosessit, jotka ovat omintakeisia ja joita
sovelletaan tuotteiden valmistamiseksi nimenomaisille markkinoille ja tiettyihin käyttötarkoituksiin, jotka kukin edellyttävät
erilaisia puitteita ja synnyttävät moninaisia haasteita ja erityispiirteitä.
Esimerkiksi lasipakkauksia valmistaville yrityksille energiankäyttö muodostaa merkittävän kustannustekijän. Kun lisäksi
muistetaan, että 80 prosenttia jätteeksi päätyneistä lasipakkauksista kierrätetään, lasin kierrätys on tekijä, joka merkittävällä
tavalla edistää EU:n kierrätystavoitteiden saavuttamista ja pienentää unionin alueen hiilijalanjälkeä.
3.3
Pakkaamiseen käytettävät materiaalit on myös tärkeä asiaan vaikuttava näkökohta, ja kyseisten materiaalien, kuten
aaltopahvin ja putkilojen, kuljettamisen kallistuminen on vaikuttanut pakkausalaan negatiivisesti. Näin ollen toimialan
toimitusketjun varrella syntyvät energiakustannukset koituvat lopulta pakkausalan kannettaviksi – on syytä ottaa huomioon
esimerkiksi paino- ja muiden tuotteiden ennen pakkausalan yritysten käyttöön saapumistaan kulkema matka.
3.4
Metallia voi kierrättää lukemattomia kertoja laadun lainkaan heikkenemättä, mikä tekee toimialan panoksesta EU:n
kierrätystavoitteiden hyväksi sitäkin arvokkaamman.
3.5
Pakkauslasia käytetään pullojen, purkkien ja muiden pakkausalan tuotteiden valmistamiseen. Se on EU:n
lasiteollisuuden suurin sektori noin 60 prosentin osuudella kaikesta lasintuotannosta, ja sillä on palveluksessaan 90 000
ihmistä EU:ssa (Eurostatin mukaan). Lasialan työpaikkojen määrä on kaiken kaikkiaan supistunut automaation lisääntyessä,
toimialan keskittyessä ja matalalla kustannustasolla kilpailemisen vaikutuksesta. EU:n ulkopuolelta peräisin oleva tuonti
kiristää kilpailua. Tuotantolaitosten määrä EU:n lähialueella sijaitsevissa ja unioniin rajoittuvissa maissa on kasvanut:
Kyseisissä maissa työvoimakustannukset ovat matalammat ja sääntely löyhempää. Tämä aiheuttaa lyhyellä aikavälillä
ylituotantoa ja luo hintapaineita.
Ranska, Saksa ja Italia ovat suurimmat tuottajat EU:ssa, ja niiden vaikutuspiiriin lukeutuvat seuraavaksi suurimmat tuottajat
EU:ssa. Lasi on resurssitehokas materiaali, ja sitä pystytään kierrättämään määrättömiä kertoja. Esimerkiksi lasipakkauksia
valmistaville yrityksille energiankäyttö muodostaa merkittävämmän kustannustekijän kuin muille yrityksille. Koska jopa 80
prosenttia jätteeksi päätyneistä lasipakkauksista kierrätetään, lasin kierrätys on tekijä, joka merkittävällä tavalla edistää EU:n
kierrätystavoitteiden saavuttamista ja pienentää unionin alueen hiilijalanjälkeä. Sektorin muut osa-alat ovat kuitenkin
vähemmän riippuvaisia energiasta. Tämä johtuu niiden käyttämistä materiaaleista ja valmistamista tuotteista.
3.6
Kun tarkastellaan paperin tai vastaavien materiaalien käyttöä voidaan todeta, että kyseisen sektorin toimitusketjua
mutkistaa se, että paperi- ja kartonkipakkausmateriaalin jalostamisesta – laatikkopahvin, aaltopahvin, rasiakartongin ja
ulkopakkauskartongin kaltaisiksi tuotteiksi – vastaavat yritykset yleensä valmistavat paperinsa itse ja ovat osa kehämäisessä
prosessissa, joka käsittää niin käytettyjen materiaalien sulputuksen ja siistauksen kuin puuperäisten raakatuotteiden
hyödyntämisen.
3.7
Tämän lisäksi myös muovipakkaamisella on omat erityispiirteensä: kaikki pakkausalan alasektorit eivät ole
edustettuina useissa toimialan yhteenliittymissä. Muovipakkausalan toimitusten markkinat poikkeavat edellä käsitellyistä.
Sen loppukäyttäjinä on autonvalmistajia, kosmetiikka-alan yrityksiä sekä terveystuotteita ja valmisruokapakkauksia
valmistavia yrityksiä. Siitä huolimatta alasektorilla on ainoastaan yksi toimialajärjestö. Muovipakkausala on myös liitetty
ympäristökysymyksiin, kuten muovisten ostoskassien valmistukseen ja työlääseen hävittämiseen sekä niiden perusainesosien vitkalliseen hajoavuuteen.
3.8
Kuten skenaarioon kuuluu, mainittu valmistusprosessien moninaisuus on tuottanut sankan joukon yrityselämää
edustavia elimiä, mikä jo sinällään luo esteitä yritysten ja työntekijöiden edustajien yhteistoiminnalle sellaisten kysymysten
parissa kuin ekologinen kestävyys ja muutoksenhallinta. Metallipakkaajien kaltaisten pakkausalan alasektorien
segmentoituneisuus käy hyvin selväksi sen toimijoita edustavien elinten suuresta määrästä. Esimerkiksi alumiinintuottajat
ovat useissa tapauksissa myös alumiinipakkausten valmistajia, ja näillä on oma toimialajärjestönsä, Euroopan
alumiinijärjestö (European Aluminium Association). (Teräksisiin ja alumiinisiin) juomatölkkeihin erikoistuneet metallipakkausalan toimijat ovat kuitenkin perustaneet oman toimialajärjestönsä. Lisäksi teräsvalmisteisiin erikoistuneilla
pakkausalan yrityksillä on niilläkin oma järjestönsä.

(3)

700 000 ihmistä työllistyy suoraan.
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3.9
Koska sektorin merkitys on suuri sekä sen BKT-osuutta että työllistämispanosta ajatellen, on näihin sektorikohtaisiin
kysymyksiin syytä paneutua erityisen huolellisesti. Vaikka pakkausala on näinkin segmentoitunut, se kuitenkin palvelee
tuotantoketjun alkupään liiketoiminnan tarpeita yli talousaluerajojen ja kauas perinteisiä markkinoitaan edemmäs.
3.10
Tuotteiden pakkaaminen palvelee lukuisia tarpeita ja käsittää sellaisia asioita kuin tuotteiden suojaaminen
(rikkoutumisen, pilaantumisen ja saastumisen estäminen), tunnetuksi tekeminen (tuotteiden yksilöiminen, tuotemerkit,
valmistaminen ja käyttäminen, ravitsemusta ja turvallisuutta koskevat tiedot), käsittelyä koskevat tiedot (kuljettaminen ja
asettaminen myyntiin) ja pakkausjätteen määrän vähentäminen (jalostaminen, varastointi ja kuljetusten vaatima energia).
Hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden kannalta on lisäksi tärkeää kiinnittää huomiota pakkausten muotoiluun, jotta
maksimoidaan tavarakuljetuksissa käytettävissä oleva tila. Rooli, joka pakkaamisella itsellään on jätteiden määrän
vähentämisessä, on tullut merkittäväksi seikaksi Amazonin kaltaisten verkkokauppaa harjoittavien yritysten muodostuttua
pakkausten suurkuluttajiksi, ja onkin pohdittava kysymystä ”vastuussa olevasta osapuolesta”.
Esimerkiksi Amazon käyttää sertifioituja ”helposti avattavien pakkausten” järjestelmiä. Eliminoimalla muovin ja siteet
Amazon on vuodesta 2008 muuttanut radikaalisti toimintamalliaan 2 000 valmistajan tuottamien 200 000 tuotteen osalta,
jolloin pahvia kuluu 5,4 miljoonaa neliömetriä ja yleisiä materiaaleja 11 203,7 tonnia aikaisempaa vähemmän, ja
laatikoiden kokonaisvolyymi on supistunut 410 000 kuutiometriä. Tosiasiassa kuluttajalla on lopullinen vastuu
pakkausjätteestä, mutta tuottajalle tai välivaiheen käyttäjälle pitää olla tärkeää, miten paljon hyödynnetään pakkausmateriaalia, josta viime kädessä tulee jätettä.
3.11
Jäljempänä puheena olevat kysymykset edellyttävät huolellista tarkastelua, jotta pystytään saamaan kokonaiskäsitys
asioiden nykytilasta ja tuottamaan mahdollisia ratkaisumalleja sen varmistamiseksi, että eurooppalainen pakkausala säilyy
kilpailukykyisenä ja pysyy ekologisesti kestävällä pohjalla ja tarjoaa kunnon työpaikkoja niille tuhansille työntekijöille, jotka
ovat siitä riippuvaisia.
3.12
Kaikki muutokset raaka-aineiden saatavuudessa vaikuttavat sekä valmiiden pakkaustuotteiden hintaan että niiden
tarjontaan ja mahdollisesti horjuttavat koko sektorin toimintaa. Niinpä on tarpeen tarkastella raaka-aineisiin vaikuttavia
voimatekijöitä ja raaka-ainealan kehityssuuntauksia, jotta toimiala kykenisi ennakoimaan tulevia muutoksia ja välttymään
niihin liittyviltä mahdollisilta häiriöiltä. Esimerkiksi metallipakkausalaan kohdistuu erityisiä paineita, jotka johtuvat yhtäältä
raaka-aineiden ja toisaalta energian rajuista hinnannousuista.
3.13
Komissio teki vuonna 2012 ehdotuksen raaka-aineita koskevaksi eurooppalaiseksi innovaatiokumppanuudeksi
tarkoituksena vastata haasteisiin, jotka liittyvät puuhun pohjautuvien ja mineraalipohjaisten raaka-aineiden tarjontaan.
3.14
Pääosin Aasiasta peräisin oleva kysyntä on vauhdittanut paperipakkausten uusioraaka-aineen hinnan kohoamista,
ja sen tuottajat eivät pysty yksinkertaisesti siirtämään näitä lisäkustannuksia asiakkaidensa kannettavaksi. Kiinasta tuleva
kysyntä on vaikuttanut voimakkaasti paperipakkauksiin tarvittavien kierrätettyjen materiaalien hintojen nousuun
(hyödynnetyn paperin hinta on lähes kaksinkertaistunut sitten vuoden 2006, ja kierrätyspaperin hinta on kohonnut
samana aikajaksona miltei 50 prosenttia). Hintojen nousu tulee todennäköisesti jatkumaan ennakoitavissa olevassa
tulevaisuudessa.

4. Toimialan vaatimukset ja kehityssuuntaukset
4.1
Eurostatin mukaan metallipakkausten valmistaminen (johon hyödynnetään terästä ja alumiinia) pakkausteollisuuden
tarpeisiin työllistää Euroopassa noin 60 000 ihmistä eurooppalaisen terästeollisuuden kaikkiaan 355 000 työntekijästä, ja
alan yhteenliittymä Metal Packaging Europe arvioi alumiiniteollisuudessa työllistyvän 80 000 ihmistä, jolloin koko
eurooppalaisen alumiinialan arvoketjun palveluksessa olevia on yhteensä 255 000. Sektorilta on kuitenkin menetetty ja
menetetään yhä edelleen työpaikkoja. Tämä johtuu yhtäältä alan keskittymisestä ja toisaalta muilta mantereilta peräisin
olevasta kilpailusta (4).
4.2
Euroopassa tämän toimialan työnantajien ja työntekijöiden haasteena on pystyä varmistamaan, että ala säilyttää
kilpailuvalttinsa, käyttää teknologian innovaatiot täysimääräisesti hyödykseen ja valmistaa ekologisen kestävyysajattelun
mukaisia laadukkaita tuotteita.

(4)

Eurostatin lukujen mukaan työpaikkojen määrä aaltopahvi-, muovi-, metalli-, lasi- ja puupakkausten valmistuksessa on viimeksi
kuluneena vuosikymmenenä jatkuvasti vähentynyt. Näiden pakkausalan alasektorien työpaikkojen kokonaismäärä on supistunut
1,2 miljoonalla vuodesta 2003.
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4.3
Muilta mantereilta peräisin oleva kilpailu luo painetta, joka on omiaan jatkuvasti heikentämään toimialan työvoiman
työolosuhteita. Kyse on kuitenkin ihmisistä, joiden odotamme luovan vaurautta, käyttävän innovatiivista teknologiaa ja
perimmältään huolehtivan sektorin toiminnan pysymisestä kestävällä pohjalla tulevien sukupolvien eduksi.
4.4
Eurooppalainen pakkausalan teollisuus kärsii edelleen ylikapasiteetista, mikä kärjistää ulkoa tulevan kilpailun
vaikutusta ja osaltaan jarruttaa palkkojen ja työolojen myönteistä kehitystä. Toimialan työllisyyden laskusuuntaus kuvastaa
sekä kilpailun että ylikapasiteetin vaikutusta.
4.5
Pakkausalalla on potentiaalia tarjota Euroopan talouksille mittavia hyötyjä, koska sillä on valmiudet materiaalien
kierrättämiseen. Yhä useampia pakkausmateriaaleja joko kierrätetään tai ne valmistetaan muiden valmistusteollisuuden
alojen kierrätysmateriaaleista. Kierrätyksen ympäristöhyödyt ovat eittämättömät, ja niitä tarkastellaan säännöllisesti
komission asiakirjoissa. Pakkausala pystyy kuitenkin parantamaan kierrätysastetta jäsenvaltioissa. Lisäksi sillä on
potentiaalia sulkea kiertotalouden kehä ehkäisemällä epäilyttävien jätemateriaalien tuontia ja sulkemalla pääsy Euroopan
markkinoille sellaisten pakkaustuotteiden tuojilta, jotka eivät ole hyvien ympäristökäytänteiden mukaisia (5). Metalli- ja
alumiinipakkausalan yritykset, joiden tuotteet edustavat 16:ta prosenttia alumiinituotteiden kokonaisvolyymista
Euroopassa, ovat riippuvaisia paitsi raaka-aineen (bauksiitti) kaivusta myös romumetallin kierrätyksestä.
4.6
Kuluttajien suojeleminen esittämällä välttämättömät tuotetiedot tai tarjoamalla tuotteiden käyttöä koskevaa
neuvontaa on sekin merkittävä eurooppalaisen pakkausalan teollisuuden ominaisuus. Kuluttajat odottavat oikeutetusti
pakkausten suojaavan heidän hankkimiaan tuotteita – ja ruuan ja juoman tapauksessa turvaavan niiden säilymisen ja
ehkäisevän pilaantuneiden ravintoaineiden aiheuttamat terveysriskit. Vähittäiskauppa odottaa samankaltaisia asioita, minkä
lisäksi myytävien tavaroiden tulee olla pakattuja siten, että tuotteiden varastointikestävyys on mahdollisimman hyvä.
4.7
Toimialan tuleva muoto ja rakenne riippuvat vaihtelevassa määrin innovoinnista ja investoimisesta teknologiaan:
esimerkiksi 3D-tulostus tarjoaa alalle ja kuluttajille mahdollisuuden, mutta sen käyttöönotto ja hyödyntäminen alalla on
vahvasti kytköksissä kykyyn harjoittaa yhteistyötä toimialan piirissä ja kuluttajien odotuksiin. Toimialan täytyy käyttää
tarjolla olevia teknologioita edukseen ja sopeutua asianmukaisen vuoropuhelun myötä.
4.8
Hyvät käytänteet toimialan uudelleenmuokkaamiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi kehittyvät jatkuvasti, mutta
niiden potentiaalin maksimoiminen edellyttää tukea EU:n toimielimiltä. EU voi tarjota apuaan paitsi antamalla rahallista
tukea myös perustamalla foorumin, jonka puitteissa viedään työmarkkinaosapuolten näkemystenvaihtoa eteenpäin, ja
toimialan tulee osallistua tähän prosessiin EU:n rinnalla.
4.9
Pysyviä ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja saadaan vain, jos toimialan molemmat osapuolet tekevät työtä yksissä
tuumin. Kansallinen ja Euroopan tason sosiaalinen vuoropuhelu tarjoaa tähän mahdollisuuden. Sen vuoksi
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävän alakohtaisen neuvottelukomitean perustaminen pakkausalaa varten on
olennaisen tärkeää, jotta päästään käsittelemään monia tässä asiakirjassa mainituista kysymyksistä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

(5)

Vaikka voimassa oleva lainsäädäntö takaa, että pakkausmateriaalit ovat ympäristönormien mukaisia, eurooppalaiset pakkausalan
toimijat noudattavat lisäksi lukuisia ohjeistoja supistaakseen päästöjä ja edistääkseen hyviä ympäristökäytäntöjä. Siitä huolimatta,
että unionin ulkopuolisten kilpailijoiden edellytetään noudattavan EU:n lainsäädäntöä, ne saattavat laiminlyödä nämä vapaaehtoiset
säännöstöt tai normit, joita eurooppalaiset yritykset noudattavat.
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Puunjalostusteollisuuden osuus hiilitaseessa”
(oma-aloitteinen lausunto)
(2015/C 230/06)

Esittelijä: Ludvík JÍROVEC
Toinen esittelijä: Patrizio PESCI
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 27. helmikuuta 2014 työjärjestyksensä 29 artiklan 2 kohdan
nojalla laatia oma-aloitteisen lausunnon aiheesta
”Puunjalostusteollisuuden osuus hiilitaseessa”
Asian valmistelusta vastannut neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” antoi lausuntonsa 13.
marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 119 ääntä puolesta ja 1
vastaan 5:n pidättyessä äänestämästä.

1. Päätelmät ja suositukset
1.1
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on laatinut seuraavat suositukset, joilla pyritään maksimoimaan puutuotteiden
myönteinen vaikutus hiilitaseeseen ja parantamaan Euroopan puunjalostusteollisuuden (1) kilpailukykyä ja innovointivalmiutta.
1.2
ETSK katsoo, että EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännöllä on suuri vaikutus puunjalostusteollisuuteen. Tästä syystä
ETSK kehottaa jäsenvaltioita kartoittamaan kaikki mahdollisuudet puun käyttämiseen ympäristöystävällisenä materiaalina,
jotta voidaan vahvistaa alan kilpailukykyä, edistää työllisyyttä ja tukea investoimista tutkimukseen ja innovointiin.
1.3
ETSK kehottaa Euroopan komissiota laatimaan asianomaisia sidosryhmiä kuullen eurooppalaiset suuntaviivat puun
saatavuudesta, jotta voidaan lisätä puun saatavuutta ja edistää puuvarojen kestäväpohjaista käyttöä. Suuntaviivoihin olisi
sisällytettävä resurssitehokkuusperiaatteet. Asiakirjassa ”Good practice guidance on the sustainable mobilisation of wood in
Europe (2010)” esitetyt suositukset olisi otettava huomioon, ja niitä olisi tarvittaessa paranneltava.
1.4
ETSK muistuttaa, että ”tertiääribiomassan” määritelmästä olisi tärkeää poistaa ”kuormalavat ja talteenotettu
uusiopuu”.
1.5
ETSK:n lausunnossa ”Entistä kilpailukykyisemmän eurooppalaisen puu- ja huonekaluteollisuuden mahdollisuudet ja
haasteet” (2), joka hyväksyttiin lokakuussa 2011, esitetyn mukaisesti ja Euroopan komission äskettäisessä tiedonannossa
”Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa” vahvistettujen periaatteiden kanssa yhtäpitävästi ETSK painottaa, että nk.
kaskadikäyttö (ensin käyttö, sitten uudelleenkäyttö, kierrätys ja energian talteenotto) on – silloin kun se on taloudellisesti ja
teknisesti mahdollista kansallisten ja alueellisten erityispiirteiden valossa – optimaalinen tapa käyttää puuta
mahdollisimman resurssitehokkaasti. ETSK on tyytyväinen siihen, että sen jälkeen kun se kehotti tunnustamaan puun
kaskadikäytön merkityksen, kyseinen periaate on otettu huomioon useissa EU:n asiakirjoissa, kuten ”Kohti Euroopan
teollista renessanssia”, ”Uusi EU:n metsästrategia” ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”A Blueprint for the EU forest-

(1)

(2)

ETSK käyttää tässä Euroopan unionin tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) koodin 16 mukaista puunjalostusteollisuuden
määritelmää: sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus; puun
sahaus, höyläys ja kyllästys; puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus; vaneriviilun ja puupaneelien valmistus;
asennettavien parkettilevyjen valmistus; muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus; puupakkausten valmistus; muiden
puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatavaroiden valmistus.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Entistä kilpailukykyisemmän eurooppalaisen puu- ja huonekaluteollisuuden
mahdollisuudet ja haasteet” (oma-aloitteinen lausunto) (EUVL C 24, 28.1.2012, s. 18).
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based industries (woodworking, furniture, pulp & paper manufacturing and converting, printing)”, joka on liitetty
tiedonantoon ”Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta”. ETSK suhtautuu kuitenkin torjuvasti oikeudellisesti
sitovien sääntöjen käsitteeseen ja kannattaa avoimiin markkinoihin perustuvaa lähestymistapaa sekä markkinaosapuolten
vapautta.

1.6
Rakennusmateriaaleille tulisi olla tarjolla vaihtoehtoja, joiden ansiosta voidaan välttää kierrätettävien materiaalien,
kuten puun, päätyminen kaatopaikalle. ETSK kehottaa Euroopan komissiota ja alan sidosryhmiä laatimaan suuntaviivoja ja
suosituksia puujätteen keruusta ja uusiopuun käsittelyratkaisuista.

1.7
ETSK kehottaa Euroopan komissiota laatimaan standardin, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon suljettujen
tilojen akustiset ominaisuudet, sillä puulla voi olla olennainen rooli äänieristyksessä. Puulla nimittäin pystytään eristämään
tiloja akustisesti ulkopuolisilta ääniltä ja lyhentämään jälkikaiunta-aikaa. Puuratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia olisi
tutkittava.

1.8
ETSK kehottaa jäsenvaltioita ja alan sidosryhmiä laatimaan kansallisia toimintasuunnitelmia, joiden avulla lisätään
puun käyttöä rakentamisessa ja vihreässä infrastruktuurissa. Paikallishallinnon tulisi voida osallistua suoraan
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoon.

1.9
Koska rakennuttajat ja arkkitehdit eivät tunne puuta yhtä hyvin kuin muita materiaaleja, ETSK kehottaa jäsenvaltioita
toteuttamaan hankkeita puunkäyttökulttuurin edistämiseksi. Lisäksi Euroopan puunjalostusteollisuuden edustajien ja
eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten tulisi laatia koordinoituja kansallisia tiedotuskampanjoita alan houkuttelevuuden
parantamiseksi.

2. Euroopan puunjalostusteollisuuden kuvaus. Haasteet ja mahdollisuudet. EU:n lainsäädännön mahdollinen
vaikutus alan kilpailukykyyn

2.1
Euroopan puunjalostusteollisuuden vuotuinen liikevaihto on noin 122 miljardia euroa ja tuotantoarvo yli 115
miljardia euroa. Eurostatin mukaan puunjalostusalalla toimi vuonna 2012 yli 311 000 yritystä. Niistä noin 126 000 oli
myös huonekalualan yrityksiä. Puunjalostusteollisuuteen suppeassa merkityksessä kuului noin 40 000 sahateollisuusyritystä
ja noin 145 000 muita puuteollisuustuotteita valmistavaa yritystä. Luvut eivät saavutetusta edistyksestä huolimatta
välttämättä kuvasta todellista tilannetta, sillä pieniä yrityksiä ei jäsenvaltion raportointitavasta riippuen oteta aina
huomioon. Huonekalujen ja rakennusosien valmistusalalla on runsaasti pieniä yrityksiä. Yritysten todellisen lukumäärän
voidaankin arvioida olevan yli 375 000.

2.2
Puunjalostusteollisuuden työpaikat vähenivät jyrkästi kaikkialla EU:ssa vuonna 2012. Keskimääräinen vähennys oli
4,4 prosenttia, mutta luvut vaihtelivat Saksan - 3,2 prosentista Espanjan peräti - 13,7 prosenttiin. Työpaikat lisääntyivät
eniten Kroatiassa ja Tanskassa ja vähenivät eniten Espanjassa (- 13,7 %), Kyproksessa (- 13,1 %) ja Slovakiassa (- 11,5 %)
vuonna 2012.

EU:n ja jäsenvaltioiden poliittiset linjaukset vaikuttavat merkittävästi puunjalostusalan kilpailukykyyn. EU:n vuoden 2014
kilpailukykyraportin mukaan tuotanto-, työvoima- ja raaka-ainekustannukset ovat pääsääntöisesti paljon korkeammat
Euroopassa kuin muualla maailmassa, mikä aiheuttaa monilla alan sektoreilla suuren riskin tuotannon siirtymisestä
muualle. Tästä syystä EU:n tulisi vaatia, että EU:n markkinoille saatettavat tuotteet täyttävät samat sosiaaliset, ympäristöön
liittyvät ja turvallisuusvaatimukset kuin Euroopassa valmistetut tuotteet. Lisäksi ETSK korostaa, että Euroopan
puunjalostusteollisuuden tuotantokustannukset (erityisesti hartsien ja energian kustannukset) jatkavat edelleen voimakasta
kasvuaan. Euroopan energiakustannukset ovat kolminkertaiset Yhdysvaltoihin verrattuna.

2.3
Uusiutuvan energian kehittyminen ja siihen liittyvät tuet vähentävät puuraaka-aineen saatavuutta ja nostavat sen
hintaa. Vuonna 2012 arviolta noin 15 prosenttia ECE-alueelta korjatusta puusta eli 182 miljoonaa kuutiometriä käytettiin
puupolttoaineena. Uusimman ECE/FAO:n Joint Wood Energy Enquiry -kyselyn (JWEE 2011) mukaan puuenergia
muodostaa pääasiallisen osan uusiutuvasta energiasta: sen osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta on 38,4 prosenttia.
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Euroopan komission Induforilta (3) tilaaman, puuraaka-aineen tarjontaa ja kysyntää EU:n puunjalostusteollisuudessa
käsittelevän uuden eurooppalaisen tutkimuksen mukaan EU:ssa energiantuotantoon käytettävän puun määrän olisi oltava
yhtä suuri kuin korjatun puun kokonaismäärä nykyisin, jos vuodeksi 2020 asetettu uusiutuvaa energiaa koskeva tavoite
halutaan saavuttaa. EU:n jäsenvaltioiden uusiutuvia energialähteitä koskevissa kansallisissa toimintasuunnitelmissa
ennakoimista puutarpeista jää vuoteen 2016 mennessä puuttumaan 63 miljoonaa kuutiometriä.

2.4
ETSK ottaa huomioon Euroopan komission uuden tiedonannon vuoden 2030 ilmasto- ja energiakehyksestä ja
vaatimuksen nostaa uusiutuvan energian osuus vähintään 27 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja pitää keskeisen
tärkeänä, että tutkitaan eri tapoja parantaa puun saatavuutta EU:ssa – esimerkiksi ottamalla huomioon vuonna 2010
julkaistussa asiakirjassa Good practice guidance on the sustainable mobilisation of wood in Europe esitetyt suositukset – ja
kartoittaa ratkaisuja, jotta vältetään biomassan eri käyttäjien välisen kilpailun vääristyminen.

2.5
ETSK kehottaa tätä varten jäsenvaltioita arvioimaan, paljonko puubiomassaa maassa tai alueella on saatavilla
selkeästi energiakäyttöä varten ja paljonko puuteollisuus käyttää jo puuta raaka-aineena.

2.6
ETSK pitää lisäksi valitettavana, että useissa jäsenvaltioissa puun käyttämistä monikerroksisissa rakennuksissa
rajoitetaan edelleen ja palomääräykset ovat syrjiviä. Palomääräykset ovat monissa maissa suurin este puun käytölle
rakennuksissa. Eurooppalaisista rakennusten paloturvallisuusstandardeista on sovittu, mutta paloturvallisuus kuuluu
jatkossakin valtioiden vastuulle. Mainitut säännökset olisi kumottava välittömästi, sillä ne ovat selkeitä markkinaesteitä
puutuotteiden yleistymiselle rakennusalalla (4).

2.7
ETSK pitää harmillisena myös sitä, että Euroopan puupaneeli- ja sahateollisuus ei enää kuulu niiden alojen
luetteloon, joiden katsotaan olevan alttiita hiilivuodon riskille. Alojen poistaminen luettelosta todennäköisesti kiihdyttää jo
käynnissä olevaa kyseisten teollisuudenalojen muuttoliikettä EU:n ulkopuolelle. Molempien alojen pitäminen luettelossa on
välttämätöntä, jotta voidaan rajoittaa kaikkiin yrityksiin kohdistuvaa kilpailupainetta, joka johtuu biomassaenergia-alan
kanssa käytävän kilpailun vuoksi räjähdysmäisesti kasvaneista puun kustannuksista. Pelkästään Euroopan puupaneelialalla
suljettiin vuosien 2008 ja 2013 välisenä aikana 51 tehdasta, mistä aiheutui 10 386 miljoonan kuutiometrin
kapasiteetinmenetys. Osa suljetuista tuotantolinjoista purettiin ja koottiin uudelleen Euroopan unionin rajojen ulkopuolella.
Kaikkien poliittisten päättäjien ja erityisesti Euroopan komission tulee pitää tuotantoteollisuuden säilyttämistä Euroopan
rajojen sisäpuolella ensisijaisen tärkeänä. Tästä syystä asianomaisia Euroopan komission pääosastoja kehotetaan
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla taataan Euroopan teollisuudenalojen kilpailukyky ja vältetään tuotantoteollisuuden
siirtyminen EU:n ulkopuolelle.

2.8.
Yksi tehokas toimenpide Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja sen ehkäisemiseksi, että tuotantoa
siirtyy muualle, voisi olla uusi energia-/hiilivero, joka lopettaisi eurooppalaisten tuottajien syrjinnän.

(3)

(4)

Indufor on riippumaton kansainvälinen konsulttiyritys, jolla on toimipisteet Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Se tarjoaa
neuvontapalveluja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. Yrityksen lähestymistapa kattaa kaikki kestävän kehityksen osaalueet eli taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Kohdealoja ovat kestävä metsänhoito, metsämaa- ja metsänistutusinvestoinnit, metsän arvon laskenta ja due diligence -arviointi, puu- ja puukuituteollisuus, biotuotteet, metsävarojen arviointi ja
kartoitus, ilmastonmuutos ja ekosysteemipalvelut metsäalueilla, metsäpolitiikka ja strategiset tutkimukset sekä kestävä kehitys ja
kehittämisneuvonta kestävän metsänhoidon ja maankäytön yhteydessä.
Monissa maissa puurunkorakenteiden käyttämistä monikerroksisten talojen rakentamisessa on perinteisesti rajoitettu kansallisin
rakennusmääräyksin. Rakennuspalojen vaara on monissa maissa ollut syynä herkästi syttyvien materiaalien välttelyyn. Laajat
tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat kuitenkin osoittaneet, että materiaalien suhteen neutraalit rakennusmääräykset ovat
toivottavampia, ja monissa maissa onkin sovellettu jo yli kymmenen vuoden ajan toimintoperusteisia määräyksiä. Puu palaa, mutta
hallitusti: on täysin mahdollista määrittää, kuinka suuri osuus poikkileikkauksesta on tunnin kestäneen palon jälkeen
vahingoittumatonta. Puu on varsin palonkestävää: täyspuun palaessa muodostuu puuhiilikerros, joka suojaa puun vahvaa ydintä
ja rakennetta ja vähentää näin täydellisen romahtamisen vaaraa.
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3. Puutuotteiden käytön lisääminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja siten ilmastonmuutoksen torjumiseksi

3.1
Ilmaston lämpeneminen on suuri poliittinen huolenaihe. Sillä on vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja
luonnonvaroihin. Käytettävien materiaalien valinta voi vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöihin, jotka ovat yksi
ilmaston lämpenemisen pääasiallisista syistä. Valmistajat ja kuluttajat suhtautuvat yhä myönteisemmin ”vihreiksi” ja/tai
”ympäristöystävällisiksi” kutsuttuihin tuotteisiin. Samaan aikaan näiden tuotteiden menekkiä edistetään kansallisilla ja
Euroopan tason ohjelmilla. ETSK:n mielestä elinkaariarviointi (LCA) (5) on tarkoituksenmukaisin ympäristöasioiden
hallinnointiväline tulevaisuutta ajatellen.

3.2
Euroopassa voidaan vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä lisäämällä metsien hiilinieluja (kehittämällä metsien
hoitoa) ja lisäämällä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti valmistettujen puutuotteiden käyttöä. On tieteellisesti
todistettu, että puutuotteiden käyttö rakentamisessa ja jokapäiväisessä elämässä vaikuttaa myönteisesti ilmastoon. Puihin ja
niistä valmistettuihin puutuotteisiin varastoituneen hiilen määrä riippuu puulajista, kasvuolosuhteista (ympäristö), puun
iästä ja ympäröivän puuston tiheydestä. On joka tapauksessa osoitettu, että jos jokin muu rakennusmateriaali korvataan
kuutiometrillä puuta, hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti, keskimäärin 0,75–1 tonnia. Lisäksi yksi kuutiometri
puuta varastoi 0,9 tonnia hiilidioksidia.

3.3
Yalen yliopiston äskettäin valmistuneessa tutkimuksessa Carbon, fossil fuel and biodiversity mitigation with wood
and forests (6) havaittiin, että puun käytön lisääminen talojen ja siltojen rakentamisessa vähentäisi huomattavasti
kokonaishiilidioksidipäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Tutkijat havaitsivat, että lisäämällä puutuotteiden
käyttöä niin, että määrä vastaisi vähintään 34:ää prosenttia, saavutettaisiin kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia.
Maapallon hiilidioksidipäästöistä vältettäisiin 14–31 prosenttia, jos hiilidioksidia varastoitaisiin puutuotteiden sisältämään
selluloosaan ja ligniiniin.

3.4
ETSK kehottaa Euroopan komissiota auttamaan jäsenvaltioita ja Euroopan metsäteollisuutta määrittämään ja
toteuttamaan toimenpiteitä ja mahdollisesti ottamaan käyttöön kannustimia pitkäikäisten puutuotteiden käytön
lisäämiseksi (7). Mitä pidempään puuta käytetään ja kierrätetään, sitä pidempään se varastoi sisäänsä hiilidioksidia.
Puumateriaalista syntyvä jäte (suppeassa merkityksessä) voidaan vähentää minimiin käyttämällä ja kierrättämällä kaikki
puuosat tehokkaasti, ja se voidaan aina viime kädessä polttaa energian talteenottamiseksi (8). Jotta Eurooppa voisi torjua
ilmastonmuutosta tehokkaasti, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten tulisi kannustaa käyttämään puutuotteita ja luoda
suotuisat poliittiset edellytykset puun käyttöiän maksimoimiselle.

4. Puu rakennusmateriaalina

4.1
Rakentamisen ja rakennusten käytön alalla voidaan saavuttaa huomattavia ympäristöhyötyjä. Rakennuksista
aiheutuu kaiken kaikkiaan 20 prosenttia vedenkulutuksesta, 25–40 prosenttia energiankulutuksesta ja 30–40 prosenttia
kasvihuonekaasupäästöistä. Rakentamisessa tai kunnostamisessa käytettävien tuotteiden valinta vaikuttaa merkittävästi
ympäristöön. Tästä syystä ETSK katsoo, että puulla on tärkeä osuus kestävyysperiaatteiden mukaisten ja ympäristöystävällisten rakennusten kehittämisessä. Puun käyttöön rakennusmateriaalina liittyy mahdollisuuksia, joita ei ole täysin
hyödynnetty, ja tämä heikentää puunjalostusteollisuuden kilpailukykyä. ETSK haluaa tutkia, miten tilannetta voitaisiin
parantaa ilman että tämä vaikuttaa haitallisesti muihin materiaaleihin.

(5)
(6)
(7)

(8)

LCA on väline, jonka avulla määritetään prosessin, tuotteen tai toiminnan ympäristöpäästöt ja arvioidaan niistä aiheutuvat
vaikutukset. Se auttaa teollisuutta löytämään käytännöllisiä ja käyttäjäystävällisiä päätöksentekomalleja ympäristön kannalta
hyväksyttävää tuotekehittelyä varten.
Journal of Sustainable Forestry 33:248-275, 2014.
Kuten maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja
poistumia koskevista tilinpitosäännöistä ja toimiin liittyviä toimenpiteitä koskevasta tiedosta annetussa EU:n päätöksessä COM
(2012) 93 final todetaan, puutuotteiden lisääntynyt kestävän kehityksen periaatteiden mukainen käyttö voi vähentää
kasvihuonekaasujen päästöjä huomattavasti ja tehostaa niiden poistumia ilmakehästä.
. Viimeaikaisessa italialaisessa tutkimuksessa Analysis of the Life Cycle Assessment (LCA) and comparison between the use of postconsumer wood for the production of chipboard wood panels and for renewable energy use kerätyt tiedot osoittavat, että
kierrätyspuumateriaalin käyttäminen paneelinvalmistuksen raaka-aineena on ilmastonmuutokseen kohdistuvan vaikutuksen
näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin polttaminen biomassavoimalassa. Tutkimuksen teki italialainen tutkimuslaitos
eAmbiente-c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA. Tutkimus esiteltiin Mestressä Italiassa 19. syyskuuta 2014 pidetyssä ETSK:n
kuulemistilaisuudessa, jonka aiheena oli puunjalostusteollisuuden osuus hiilitaseessa.
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4.2
Puun on pitkään tunnustettu olevan ympäristöystävällinen materiaali, joka soveltuu monenlaisiin tuotteisiin.
Elinkaariarviointitutkimukset eri puolilla maailmaa ovat osoittaneet, että puutuotteilla on mittavia ympäristöhyötyjä. Puu
on yksi harvoista 100-prosenttisesti uusiutuvista rakennusmateriaaleista, joka varastoi hiilidioksidia ja toimii luonnollisena
eristeenä puun solurakenteessa olevien ilmataskujen ansiosta. Puu on turvallinen, vahva ja luotettava materiaali jopa
ääriolosuhteissa, kuten pyörremyrskyissä, maanjäristyksissä tai tulipaloissa.

4.3
Rakennusmateriaalien käyttöiän lopussa vaihtoehtoja ovat uudelleenkäyttö, kierrätys ja talteenotto. Nykyisin suuri
osa rakennusjätteestä päätyy edelleen kaatopaikoille, mikä edistää kaatopaikkojen täyttymistä ja rasittaa niiden toimintaa.
Puun kaltaiset materiaalit voidaan kierrättää suoraan samaksi, uudelleen käytettäväksi tuotteeksi tai niistä voidaan valmistaa
muita käyttötavaroita. ETSK korostaa, että kierrätys edellyttää uudelleenkäsittelyä, joka ei tavallisesti ole taloudellisesti
kannattavaa, ellei ole järjestetty tehokasta keruuta jätteen syntypaikan läheisyydessä. Tästä syystä ETSK kehottaa Euroopan
komissiota ja asianomaisia sidosryhmiä kokoamaan yhteen kaikki kansallisella tasolla havaitut hyvät käytänteet ja laatimaan
niiden pohjalta ohjeita ja suosituksia puujätteen keruusta ja uusiopuun käsittelyratkaisuista. Rakennus- ja purkumateriaalien
vähentäminen ja kierrättäminen voi myös alentaa rakentamisen ja hävittämisen kokonaiskustannuksia.

4.4
Rakennusala on suurin puutuotteiden kuluttaja. Esimerkiksi Suomessa noin 70–80 prosenttia suomalaisista
puutuotteista käytetään rakentamiseen. Puurunkorakentaminen on viime aikoina yleistynyt useissa Euroopan maissa,
erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa ja Ranskassa. ETSK katsoo silti, että puun käytöllä voidaan antaa
panos vihreän talouden kehittämiseen, ja tästä syystä puun käyttöä olisi lisättävä.

4.5
ETSK toteaa, että puun käytön eduista rakentamisessa tiedetään melko vähän. Tämä ei koske ainoastaan arkkitehteja,
vaan myös loppukäyttäjiä, jotka eivät usein tiedä riittävästi puun ominaisuuksista. Tiedon puuttuminen johtaa usein siihen,
että puuta käytetään vain vähän, ja tämä aiheuttaa ongelmia, jotka ruokkivat kielteisiä käsityksiä puusta. Myös
puurunkoisten talojen rakentamisen ammattilaisten puuttuminen hidastaa tämän rakennustavan yleistymistä monissa
Euroopan maissa.

4.6
ETSK kehottaa Euroopan puunjalostusteollisuutta ja alan työmarkkinaosapuolia toteuttamaan koordinoituja
tiedotuskampanjoita alan houkuttelevuuden parantamiseksi. Nuoria olisi kannustettava valitsemaan koulutusohjelmia,
joissa he saavat valmiudet työskennellä puunjalostusteollisuuden palveluksessa.

5. Yhteiskunnalliset näkökohdat, jotka liittyvät puumateriaalien käytön lisäämiseen ja puunjalostusteollisuuden
aseman vahvistamiseen taloudessa (9)

5.1
ETSK korostaa, että useimmat puutyöläiset ovat oppineet ammattinsa työssä epämuodollisesti seuraamalla
kokeneiden työntekijöiden työskentelyä. Useimmat puutyöläiset oppivat koneidenkäytön ja muiden työvaiheiden perusteet
muutamassa kuukaudessa, mutta taitavaksi puutyöläiseksi kehittyminen vie yleensä ainakin kaksi vuotta. Työllisyyttä
luodaan myös tarjoamalla työntekijöille koulutusta, joka vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin ja kysyntään. ETSK painottaa
jälleen myös sitä, että tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat edistävät työllisyyttä ja kasvua kaikkialla EU:ssa. Tästä syystä
puunjalostusteollisuutta kannustetaan hyödyntämään Horisontti 2020 -ohjelmassa tarjolla olevat mahdollisuudet.

5.2
Jäsenvaltioiden tulisi panna kunnianhimoisesti täytäntöön resurssitehokkuudesta rakennusalalla äskettäin annetun
Euroopan komission tiedonannon linjaukset, jotta turvattaisiin rakennusten kunnostamiseen kohdistuvat investoinnit ja
luotaisiin työpaikkoja.

(9)

. ETSK katsoo, että ETSK:n lausunnossa ”Entistä kilpailukykyisemmän eurooppalaisen puu- ja huonekaluteollisuuden
mahdollisuudet ja haasteet” esitetyt yhteiskunnalliset näkökohdat ja huomiot ovat edelleen päteviä.
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5.3
ETSK toteaa, että melu julkisissa tiloissa vaikuttaa vakavasti ihmisten terveyteen (10). Sen lisäksi, että puu on tärkeä
ympäristöystävällinen materiaali, sen käyttö eristeenä voi tuoda monia sosiaalisia ja terveyshyötyjä. Puulla voi olla
olennainen rooli äänieristyksessä ja absorboivana materiaalina. Puulla pystytään eristämään tiloja akustisesti ulkopuolisilta
ääniltä ja lyhentämään jälkikaiunta-aikaa. ETSK kehottaa Euroopan komissiota laatimaan standardin, jossa otetaan
asianmukaisesti huomioon suljettujen tilojen akustiset ominaisuudet. Puuratkaisuihin liittyviä mahdollisuuksia olisi
tutkittava, sillä puu voi tuottaa ääntä (suorat iskut) ja voimistaa tai imeä muiden kappaleiden synnyttämiä ääniaaltoja. Puulla
on myös tieteellisesti todistettuja myönteisiä vaikutuksia sisäilman laatuun ja miellyttävyyteen.

5.4
Kansallisella tasolla toteutetaan parhaillaan useita hankkeita, joissa tiedotetaan puun käytön eduista ympäristöystävällisenä materiaalina, mutta niitä ei varsinaisesti koordinoida. Puutuotteiden kulutuksen kasvu on selkeästi kytköksissä
tiedotuskampanjoihin, joita olisi toteutettava kansallisella tasolla. Puuta käsittelevien valistuskampanjoiden tärkein tavoite
on luoda myönteisiä käsityksiä puun käytöstä, niin teknisestä kuin kulttuurinäkökulmastakin.

5.5
Kiinnostavana esimerkkinä hyvästä käytänteestä ETSK mainitsee WOODDAYS-tapahtuman. Tapahtuma (11)
käynnistettiin 21. maaliskuuta 2014 Milanossa. Kymmenpäiväisessä ohjelmassa käsiteltiin kasvavia kaupunkeja ja älykästä,
resurssitehokasta kaupunkirakenteen tiivistämistä puun avulla. Tapahtuman tarkoituksena oli esitellä puuta rakennusmateriaalina, jonka kaikkia mahdollisuuksia ei vielä tunneta, ympäristössä, jossa puurakentaminen tulee olemaan keskeisessä
roolissa, eli kaupunkien keskustoissa. Tapahtuma järjestetään myös muissa Euroopan kaupungeissa: Bratislavassa,
Ljubljanassa ja Brysselissä.

5.6
ETSK korostaa, että puutuotteiden käyttöön suhtautuminen vaihtelee jonkin verran suurissa ekologisen
rakentamisen ohjelmissa. Toisissa keskitytään suorituskykyyn eikä niinkään käytettävään materiaaliin, kun taas toisissa
rajoitetaan puun käyttöä hyväksyttynä materiaalina (vaikka tällaisia ”vaatimuksia” ei aseteta muille rakennustuotteille). Puun
käytön lisääminen vaikuttaisi lisäksi EU:n talouteen monella tapaa myönteisesti. ETSK suosittaakin, että puun käytölle
rakentamisessa asetetaan pakolliset tavoitteet Ranskan esimerkin mukaisesti.

6. Puun saatavuuden edistäminen

6.1
Jotta puun käyttöä rakentamisessa ja arkielämän esineissä voidaan lisätä, tarvitaan ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla
parannetaan puun saatavuutta (muun muassa ratkaisuja, joilla lisätään puun, puutuotteiden ja puujätteen talteenottoa
teollisuus- ja uusiojätteestä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten) ja pidennetään puutuotteiden käyttöikää.

6.2
Puuraaka-aineen kestävä ja jatkuva saatavuus on ratkaisevan tärkeää kilpailukykyisen puunjalostusteollisuuden
ylläpitämiseksi. Asiakirjassa Good practice guidance on the sustainable mobilisation of wood in Europe (2010) esitetyt
suositukset olisi otettava huomioon, ja niitä olisi tarvittaessa paranneltava.

6.3
Viime vuosina puun saatavuuteen on kohdistunut suuria paineita uusiutuvien energianlähteiden käyttöä edistävien
EU-tason ja kansallisten toimenpiteiden vuoksi, sillä osittain niiden tuloksena puuta on ryhdytty polttamaan. ETSK
muistuttaa, että ”tertiääribiomassan” määritelmästä olisi tärkeää poistaa ”kuormalavat ja talteenotettu uusiopuu”. Nämä
materiaalit ovat tärkeitä raaka-aineita eräille tuotetyypeille, joita puupaneelien valmistajat tuottavat, ja niiden osuus
puupanoksesta voi tietyissä tapauksissa olla jopa 95 prosenttia (12).

(10)

(11)
(12)

. ”Melun terveysvaikutukset ovat korkeiden äänenvoimakkuustasojen terveydellisiä seurauksia. Suuri äänenvoimakkuus työpaikalla
tai muualla voi aiheuttaa kuulon heikentymistä, verenpaineen kohoamista, iskeemisiä sydänsairauksia, häiriötä ja univaikeuksia.
Melualtistuksen on todettu aiheuttaneen immuunijärjestelmän muutoksia ja syntymävikoja.” (Teoksessa Passchier-Vermeer W,
Passchier WF (2000). Noise exposure and public health. Environ. Health Perspect. 108 Suppl 1: 123–31. doi:10.2307/3454637.
JSTOR 3454637. PMC 1637786. PMID 10698728.)
WOODDAYS-tapahtuma on pro-Holz Austrian yhteistyössä Münchenin teknisen yliopiston puurakentamisen laitoksen kanssa
toteuttama hanke, jota tukevat sahateollisuuden eurooppalainen keskusorganisaatio EOS (European Organisation of the Sawmill
Industry) ja European Panel Federation (EPF).
Italialainen Saviola-konserni, joka tunnetaan iskulauseesta ”Auta meitä säästämään metsää”, on puujätteen jalostusalan
maailmanjohtaja, jonka kierrätyskapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia uusiopuuta vuodessa. Yrityksen tuotantofilosofia perustuu
uusioraaka-aineen talteenottoon ja uudelleenkäyttöön taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävästi, eli uusien tuotteiden
valmistamiseen tai uudelleenkäyttöön ilman että uusia puita tarvitsee kaataa. Konsernin keräämiä puutavaratyyppejä ovat
kuormalavat, hedelmälaatikot ja kuljetuslaatikot.
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6.4
ETSK korostaa, että nk. kaskadikäyttö (ensin käyttö, sitten uudelleenkäyttö, kierrätys ja energian talteenotto) on –
silloin kun se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista kansallisten ja alueellisten erityispiirteiden sekä puun kysynnän ja
tarjonnan välisen tasapainon valossa – optimaalinen tapa käyttää puuta eli luonnonraaka-ainetta mahdollisimman
resurssitehokkaasti. ETSK suhtautuu kuitenkin torjuvasti oikeudellisesti sitovien sääntöjen käsitteeseen ja kannattaa
avoimiin markkinoihin perustuvaa lähestymistapaa sekä markkinaosapuolten vapautta. Sen lisäksi, että puun
kaskadikäytöllä varmistetaan raaka-aineen optimaalinen taloudellinen hyödyntäminen, se tuo myös merkittäviä
ympäristöhyötyjä hiilen pitkäaikaisvarastoinnin ja korvaavan vaikutuksen ansiosta ennen puun käyttämistä energian
lähteenä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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LIITE

CCMI:n lausuntoon

Seuraavasta CCMI:n lausunnon kohdasta poistettiin tekstiä CCMI:n hyväksymillä muutosehdotuksilla, mutta poistamatta
jättäminen sai äänestyksessä tuekseen vähintään neljänneksen annetuista äänistä:
Kohta 6.4
6.4
ETSK korostaa, että nk. kaskadikäyttö (ensin käyttö, sitten uudelleenkäyttö, kierrätys ja energian talteenotto) on –
silloin kun se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista alueellisten erityispiirteiden valossa – optimaalinen tapa käyttää
puuta eli luonnonraaka-ainetta mahdollisimman resurssitehokkaasti. Soveltuvat puutavaralajit tulisi mieluummin käyttää
uudelleen fyysisesti kuin polttoaineena. Sen lisäksi, että puun kaskadikäytöllä varmistetaan raaka-aineen optimaalinen
taloudellinen hyödyntäminen, se tuo myös merkittäviä ympäristöhyötyjä hiilen pitkäaikaisvarastoinnin ja korvaavan
vaikutuksen ansiosta ennen puun käyttämistä energian lähteenä.
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla”
(oma-aloitteinen lausunto)
(2015/C 230/07)

Esittelijä: Anna Maria DARMANIN
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 6. marraskuuta 2014 työjärjestyksensä 29 artiklan 2 kohdan
nojalla antaa oma-aloitteisen lausunnon aiheesta
”Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla”.
Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 11. marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 190 ääntä puolesta ja 9
vastaan 1:n pidättyessä äänestämästä.

1. Suositukset
1.1
ETSK suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ”Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla – Kulttuurien
monimuotoisuuden ja kilpailukyvyn yhdistäminen” (COM(2014) 272 final), sillä siinä nostetaan perustellusti keskustelun ja
pohdinnan aiheiksi eräitä tätä eurooppalaisittain erittäin tärkeää alaa koskevia kysymyksiä.
1.2
ETSK korostaa, että on saavutettava asianmukainen tasapaino sen välillä, mikä on audiovisuaalialan
liiketoiminnallinen ja kaupallinen arvo ja mikä on sen arvo Euroopan kulttuuriperinnön näkökulmasta. Näitä kahta
näkökohtaa ei voi luontevasti käsitellä erillään toisistaan.
1.3
On korkea aika keskustella avoimesti yhden tai useamman uuden innovatiivisen liiketoimintamallin käyttöönottamisesta alalla, jotta voitaisiin hyödyntää digitaalisen ympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Näin ollen ETSK kannustaa
alaa, komissiota ja jäsenvaltioita avoimuuteen ja halukkuuteen keskustella tällaisista liiketoimintamalleista ja edistää niitä.
1.4
Rahoitus on yksi tarkasteltavista aiheista: on pyrittävä lisäämään kilpailukykyä, mutta sitä ei tule tehdä
eurooppalaisen elokuvan kulttuurisen ulottuvuuden kustannuksella. Rahoitus on ensisijaisesti jäsenvaltioiden asia. Olisi
kuitenkin käytävä avointa keskustelua menetelmistä, joilla varmistetaan rahoituksen maksimointi, ja olisi harkittava
vaihtoehtoisia rahoitusmenetelmiä. Näihin kuuluvat mm. julkisen rahoituksen käyttö yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi, julkisten varojen käytön järkevöittäminen, EU:n ja jäsenvaltioiden rahoituksen täydentävyyden varmistaminen sekä
yksityinen rahoitus uusilta toimijoilta, kuten internetpalveluntarjoajilta ja televiestintäyrityksiltä.
1.5
Luovan toimintaympäristön vahvistamisen tulisi myös olla yksi alan etenemissuunnitelman keskeisistä painopisteistä. Asiaa olisi käsiteltävä komission tiedonannossa ja sen yhteydessä olisi tarkasteltava koulutusympäristöä, alan
henkilöstön työoloja, luovuuden kehittämistä, luovaa ilmaisua, keinoja tuottaa lisäarvoa, eurooppalaisen elokuvan
tuntemuksen lisäämistä sekä kielinäkökohtia.
1.6
ETSK kannattaa ajatusta siitä, että yleisön tulee olla audiovisuaalialaa koskevan keskustelun ytimessä, sillä yleisö ei
pelkästään nauti alan palveluista vaan on usein myös trendien muokkaaja ja näin ollen ohjaa kehitystä.
1.7
ETSK katsoo, että tietojen keruuta Euroopan tasolla olisi painotettava nykyistä enemmän, jotta alasta saadaan
parempi käsitys.
1.8
ETSK korostaa, että komission tiedonannossa olisi tuotava esiin yhtenä haasteista myös alan nykyiset työolot niin
työntekijöiden kuin itsenäisten ammatinharjoittajien ja pk-yritysten kannalta, sillä osa näistä joutuu kohtaamaan eri tavoin
epävarmoja olosuhteita, jotka johtuvat osittain alan itsensä ominaispiirteistä mutta myös kilpailukyvyn puutteesta, joka
johtaa pyrkimykseen säästää työvoimakuluissa.
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1.9
ETSK pitää elokuvan tuntemusta tärkeänä näkökohtana pyrittäessä lisäämään eurooppalaisten tuntemaa arvostusta
eurooppalaisia elokuvia kohtaan ja houkuttelemaan heitä hakeutumaan niiden äärelle. ETSK suosittaa sen vuoksi, että
elokuvan tuntemuksen edistämistä pohdittaisiin sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla.
1.10
Toinen asia, johon ETSK:n mielestä tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, on saavutettavuus. Tutkimustyötä
ja innovointia olisikin kohdistettava mm. kielen ja vamman aiheuttamien esteiden voittamiseen.
1.11
Euroopan komission ehdottaman eurooppalaisen elokuvan foorumin olisi katettava kaikki audiovisuaalialan
sidosryhmät. Se on tärkeä väline, jonka avulla voidaan saattaa yhteen kaikki audiovisuaalialan toimijat tarkoituksena
puuttua alan keskeisiin pulmiin. ETSK kannattaa tämän kauan odotetun kuulemisfoorumin järjestämistä ja korostaa
pitävänsä tärkeänä, että alan kaikki sidosryhmät kutsutaan tasavertaisesti mukaan, myös pienemmät sidosryhmät sekä
kuluttajien ja työntekijöiden edustajat.
1.12
Foorumin tulisi keskittyä digitaalisen aikakauden keskeisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin ja kanavoida
toimintalinjat ja strategiat alalla toteutettaviksi konkreettisiksi toimiksi.
1.13
Lisäksi ETSK korostaa, että vaikka digitaalinen maailma on nopeasti muuttuva, mitä voidaan pitää alan haasteena,
se tarjoaa kuitenkin lukuisasti mahdollisuuksia elokuvateollisuudelle (mukaan luettuina EU:n vuoteen 2020 tähtäävien
suunnitelmien mukaisen satelliittiviestinnän tarjoamat mahdollisuudet).
2. Komission tiedonannon pääsisältö
2.1
Euroopan elokuvateollisuus, joka on yksi kulttuurisen monimuotoisuuden välineistä, on hyvin omaperäistä ja
luovaa. Se on huomattava voimavara Euroopan kulttuuriperinnölle ja toisaalta teollisuudenala, missä esiintyy monista
haasteista johtuvia merkittäviä uhkia.
2.2
Komissio on antanut aiemmin useita direktiivejä, jotka liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien kaltaisiin
elokuvateollisuuden osa-alueisiin. Kyseessä oleva tiedonanto on ensimmäinen viimeaikainen asiakirja, jossa käsitellään
koko teollisuudenalaa.
2.3

Komission asiakirjassa korostetaan eurooppalaisen elokuva-alan erityispiirteitä, joita ovat seuraavat:

— eurooppalainen elokuvayleisö – harvoja eurooppalaisia elokuvia esitetään muiden maiden elokuvateattereissa tai
televisiossa
— muuttuvat kulutusmallit, joista huolimatta elokuvan katselu pysyy samanlaisena, vaikka väline vaihtuu; yhä harvemmat
käyvät elokuvissa ja yhä useammat katsovat elokuvia televisiosta tai tilausvideopalvelujen välityksellä.
— puutteet globaalien markkinoiden tavoittelussa, muun muassa rahoituksen hajanaisuus ja rajalliset mahdollisuudet
kansainvälistymiseen.
2.4
Komission asiakirjassa pyritään näin ollen yksilöimään mainitut haasteet ja käsittelemään niitä keskustelun
virittämiseksi. Käsiteltävät osa-alueet ovat seuraavat:
— rahoitus
— alan liiketoimintamalli
— luovan alan vauhdittaminen
— esteetön käytettävyys yleisön kannalta.
3. Yleistä
3.1
ETSK suhtautuu myönteisesti komission pyrkimykseen antaa virikkeitä kaikkien audiovisuaalialan sidosryhmien ja
muiden toimijoiden väliselle keskustelulle Euroopassa. Tämä vuoropuhelu on välttämätöntä ja sille on ollut tarvetta jo
kauan sekä digitaalisen maailman ja uusien teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi että tämän
monimuotoisen ja monisyisen teollisuudenalan vahvistamiseksi.
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3.2
ETSK jakaa komission näkemyksen erityisistä haasteista, joita asiakirjassa on korostettu. Komitea haluaa kuitenkin
tuoda esiin sellaisen haasteen, jota asiakirjassa ei ole käsitelty, nimittäin työympäristön, jossa alan työntekijät, itsenäiset
ammatinharjoittajat ja yrittäjät joutuvat nykyisin toimimaan.
3.3
ETSK on samaa mieltä käsiteltävistä avainkysymyksistä asiakirjassa esiteltyjen alojen osalta. Komitea haluaisi
kuitenkin lisätä käsiteltäviin aiheisiin seuraavat:
— koulutusympäristö – koulutusjärjestelmässä ei tule rajoittua ainoastaan liiketoimintaosaamiseen
— työolot ja -ympäristö
— teatterin ja elokuvan välinen yhteys
— tiedonkeruun tehostaminen ja parhaiden käytänteiden esittely
— sisämarkkinat sekä immateriaalioikeuksien ja alan tekijänoikeuksien välinen yhteys
3.4
Lisäksi ETSK korostaa, että vaikka digitaalinen maailma on nopeasti muuttuva, mitä voidaan pitää alan haasteena, se
tarjoaa kuitenkin lukuisia mahdollisuuksia elokuvateollisuudelle. Näihin kuuluvat satelliittiviestinnän näkymät vuoteen
2020 mennessä toteutettavaa satelliitti-infrastruktuuria koskevien EU:n suunnitelmien mukaisesti ja satelliittien
hyödyntäminen elokuvien jakelemiseksi elokuvateattereihin nykyistä joustavammalla, ympäristöystävällisemmällä ja
kustannustehokkaammalla tavalla.
4. Erityistä
Audiovisuaalialan rahoitusympäristö
4.1
ETSK tukee näkemystä, jonka mukaan alan julkista rahoitusta ei tarvitse välttämättä lisätä vaan se olisi pikemminkin
optimoitava lisäarvon saamiseksi. Julkinen rahoitus kuuluu jäsenvaltioiden toimialaan, ja EU:n myöntämän rahoituksen
olisi lisättävä paikallisen rahoituksen tehokkuutta. Tätä julkista rahoitusta tulisi kuitenkin käyttää yksityisen rahoituksen
houkuttelemiseksi.
4.2
Audiovisuaalialan teollisuuden rahoitusmallin tulee perustua erilaisille tuotteille annettavaan tukeen sekä suorien
avustusten ja rahoituksen hankinnan yhdistelemiseen, jotta voidaan helpottaa yksityisten sijoittajien tuloa kyseisille
markkinoille. Julkisen rahoituksen tuottama vipuvaikutus on olennaisen tärkeä julkisten varojen käytön järkevöittämiseksi
ja toimien keskittämiseksi kulttuurituotteisiin.
4.3
ETSK korostaa, että kilpailukyvyn ja luovan ilmaisun välisen tasapainon saavuttaminen ei ole yksinkertaista. Julkista
rahoitusta ei pitäisi osoittaa vain näistä jommankumman tavoitteluun, vaan myös se olisi tasapainotettava asianmukaisesti.
4.4
Niiden julkista rahoitusta koskevien kysymysten lisäksi, joita komission nostaa esiin keskustelun pohjaksi, komitean
mielestä olisi käsiteltävä seuraavia aiheita:
4.4.1 Ylikansallisella tasolla olisi suunnattava asianmukaista huomiota elokuvien ”Eurooppa-brändin” kehittämiseen.
Kansallinen leima on tärkeä ja sen tulisi aina säilyä keskeisenä osana elokuvan tekijäluetteloa, mutta eurooppalaista
tuotemerkkiä on kehitettävä edelleen globaaleilla markkinoilla ja myös valtiotasolla.
4.4.2 Takuurahastojärjestelmät ja verokannustimet ovat tärkeimmät käytettävät rahoitusvälineet: takuurahastot edistävät
pankkien myöntämää lainoitusta – etenkin kun ne ovat Baselin sopimuksen mukaisia –, kun taas verokannustimet
edistävät pääomasijoituksia tai osittaisia pääomasijoituksia. Nämä rahoitusvälineet tulee suunnitella siten, että ne
täydentävät EU:n rahoitusta, etenkin Luova Eurooppa -rahoitusohjelmaa, pk-yrityksille suunnattuja takuurahastoja
ja EU:n rakennerahastoja.
4.4.3 Myös muita rahoitusvälineitä, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaa sekä Erasmusta – eikä siis pelkästään Luova
Eurooppa -ohjelmaa –, olisi hyödynnettävä alalla ja suunnattava alalle tasapainoisessa suhteessa.
4.5
Komission tiedonannossa viitataan yksityisiin investointeihin keinona rahoittaa elokuvateollisuutta. ETSK suosittaa,
että digitaalialan uudet toimijat osallistuvat alan rahoittamiseen; tällaisia toimijoita ovat mm. televiestintäyritykset ja
sisällöntuottajat.
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4.6
Yksittäiset aloitteet eivät riitä. Valtioiden ja EU:n on kehitettävä audiovisuaalialan teollisuutta varten rahoituksen
perusrakenne, jonka tarkoituksena on toteuttaa ja edistää useita rahoitus- ja muita kuin rahoituspalveluja (valmiuksien
kehittämispalvelut mukaan luettuina), jotka on suunnattu teollisuuden koko tuotantoketjulle kehittämisestä tuotantoon ja
jakeluun.

Innovatiivinen liiketoimintaympäristö
4.7
ETSK on osallistunut keskusteluun teollis- ja tekijänoikeuksista, digitaalisista sisämarkkinoista ja audiovisuaalisia
mediapalveluja koskevasta direktiivistä. Komitea kannattaa kuitenkin uusien innovatiivisten liiketoimintamallien tutkimista,
sillä se on järkevää, kun ajatellaan nykyisiä digitaalisen aikakauden teknologisia muutoksia. ETSK korostaa myös, että
kaikkia alaa koskevia nykyisiä toimintalinjoja on selkiytettävä.
4.8
On tutkittava uusia liiketoimintamalleja ja tuettava sitkeyttä rohkeiden päätösten tekemisessä. ETSK tähdentää
kuitenkin, että tämä edellyttää kaikkien sidosryhmien avointa ja kokonaisvaltaista osallistumista keskusteluihin
liiketoimintamallien muuttamisesta. Lisäksi alan teollisuuden tulisi itse toimia keskustelun vetäjänä.
4.9
ETSK on vakaasti sitä mieltä, että tämä näkökohta on olennaisen tärkeä alan teollisuuden menestymisen kannalta, ja
kehottaa sen vuoksi kaikkia sidosryhmiä suhtautumaan avoimesti tällaisiin uusiin liiketoimintamalleihin, jotta digitaalisen
aikakauden edut voitaisiin hyödyntää täysimittaisesti mutta myös jotta voitaisiin sopeutua nopeasti muuttuviin kuluttajien
käyttäytymismalleihin.
4.10
Tuottajien ja lähetystoimintaa harjoittavien mentaliteetissa on tapahduttava kulttuurin muutos: tulevaisuudessa
elokuvateattereille ja TV:lle suunniteltujen tuotteiden rinnalla tulee olemaan monimediatuotteita. Tuottajien ja
televisioyhtiöiden on kehitettävä erilaisia liiketoimintamalleja tuotteiden luonteesta riippuen. Niiden tulee miettiä erilaisia
budjetteja ja erilaisia julkaisustrategioita yksittäisten tuotteiden luonteen ja kaupallisten mahdollisuuksien mukaan.
Samanaikaisesti valtiovallan tulee tarkastella julkista rahoitusmallia uudelleen eri tukimuotojen yhdistelemisen
tasapainottamiseksi.
4.11
ETSK suhtautuisi varoen pelkkään nykyisten liiketoimintamallien virittämiseen ilman käytäntöjen tarkastelua täysin
uudenlaisesta näkökulmasta. Esimerkiksi pelkkä aiempaa joustavampien julkaisuajankohtien käyttöönotto ei välttämättä
tuota digitaalisen aikakauden edellyttämiä liiketoimintaratkaisuja.

Luovan toimintaympäristön lujittaminen
4.12
ETSK katsoo, että elokuvaoppilaitosten välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää alan vahvistamiseksi edelleen.
Lisäksi ETSK korostaa, että myös elokuvaoppilaitosten edustaman näkökulman on oltava mukana eurooppalaisella tasolla
käytävissä sidosryhmien keskusteluissa.
4.13
Yksi lähempää tarkastelua edellyttävä käytännön tosiasia alalla on se, että elokuvaoppilaitokset kohtaavat erityisiä
haasteita sen vuoksi, että tekniikat muuttuvat niin nopeasti, että monesti ne käyttävät vanhentunutta tekniikkaa
oppilaidensa koulutuksessa. Niinpä usein näistä oppilaitoksista valmistuvat ammattilaiset eivät olekaan valmistautuneita
siihen teknologiseen ympäristöön, jonka he kohtaavat alalle siirtyessään.

Esteetön käytettävyys ja yleisötyö
4.14
ETSK kannattaa ajatusta siitä, että myös yleisön tulee olla kantavana voimana alan ytimessä. Tästä syystä komitea
korostaa lisäksi, että EU:n tasolla on oltava saatavilla asianmukaista tietoa ja että myös kuluttajajärjestöjen on osallistuttava
sidosryhmäkeskusteluihin, kuten eurooppalaisen elokuvan foorumiin.

Tietojen keruu ja analysointi
4.15
ETSK katsoo, että tietojen keruuta Euroopan tasolla olisi painotettava nykyistä enemmän, jotta alasta saadaan
parempi käsitys. Tiedonkeruun ei pidä rajoittua pelkästään alan yleisöä koskeviin seikkoihin vaan tietoa tulee kerätä lisäksi
varainkäytöstä eri tasoilla, alan kilpailukyvystä ja myös työympäristöstä ja työoloista.
4.16
ETSK katsoo niin ikään, että sekä valtiotasolla että EU:n tasolla on tarvetta tietolähteelle, joka sisältää myös niitä
tietoja, joita rahoituksen välittäjät käyttävät investointiriskin arvioinnissa ja hallinnassa.
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Työympäristö ja työolot
4.17
ETSK on vahvasti sitä mieltä, että alan työoloja ja työympäristöä koskeviin kysymyksiin on kiinnitettävä huomiota
ja niistä on käytävä keskustelua. Ala on nykyisin niin monimuotoinen, että usein työoloja koskeva tiedonpuute johtaa
siihen, että niihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota.
4.18
Epävarmat työsuhteet ovat alalla valitettavasti yhä yleisempiä, mikä johtuu osittain alan itsensä ominaispiirteistä
(esimerkiksi siitä, että tuotantoon varattu aika on lyhyt) mutta myös kilpailukyvyn puutteesta, joka johtaa pyrkimykseen
säästää työvoimakuluissa.
4.19
Sen vuoksi ETSK kehottaa komissiota kiinnittämään tähän ongelmaan huomiota tiedonannossaan ja käsittelemään
sitä myös keskusteluissa. Elokuva-alan työntekijöitä edustavat sidosryhmät on kutsuttava mukaan sidosryhmäkeskusteluihin
ja eurooppalaisen elokuvan foorumiin.
Eurooppalaisen elokuvan foorumi
4.20
ETSK kannattaa komission aloitetta eurooppalaisen elokuvan foorumin perustamisesta. On jo korkea aika, että alan
toimijat kokoontuvat keskustelemaan kysymyksistä, jotka nykyisenä digitaaliaikana nähdään olennaisiksi alan kilpailukyvyn
kannalta.
4.21
ETSK korostaa olevan erittäin tärkeää, että keskusteluun kutsutaan tasavertaisesti mukaan alan kaikki sidosryhmät,
myös pienemmät sidosryhmät ja ne, joilla on vähemmän ”valtaa”, sekä lisäksi kuluttajien ja työntekijöiden edustajat.
4.22
Vaikka digitaaliaika ei vaikuta TV-alaan yhtä ankarasti kuin elokuvateollisuuteen, on tärkeää, että myös sitä
käsitellään laaja-alaisemmissa keskusteluissa, sillä myös TV-ala on tärkeä osa audiovisuaalialaa.
Elokuvan tuntemuksen edistäminen Euroopassa
4.23
ETSK pitää elokuvan tuntemusta tärkeänä näkökohtana pyrittäessä lisäämään eurooppalaisten tuntemaa arvostusta
eurooppalaisia elokuvia kohtaan ja houkuttelemaan heitä hakeutumaan niiden äärelle. ETSK suosittaakin, että elokuvan
tuntemuksen edistämistä pohdittaisiin sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla. Sen lisäksi, että siitä hyötyisi elokuva-ala itse, se
toisi esiin yhtä Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden tärkeää ilmentymää. Koska kouluja varten tarkoitettu erityinen
malli elokuvien arvostuksen lisäämiseksi ei välttämättä toimi, ETSK katsoo, että olisi luotava malleja ja kampanjoita, joissa
korostetaan eurooppalaisen elokuva-alan menestystä, kauneutta ja taidearvoa.
Saavutettavuus
4.24
Kieltä voidaan pitää yhtenä tekijänä, jonka yleisö kokee haittana kautta Euroopan ja myös Euroopan ulkopuolella.
Kieli on fyysinen este mutta myös osa kulttuurista monimuotoisuutta. Lisäksi elokuva on tehokas väline vieraiden kielten
omaksumiseksi. ETSK katsoo siitä huolimatta, että Horisontti 2020 -varoja tulisi ohjata myös kustannustehokkaiden
jälkiäänitysmenetelmien innovatiiviseen kehittämiseen johtavien ja uusien teknologioiden avulla.
4.25
Lisäksi ETSK suosittaa painokkaasti, että audiovisuaaliala hyödyntää käytettävissä olevia välineitä sen
varmistamiseksi, että myös näkö- ja kuulovammaiset voivat nauttia alan tuotteista. Olisi myös suunnattava tutkimustyötä
siihen, miten voitaisiin lisätä tällaisten lähestyttävyyttä parantavien välineiden kustannustehokkuutta.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Venäjän kansalaisyhteiskunta”
(oma-aloitteinen lausunto)
(2015/C 230/08)

Esittelijä: Mall HELLAM
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 22. tammikuuta 2014 pitämässään täysistunnossa työjärjestyksensä 29 artiklan 2 kohdan nojalla laatia oma-aloitteisen lausunnon aiheesta
”Venäjän kansalaisyhteiskunta”
(oma-aloitteinen lausunto).
Asian valmistelusta vastannut ”ulkosuhteet”-erityisjaosto antoi lausuntonsa 17. marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 118 ääntä puolesta ja 6
vastaan 5:n pidättyessä äänestämästä.

1. Yleiset suositukset
1.1
Nyt on tärkeämpää kuin milloinkaan rakentaa keskinäistä luottamusta ja taata vapaa vuorovaikutus Venäjän ja EU:n
kansalaisyhteiskunnan välillä ja antaa venäläisille riippumattomille kansalaisyhteiskunnan organisaatioille mahdollisimman
paljon tukea.
1.2
Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaa EU:n strategiakehystä tulee edistää aiempaa aktiivisemmin, ja ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan poliittista roolia pitää kasvattaa. Kansalaisyhteiskuntaan ja
ihmisoikeuksiin liittyvien kysymysten pitää olla osa kaikkea kahden- ja monenvälistä vuoropuhelua Venäjän kanssa.
Ihmisoikeuksia koskevia vuoropuheluyhteyksiä on jatkettava, ja niihin on aina mahdollisuuksien salliessa kutsuttava
mukaan kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä, joilla on kulloiseenkin aiheeseen liittyvää asiantuntemusta. Euroopan unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan pitää tavata kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisyhteiskunnan
organisaatioita aina vieraillessaan Venäjällä.
1.3
EU:n tulee toimia koordinoidusti ja esiintyä yhtenäisenä rintamana sekä tarttua poliittisten haasteiden ongelmaan ja
puuttua kansalaisjärjestöjen ja viestimien järjestelmälliseen painostamiseen Venäjällä. ETSK kehottaa EU:ta seuraamaan
tarkkaavaisesti kansalaisyhteiskunnan tilanteen eri näkökohtia Venäjällä ja kommentoimaan niitä säännöllisesti.
1.4
Kahdenvälistä lähestymistapaa ei kuitenkaan pidä aliarvioida keinona saavuttaa edistystä neuvotteluissa Venäjän
kanssa. EU:lla pitää jatkuvasti olla selkeä kanta pakotteisiin ja vastuuseen kansalaisyhteiskunnan järjestelmällisestä
painostamisesta. Tarvitaan kuitenkin suurta joustavuutta, jotta EU:n ja Venäjän suhteiden nykyisestä aallonpohjasta
päästään ylöspäin. Kahdenvälinen lähestymistapa saattaisi olla hyvä keino suhteiden saamiseksi uuteen alkuun.
1.5
EU:n ja Venäjän kansalaisyhteiskuntien välisen yhteistyön käsittäminen tulevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (1) mahdolliseksi osaksi ja oman budjettikohdan varaaminen EU:n ja Venäjän kansalaisyhteiskunnan riippumatonta
vuoropuhelufoorumia varten saattaisi myös olla arvokas strateginen investointi. Vaikka poliittiset olosuhteet ovat
poikkeukselliset, EU:n tulee jatkaa pehmeään ja älykkääseen valtaan perustuvia (2) toimiaan tilanteen normalisoimiseksi ja
Venäjän eristäytymispoliittisen suuntauksen (itsensä eristämisen) ehkäisemiseksi. Tässä suhteessa saattaisi olla hyödyllistä

(1)

(2)

Venäjä ja EU ovat jo vuosia neuvotelleet uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymisestä. Kyseessä on sopimuspuolten
keskeinen institutionaalinen ja menettelytapoja määrittävä asiakirja. Aiempi kymmenvuotinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus
tuli voimaan vuonna 1997, ja sopimusajan umpeuduttua sitä on jatkettu automaattisesti aina 12 kuukauden välein. Todettakoon,
että sopimus ei enää palvele EU:n ja Venäjän välisen suhteen tarpeita.
Harvardin yliopiston professori Joseph Nye toi tämän konseptin kansainvälisten suhteiden alalle. Nyen ajattelumallissa
kansainvälisten suhteiden tulosten tehostamiseen käytetään sekä kovaa (sotilaallista) että pehmeää (diplomatian kaikki muodot)
valtaa.
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perehtyä ETSK:n aiemmissa lausunnoissa esitettyihin suosituksiin, jotka koskevat pohjoista ulottuvuutta (3) (sekä arktista
aluetta koskevaa EU:n politiikkaa (4)), Itämeri-strategiaa (5), Mustanmeren synergiaa (6), itäistä kumppanuutta (7) ja Tonavan
aluetta koskevaa EU:n strategiaa.

1.6
EU:n tulee pitää tarkkaan lukua demokraattisista prosesseista ja vuoropuhelun osapuolten kohtaamista haasteista.
Oikeuksien ja vapauksien olosuhteiden nopea huononeminen – kuten Venäjällä on tapahtunut kahden viime vuoden aikana
– täytyy tunnustaa, ja asiaa on ryhdyttävä korjaamaan heti. EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden – varsinkin niiden, jotka
eivät vielä ole mukana – tulee investoida varoja ja tukea vaihto-ohjelmia sekä ohjelmia, jotka on tarkoitettu
kansalaisyhteiskunnan yhteisyöhön Venäjän kanssa ja tukemaan sellaisia venäläisiä demokratiahenkisiä ja asiakohtaisia
kansalaisjärjestöjä kuin ihmisoikeuksien puolustajia, ympäristöliikkeitä, kuluttajajärjestöjä, erilaisia työmarkkinaosapuolia
sekä muita riippumattomia ammatillisia edunvalvontaorganisaatioita yms. Tulee ryhtyä asiaankuuluviin toimenpiteisiin
viisumin saannin helpottamiseksi ja viisumipolitiikan väljentämiseksi, jos tietyt ehdot täyttyvät.

1.7
Monipuolisuus takaa sen, että eurooppalainen kansalaisyhteiskunta on terveellä pohjalla: EU:n tulee pyrkiä
kosketuksiin monenlaisten asiakohtaisten ja alueellisten kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien kanssa – siitä huolimatta ja
nimenomaan sen vuoksi, että Venäjän monopolisoitumis- ja eristäytymiskehitys voimistuu, ja se palaa autoritaarisiin
käyttäytymismalleihin. ETSK kehottaa lisäämään yhteyksiä ihmisten välillä ja eritoten kasvattamaan laaja-alaista vaihdantaa
koulutusalalla sekä kulttuurienvälistä vuoropuhelua keinona parantaa keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta. EU:n ja
Venäjän kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden yhteistyön uusien foorumien ja muotojen pitää saada kehittyä. Voitaisiin
harkita EU:n ja Venäjän kansalaisyhteiskuntafoorumia (itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin tapaan)
yhtenä esimerkkinä olemassa olevista kehityksen foorumeista, jotka soveltuvat hyvin tähän tarkoitukseen. Mainitun tai
samantyyppisen foorumin yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota myös työmarkkinaosapuolten osallistumiseen.

1.8
EU:n pitää tarkastella uudelleen kansalaisjärjestöjen taloudelliseen tukemiseen sovellettavia menettelyjä demokratiaa
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen osalta. Kun otetaan huomioon meneillään oleva painostamisja vainoamiskampanja, suhteellisen korkea omarahoitusosuus olisi valtava taakka monille venäläisille kansalaisjärjestöille ja
niiden kumppaneille. Sen vuoksi on tärkeää lisätä rahoitusmahdollisuuksia ja järjestää turvallinen tapa, jonka avulla
venäläiset kansalaisjärjestöt tai kansalaisjärjestöjen yhteenliittymät pääsevät hyödyntämään niitä. Mainittakoon esimerkkinä,
että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen osalta on annettu ohjeet kasvattaa Venäjän
federaatiota varten tarkoitettua budjettia (ehdotetaan sen kasvattamista nykyisestä kolmesta yhdeksään miljoonaan euroon
vuodessa). Voitaisiin pohtia avun jaottelun muotoja tukimekanismien joustavoittamiseksi ja niiden käyttömahdollisuuksien
parantamiseksi.

1.9
Toinen arvokas tapa saattaisi olla Euroopan naapuruusvälineen avaaminen venäläisille osallistujille osana
rajatylittäviä ja monenvälisiä ohjelmia, joissa on mukana vastaavia tahoja EU:sta ja itäisen kumppanuuden piiriin
kuuluvista valtioista. ETSK suosittaa lisäksi kumppanuusvälineen soveltamisalan laajentamista, jotta myös kansalaisyhteiskunnan instituutioilla olisi oikeus tehdä hakemuksia. Välineestä myönnetään nykyisin vuosittain 10 miljoonaa euroa
Venäjän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Mainittujen lisäksi eurooppalaisen demokratiarahaston soveltamisala voidaan
laajentaa käsittämään myös Venäjä. Soveltuvien alueellisten ja rajatylittävien yhteistyöohjelmien pitää lisätä tukeaan
kansalaisyhteiskunnalle.

1.10
EU:n nykyisessä rahoituspolitiikassa ei tulisi keskittyä yksinomaan avustushankkeisiin. Instituutiopuitteiden
tukeminen ja ammattimaisuuden kehittäminen ovat oleellisia seikkoja kansalaisyhteiskunnan jatkuvalle menestymiselle
Venäjän kaltaisissa siirtymätalouksissa. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja siten myös työmarkkinaosapuolten
valmiuksien parantaminen, (tieto)teknisten ja hallinnollisten taitojen kehittämisen tukeminen kansalaisjärjestökentässä sekä
vastaavien EU:n tahojen kanssa tehtävän yhteistyön vaaliminen ovat tärkeitä edellytyksiä Venäjän kansalaisyhteiskunnan
tulevaa kehitystä ajatellen.

1.11
ETSK kehottaa kehittämään nopean toiminnan laukaisevan hälytysjärjestelmän vaaran- tai hädänalaisia ryhmiä tai
yksityisiä ihmisiä varten. Siihen tulee kuulua esimerkiksi turvapaikan saannin helpottaminen sekä viisumien myöntäminen
ja niiden voimassaolon pidentäminen, apurahojen myöntäminen yms. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää avustaa ja tukea
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, joiden on ollut pakko lähteä Venäjältä poliittisten syiden takia.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

”Pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuus”, 5.7.2006, esittelijä Filip Hamro-Drotz (EUVL C 309, 16.12.2006, s. 91).
Arktista aluetta koskeva EU:n politiikka. Ks. myös http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm
”Itämeren alue: järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan rooli parannettaessa alueyhteistyötä ja tutkittaessa aluestrategiaa”, 13.5.2009,
esittelijä Marja-Liisa Peltola, (EUVL C 277, 17.11.2009, s. 42).
”Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden verkostojen perustaminen Mustanmeren alueelle”, 9.7.2008, esittelijät Mihai Manoliu ja
Vesselin Mitov, (EUVL C 27, 3.2.2009, s. 144).
”Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen itäiseen kumppanuuteen”, 13.5.2009, esittelijä Ivan Voleš (EUVL C 277, 17.11.2009, s. 30).
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1.12
ETSK kehottaa lujittamaan kanssakäymistä ja siteitä Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja Ukrainan kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien välillä siten, että EU antaa järjestelmällisesti ohjausta ja tukea. ETSK ehdottaa, että venäläiset
kumppanit otetaan mahdollisuuksien mukaan osallisiksi erityisesti sellaisiin suuriin alueellisiin hankkeisiin itäisen
kumppanuuden piiriin kuuluvien valtioiden kanssa, jotka koskevat demokratian, ympäristön, kansanterveyden, liikenteen ja
energiatehokkuuden kaltaisia aloja.
1.13
EU:n pitää etsiä keinoja osallistaa riippumattomat kansalaisyhteiskunnan edustajat järjestelmällisemmin EU:n ja
Venäjän valtiollisen tason vuoropuheluun muun muassa sellaisista molemmille tahoille tärkeistä aiheista kuin muuttoliike,
kulttuurienväliset suhteet, ilmastonmuutos, aineistoturvallisuus ja tietoliikenteen turvallisuus. EU:n tulee lisäksi laatia uusia
vuorovaikutteisia ja läpinäkyviä, sekä EU:ssa että Venäjällä tapahtuvan kansalaisosallistumisen malleja. Unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tapaaminen EU:n ulkopuolella vaikuttavien kansalaisyhteiskunnan
sidosryhmien kanssa voisi olla yksi askel lähemmäs tätä tavoitetta.

2 ETSK:lle lankeava rooli
2.1
ETSK:n ja venäläisten riippumattomien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tulisi etsiä tapoja antaa virikkeitä EU:
n ja Venäjän vuoropuheluun ihmisoikeusaiheesta sekä uusia väyliä vuoropuhelun jatkamiseksi.
2.2

EU:n ja Venäjän kansalaisyhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi olisi tehtävä seuraavaa:

2.2.1
Harkitaan ETSK:n ja Venäjän seurantakomitean laajentamista tavoitteena antaa entistä useammille jäsenille
mahdollisuus osallistua yhteydenpitoon venäläisten kumppanitahojen kanssa.
2.2.2
Vahvistetaan yhtäältä ETSK:n ja toisaalta EU:n ja Venäjän välisen kansalaisyhteiskuntafoorumin välistä yhteistyötä,
jotta voidaan seurata Venäjän kansalaisyhteiskunnassa tapahtuvaa kehitystä sekä tutkia tapoja edistää vuoropuhelua EU:sta
ja Venäjältä olevien riippumattomien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välillä (mm. ympäristö-, kuluttaja-,
maatalous- ja sosiaalialan organisaatiot sekä muut ammattiala- ja asiakohtaiset organisaatiot mukaan luettuina).
2.2.3
Luodaan ja kehitetään kontakteja hyvin monenlaisten riippumattomien venäläisten työmarkkinaosapuolten (esim.
työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen) kanssa.
2.2.4
Tuetaan, laajennetaan ja ensisijaistetaan osallistavat toimet yhteistyön ja kansalaisyhteiskunnan edistämiseksi
Venäjällä, Ukrainassa ja muualla itäisen kumppanuuden piiriin kuuluvalla alueella, työelämän suhteet mukaan luettuina.
Harkitaan erityisen tehtävän uskomista ETSK:lle Venäjän ja Ukrainan yhteistyön organisoimisessa kansalaisyhteiskunnan
tasolla.
2.2.5
Poliittisen tilanteen johdosta ETSK on peruuttanut yhteiset työpajakokoukset Venäjän federaation kansankamarin
kanssa. Komitea ylläpitää kuitenkin asiakohtaisia yhteyksiä Venäjän federaation kansankamariin ja aikoo lisäksi solmia
yhteydet Venäjän oikeusasiamiehen toimistoon ja muihin asianomaisiin instituutioihin ja asiantuntijatahoihin.

3. Johdanto
3.1
Venäjän federaatio ryhtyi varhain vuoden 2014 maaliskuussa aktiivisiin toimenpiteisiin Ukrainaan kuuluvan Krimin
autonomisen tasavallan liittämiseksi Venäjään. Venäjän katsotaan vuoden 2014 huhtikuusta lähtien käyvän sijaistensa
kautta sotaa Itä-Ukrainassa lisäämällä apua korvikkeiksi luotujen Donetskin kansantasavallan ja Luhanskin kansantasavallan
venäläismielisille separatisteille sekä tunkeutumalla suoraan Ukrainan alueelle. Tämä koettelee Euroopan nykyistä
turvallisuusjärjestelmää, joka on ollut toiminnassa vuosikymmeniä, sekä laajempia toisen maailmansodan jälkeisiä
kansainvälisiä sopimuksia. Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat vuoden 2014 kesästä lähtien asettaneet moninaisia
pakotteita, jotka kohdistuvat Venäjän kansalaisiin ja venäläisiin yrityksiin, vastatoimena Krimin liittämiselle Venäjään ja ItäUkrainan kriisille. Moskovassa ja muissa suurissa kaupungeissa järjestettiin 21. syyskuuta 2014 kaikella todennäköisyydellä
suurimmat sodanvastaiset mielenosoitukset vuosikausiin (osallistujia oli arviolta 25 000–50 000).
3.2
Presidentti Vladimir Putin ja Venäjän hallitus ovat vuosina 2013–2014 keskittyneet tiukentamaan otettaan vallasta ja
marginalisoimaan kaiken mahdollisen opposition. Venäjän hallitus on viimeksi kuluneina vuosina pannut täytäntöön
joukon ankaria lakeja vastatoimena massiivisille protesteille, jotka kestivät vuoden 2011 joulukuusta vuoden 2012
keskivaiheille. Laeissa säädettiin rajoittavista toimista, muun muassa kansalaisjärjestöjen valvonnan tiukentamisesta ja
dramaattisesti korotetuista sakoista, joita määrätään osallistumisesta katumielenosoituksiin, ja niissä laajennettiin
valtiopetoksen määritelmää.

14.7.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 230/55

3.3
Ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan tilanne Venäjän federaatiossa on huononemassa. Muutokset muita kuin
kaupallisia organisaatioita koskevaan lakiin (niin kutsuttu ”ulkomaisia agentteja” koskeva laki) yhdessä muiden
lainsäädännöllisten uutuuksien kanssa uhkaavat seuraamuksilla kampanjointityöstä, demonisoivat kansalaisjärjestöjä
suuren yleisön silmissä ja niin muodoin ehkäisevät kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Kansalaisyhteiskunnan organisaatiota
vastaan hiljattain käynnistettyjen oikeusjuttujen määrän kasvu on huolestuttava piirre. Yleinen yhteiskunnallinen ja
poliittinen ilmapiiri on muuttunut yhä vihamielisemmäksi kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien ajattelijoiden
mielipiteille.
3.4
Muut rajoittavat säädökset, muun muassa kielto välittää ”ei-perinteisiä sukupuolisuhteita” koskevaa propagandaa
alaikäisille aiheuttaa stigmatisointia ja lisää syrjintää ja homofobista väkivaltaa. Lisäksi joukko lainsäädäntö- ja hallinnollisia
toimenpiteitä laukaisi riippumattomien viestimien järjestelmällisen painostamisen Venäjällä.
3.5
Vuoden 2014 heinäkuun 16 päivänä antamissaan päätelmissä Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota arvioimaan
uudelleen EU:n ja Venäjän yhteistyöohjelmia, jotta voitaisiin tapauskohtaisesti päättää EU:n kahdenvälisten ja alueellisten
yhteistyöohjelmien toimeenpanon keskeyttämisestä. Tämä ei kuitenkaan koske puhtaasti rajatylittävään yhteistyöhön
liittyviä hankkeita eikä kansalaisyhteiskunnan hankkeita. Vallitsevissa olosuhteissa on välttämätöntä pohtia, miten EU:n
toimielimet ja kansalaisyhteiskunta pystyvät panoksellaan parantamaan kansalaisyhteiskunnan oloja Venäjällä sekä
vahvistamaan aitoa kansalaisvuoropuhelua ja sosiaalista vuoropuhelua.

4. Kansalaisyhteiskunnan yleinen tilanne
4.1
Keskeiset kansainväliset sidosryhmät – YK:ssa, EU:ssa, Euroopan parlamentissa, Euroopan neuvostossa, Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä – ovat viime vuosina ilmaisseet huolensa kansalaisyhteiskunnan elintilan kutistumisesta
Venäjällä.
4.2
Venäjän kansalaisyhteiskunta, joka laajasti ymmärrettynä käsittää myös kaikentyyppiset voittoa tavoittelemattomat
yhteenliittymät, on muuttunut merkittävällä tavalla sitten 1990-luvun alun. Viime aikoina kansalaisjärjestöjen rinnalle on
tullut monia löyhästi järjestäytyneitä liittoumia ja kansalaisten ryhmiä, jotka ovat käyneet yhteen työskennelläkseen
hyväntekeväisyyshankkeiden, koulutuskysymysten, ”oikeuksista valveuttamisen” yms. parissa, vaikka verrattuna syntyvaiheeseen parisenkymmentä vuotta sitten Venäjän nykyisen kansalaisyhteiskunnan kentän vastuksena on ihmisten omaa
aloitteellisuutta ja yhteiskunnallista toimintaa torjuva ilmapiiri.
4.3
Sen jälkeen kun Vladimir Putin palasi Kremliin toukokuussa 2012, sorron mahdollistavia lakeja on säädetty
jatkuvana virtana, ja viranomaiset ovat saaneet hyvin laajat valtuudet rajoittaa perusvapauksia. Mainittakoon muutamia
esimerkkejä: Venäjän muutettu valtiopetoksen määritelmä mahdollistaa seuraamusten määräämisen kansainvälisestä
toiminnasta ihmisoikeuksien puolustamiseksi. On säädetty huikean suuret sakot seuraamukseksi osallistumisesta
”luvattomiin” mielenosoituksiin. Laki, jolla kielletään ”homoseksuaalisuutta suosiva propaganda”, on homo- ja biseksuaaleja
sekä transihmisiä (HBLT) laajasti syrjivä. Kansalaisjärjestöjen johtohenkilöt voivat joutua mahdollisen henkilökohtaisen
rikosoikeudellisen vastuun alaisiksi kansalaisjärjestöjä koskevan lainsäädännön uutuuksien noudattamatta jättämisestä.
4.4
Kansalaisyhteiskunnalla on Venäjällä pohjimmiltaan eksistentiaalinen ongelma (8). Eräät ihmisoikeustilanteen
tarkkailijat katsovat, että kansalaisyhteiskuntaan tällä kertaa kohdistettava painostaminen on mittasuhteiltaan jotain
”ennennäkemätöntä maan neuvostoaikakauden jälkeisessä historiassa” ja että se on jopa ”koventunut Ukrainan kriisin
päästyä valloilleen” (9). Toisaalta valtio on osoittanut runsain määrin rahoitusta niin kutsutuille ”yhteiskunnallisesti
suuntautuneille” ryhmille lyöden siten uutta kiilaa kansalaisjärjestökenttään.
4.5
Aktivisteja vainotaan poliittisista syistä ja vallanpitäjien vastustajia ja arvostelijoita kohdellaan ankaralla kädellä.
Todettakoon, että useita poliittisia vankeja armahdettiin ja vapautettiin Sotšin olympialaisten alla vuonna 2014 (mukaan
luettuina Mihail Hodorkovski ja Pussy Riot -punk-ryhmän jäseniä). Kuitenkin samaan aikaan kymmenittäin Moskovan
Bolotnajan aukiolla 6. toukokuuta 2012 mieltään osoittaneista joutui oikeuden eteen syytettyinä ”joukkomellakoiden
järjestämisestä” ja väkivallan käyttämisestä poliisia vastaan (10). Paikalliset ja kansainväliset ihmisoikeusinstituutiot ovat
jatkuvasti kyseenalaistaneet syytteiden oikeasuhtaisuuden ja asianmukaisuuden.

(8)
9

()
(10)

Anna Sevortian, European Human Rights Advocacy Centre Bulletin, Winter 2013.
http://ehracmos.memo.ru/files/WinterBulletin2013ENGWEB.pdf
http://www.hrw.org/news/2013/04/24/russia-worst-human-rights-climate-post-soviet-era
Yksi syytetyistä sai ehdollisen rangaistuksen ja hänelle määrättiin matkustusrajoituksia, toinen suljettiin ilman aikarajaa
pakkohoitoon psykiatriseen laitokseen ja muut saivat vankeusrangaistukset, joiden pituus vaihtelee kahdesta ja puolesta vuodesta
neljään ja puoleen vuoteen. Parhaillaan käydään oikeutta neljää muuta ihmistä vastaan. Heitä syytetään joukkomellakoinnista ja
väkivallan käyttämisestä poliisia vastaan.
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4.6
Syyskuussa 2012 säädetyistä muutoksista voimassa olevaan kansalaisjärjestöjä koskevaan lainsäädäntöön (joka
tunnetaan lakina ”ulkomaisista agenteista”) (11) tuli yksi keskeisistä elementeistä kansalaisyhteiskunnan järjestelmällisessä
painostamisessa Venäjällä. Se oli lähtölaukaus kampanjalle venäläisten kansalaisjärjestöjen marginalisoimiseksi.
3.7
On pelottavaa, että ”ulkomaisia agentteja” koskeva laki ja lukuisat muut Venäjällä sittemmin annetut, sortotoimet
mahdollistavat lait saattavat kansalaisyhteiskunnan kehityksen vääränlaiseen valoon koko kyseisellä alueella (12). Jo pelkkä
”ulkomaisen agentin” käsite toi heti mieliin neuvosto-aikakauden syvästi varautuneen ja vihaa uhkuvan retoriikan – ja loi
selkeästi mielleyhtymän, jossa kansalaisjärjestöt näyttäytyvät ”vakoojina” (”agentteina”).
4.8
Uusi laki velvoitti alun perin kaikki kansalaisjärjestöt, jotka ottavat vastaan ulkomaista rahoitusta ja harjoittavat niin
sanottua ”poliittista toimintaa” (asianmukainen englanninkielinen termi olisi advocacy eli vaikuttaminen) ilmoittautumaan
viranomaisten rekistereihin ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Rekisteröitymisen laiminlyönnistä voidaan rangaista organisaation
toiminnan lakkauttamisella ilman oikeuden päätöstä. Lakia ryhdyttiin panemaan täytäntöön vuoden 2013 helmikuussa ja
heti aluksi järjestettiin valtakunnan laajuinen kampanja, jonka yhteydessä tarkastettiin yli 1 000 kansalaisjärjestöä (13)
(kommentoidessaan myöhemmin asiaan liittyvää kritiikkiä Vladimir Putin myönsi, että lakia sovellettaessa oli tietyissä
tapauksissa ”menty äärimmäisyyksiin”).
4.9
Yli 60 ihmisoikeusryhmää ja kansalaisyhteiskunnan ryhmää – monet niistä eturiviin kuuluvia – on saanut syytteen
”hallinnollisista rikkomuksista”. Ne ovat valittaneet saamistaan syytteistä ja niille määrätyistä sakoista (vaihtelevalla
menestyksellä). Moskovassa toimipaikkaansa pitävä kansalaisjärjestö Golos, vaalitarkkailuryhmistä suorapuheisin, on
lakkautettu, samoin kuin muutama muu kansalaisjärjestö. Tuomioistuinkäsittelyn ollessa vielä käynnissä 13 kansalaisjärjestöä teki valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Yksikään kansalaisjärjestö ei rekisteröitynyt omasta
aloitteestaan (14).
4.10
Vuoden 2014 kesäkuussa lakia muutettiin uudelleen, ja oikeusministeriö sai valtuudet määrittää kansalaisjärjestöjä
”ulkomaisiksi agenteiksi” oman harkintansa mukaan, jolloin oikeusistuimilla ei ole mahdollisuutta puuttua asiaan.
Ministeriön verkkosivuille ilmestyi ensimmäiset kuusi ryhmää miltei välittömästi lain tultua voimaan (15). Luetteloon
kirjattiin 1. lokakuuta 2014 lukien 15 kansalaisjärjestöä, joista monien toimialaan kuuluvat strategiset oikeudenkäynnit ja
oikeusapu (16).
4.11
Venäjällä vain hyvin harva valtiollinen instituutio työskentelee kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuskysymysten
parissa: oikeusasiamiehen toimisto, presidentin alainen kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvosto sekä – tietyssä määrin
myös – Venäjän federaation kansankamari (17). Viimeksi mainittu on ollut ETSK:n kumppaniorganisaatio virallisissa
kontakteissa venäläisosapuolten kanssa (18). Näiden instituutioiden valmiudet eivät kuitenkaan ole riittävät, jotta voitaisiin
puuttua Venäjällä viime aikoina tapahtuneeseen kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan ryhmien kannalta kielteiseen
kehitykseen.

5. Työmarkkinavuoropuhelu
5.1
Kolmikantakomitea on Venäjän virallinen työelämän suhteita käsittelevä elin (ILO:n käsitteeseen nojautuen).
Komiteaan kuuluu 30 jäsentä kukin kolmen osapuolen edustajina: yleisvenäläiset työntekijäjärjestöt, Venäjän hallitus ja
työnantajajärjestöt. Komitean toiminta perustuu nykyisin vuodet 2014–2016 kattavaan yleissopimukseen (19). Työehtosopimuksista neuvotellaan ja ne allekirjoitetaan konkreettisen toimintayksikön tasolla.

(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

Lisäksi perustuslakituomioistuin piti vuonna 2014 antamassaan tuomiossa lain voimassa.
Vuoden 2013 syyskuussa tehtiin Kirgisian parlamentissa samantyyppinen ”ulkomaisia agentteja” koskeva lakialoite, ja
samankaltaisista ajatuksista on keskusteltu myös mm. Kazakstanissa.
Useimmille kansalaisjärjestöille nämä ”tarkastukset” eivät olleet kertaluonteisia. Tarkastajat häiritsivät monien järjestöjen työtä
saapuessaan yleensä yhtenä ryhmänä, jossa oli syyttäjälaitoksen, rekisteriviranomaisten, maahanmuutto- tai veroviranomaisten,
poliisin ja palolaitoksen edustajia ja jopa tv:n kuvausryhmä. Kesäkuussa 2013 otettiin duuman käsittelyyn uusi lakiesitys, joka
laajentaa luetteloa syistä, joiden perusteella kansalaisjärjestöissä voidaan tehdä summittaisia tarkastuksia ilman ennakkoilmoitusta.
http://www.hrw.org/reports/2013/04/24/laws-attrition
Nämä ovat Golos-yhdistys (Moskova), alueellinen Golos (Moskova), sosiaalipolitiikan ja sukupuolentutkimuksen keskus (Saratov),
Donin naiset (Novotšerkassk) ja Kostroman julkisten aloitteiden tukikeskus (Kostroma).
Ks. luettelo oikeusministeriön verkkosivuilla: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
Kansankamari perustettiin vuonna 2005 valtiolliseksi instituutioksi, jolla on neuvoa-antava tehtävä ja jonka on määrä seurata
parlamentin aloitteita ja valtiovallan toimintapolitiikkoja ja antaa niistä lausuntoja. Kansankamarissa on 126 jäsentä, jotka valitaan
kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Kun kansankamari kutsuttiin ensimmäisen kerran kokoon, presidentti Putin nimesi
kolmanneksen sen jäsenistöstä. Kansankamarin toiminta ei ole ollut kiistaton menestys.
Viimeisimmässä vaalissa kansankamari sai uuden johtajan, Aleksander Brechalovin, yleisvenäläisen pieniä ja keskisuuria yrityksiä
edustavan valtiollisen Opora Rossii -järjestön puheenjohtajan. Lisätietoja: www.oprf.ru/en
Perustuu yhteisymmärryspöytäkirjaan vuodelta 2008.
http://www.unionstoday.ru/news/social/2013/12/25/18878
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5.2
Sekä työnantaja- että työntekijäpuolta edustavat komiteassa suuret järjestöt. Venäjän teollisuus- ja yrittäjäliitto
(RSPP) (20) on johtava yhteenliittymä, johon kuuluu 361 työnantajatahoa tärkeiltä elinkeinoaloilta. Sen edustajat lukeutuvat
kolmikantakomitean työnantajatahoon. Se tarjoaa jäsenilleen sovittelupalveluita riitatapauksissa ja edistää yritysten
yhteistyötä EU:sta peräisin olevien yritysten kanssa. Venäjän teollisuus- ja yrittäjäliiton jäsenet kattavat yhteensä noin kuusi
miljoonaa työntekijää, liitto on allekirjoittanut Venäjän yritysten sosiaalisen peruskirjan ja se on osapuolena Global
Compact -aloitteessa ja Global Reporting Initiative (GRI) -aloitteessa. Työnantajien yhteenliittymiä ovat mm. kauppa- ja
teollisuuskamari (21) ja ”Opora Rossii” (pienet ja keskisuuret yritykset).
5.3
Ammattiyhdistysliike ei ole koskaan ollut vahva riippumaton edunvalvoja nyky-Venäjällä, mutta kuitenkin löytyy
useita rohkaisevia esimerkkejä tältä rintamalta, varsinkin autoteollisuuden piiristä.
5.4
Alan vahvin toimija on Venäjän riippumattomien ammattiliittojen federaatio (FNPR), joka noudattaa neuvostoajoille
ominaista ”liittojen liiton” (VTsSPS) mallia. FNPR on pyrkinyt kurottumaan sillaksi työntekijäjärjestöjen ja julkisen vallan
välille; sitä on kuitenkin samalla kritisoitu selkeästä valtiovallan kannan myötäilystä ja yleisestä haluttomuudesta mm.
osallistua lakkoihin ja julkisiin mielenilmauksiin (22). Lisäksi on pienempiä liittokokonaisuuksia, mm. ”Sotsprof”, Venäjän
työntekijäliittojen keskusliitto (SPR).
5.5
Vaikka Venäjä on allekirjoittanut kaikki tärkeimmät ILO:n yleissopimukset, sosioekonomisten oikeuksien ja
työelämän oikeuksien noudattaminen herättää edelleen huolta, jonka myös ETSK jakaa.
5.6
Kokoontumisoikeuden toteutuminen osana työntekijöiden oikeuksia on tavattoman ongelmallinen kysymys –
ammattiyhdistysaktiivien mukaan on miltei mahdotonta ryhtyä lakkoon rikkomatta samalla lakia (23). Toisaalta Venäjän
lainsäädännöstä puuttuu selkeä syrjinnän määritelmä – ja niinpä työnantajat voisivat helposti syrjiä potentiaalisia tulevia ja
nykyisiä työntekijöitä sukupuolen, iän ja ammattiliittoon kuulumisen perusteella. Epäsuotuisassa asemassa olevat
työntekijäryhmät – kuten vangit tai vähemmistöihin kuuluvat – ovat erityisen uhanalaisia, eikä ammattiyhdistysaktiiveilla
ole tehokasta oikeudellista suojaa painostusta ja sortotoimia vastaan (24).
5.7
Ainut aihekohtainen ajatuspaja Venäjällä, sosiaalisten ja työelämän oikeuksien keskus, on raportoinut vuosilta
2007–2013 noin 1 395 tapauksesta, joissa oli kysymys työelämään liittyvästä protestoinnista. Niiden määrä kasvaa
vuosittain (25).

6. Viestimet ja ilmaisunvapaus
6.1
Tiedon ja tiedotusvälineiden vapaus on Venäjällä hyökkäyksen kohteena. Sen jälkeen kun kunnianloukkaus palautui
rikosnimikkeistöön, vuonna 2014 annettiin suuri joukko uusia lakeja, joilla tähdätään lehdistöä ja internetiä koskeviin
rajoituksiin. Useita riippumattomia viestintäkanavia – lehdistön, radiotoiminnan, verkkoviestinnän joukossa – suljettiin tai
pakotettiin vaihtamaan omistajansa, henkilöstönsä ja toimituspolitiikkansa. Nämä viimeaikaiset toimet sotivat eittämättä
Venäjän kansainvälisten velvoitteiden kirjainta ja henkeä vastaan.
6.2
Tietoa ja tietotekniikkaa koskeva laki (jota muutettiin vuoden 2014 helmikuussa) sallii nykyisin verkkosivustojen
toiminnan estämisen valtakunnansyyttäjän vaatimuksesta, jos niiden sisältö kuvastaa väitetysti ”ääriaatteita” tai jos niissä
kehotetaan joukkomellakointiin tai luvattomaan kokoontumiseen.
6.3
Terrorisminvastaista lainsäädäntöä muutettiin toukokuussa antamalla uusia säännöksiä, jotka koskevat verkkopäiväkirjojen eli blogien pitäjiä, joiden sivuille tehdään yli 3 000 lukijavierailua päivittäin. Näiden blogien pitäjien on nyt
rekisteröidyttävä ilmoittautumalla median toimintaa Venäjän federaatiossa valvovalle viranomaiselle Roskomnadzorille ja
noudatettava joukkoviestimiä koskevaa Venäjän lainsäädäntöä blogeissaan (mm. vaalien toimittamisen ajaksi asetettavia
rajoituksia). Heidät voidaan myös velvoittaa ilmoittamaan oikea nimensä ja muita tietoja ja heitä voidaan pitää vastuullisina
julkaisemistaan kolmansien tahojen kommenteista. Rekisteröitymisen laiminlyömisestä voidaan määrätä sakko.

(20)
21

( )
(22)
(23)
(24)
(25)

Venäjän teollisuus- ja yrittäjäliitto on solminut viralliset suhteet BusinessEuropeen ja se on IOE:n ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
jäsen.
Venäjän federaation kauppa- ja teollisuuskamari on Eurochambers-järjestön jäsen.
Sekä FNPR että KTR ovat ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön ITUC:n ja sen eurooppalaisen alueneuvoston PERC:n jäseniä.
http://www.unionstoday.ru/news/actual-18/2013/09/26/18592
Presidentin alainen ihmisoikeuksia käsittelevä neuvosto kävi aiheesta keskustelun hiljattain, 18. huhtikuuta 2014.
http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/1047

C 230/58

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

14.7.2015

6.4
EU ja kansainvälinen yhteisö ovat vakavasti huolissaan eräästä toisesta lainsäädäntöaloitteesta, jossa ehdotetaan
venäläisiin viestintäalan yrityksiin kohdistuvien ulkomaisten investointien rajoittamista 20 prosenttiin vuoden 2016
tammikuusta lukien.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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III
(Valmistavat säädökset)

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA
503. TÄYSISTUNTO 10. JA 11. JOULUKUUTA 2014

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Tutkimus ja
innovointi tulevan kasvun lähteinä”
(COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final)
(2015/C 230/09)

Esittelijä: Gerd WOLF
Euroopan komissio päätti 10. kesäkuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden
komitealle – Tutkimus ja innovointi tulevan kasvun lähteinä”
COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 19.
marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 11. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1. Päätelmät ja suositukset
1.1
Komitea tukee voimakkaasti komission esittämää tavoitetta ja sen saavuttamiseksi ehdotettuja toimia. Toimien
toteuttaminen kuuluu kuitenkin ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan ja tehtäviin.
1.2
Koska komissiolla ei ole riittävää vipuvaikutusta asiaa koskevaan jäsenvaltioiden politiikkaan, komitea vetoaa
kaikkien asianomaisten toimijoiden hyvään tahtoon, rakentavaan asenteeseen ja päättäväisyyteen, jotta ne asettaisivat tämän
kiireellisen mutta vaikean tehtävän etusijalle ja huolehtisivat sen onnistumisesta sinnikkäästi ja ilman uusia byrokraattisia
mekanismeja.
1.3

Komitean mielestä tässä yhteydessä ovat ensisijaisia seuraavat tehtävät:

— huipputason tutkimus- ja kehittämisvalmiuksien sekä innovointikeskusten kehittäminen ja vahvistaminen ottamalla
mallia tähän mennessä parhaiten onnistuneista esimerkeistä ja yliopistokoulutuksen, yliopistojen tilojen ja välineiden
sekä yliopistoyhteyksien mukauttaminen tämän tavoitteen mukaisesti

C 230/60

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

14.7.2015

— perustutkimuksen riittävä ja kestäväpohjainen edistäminen tulevien innovointien perustana
— yhteiskunnan perusasenteen muokkaaminen innovointia edistäväksi, hyväksyväksi ja palkitsevaksi sekä tiellä olevien
hallinnollisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten esteiden tunnistaminen, arvioiminen ja tarvittaessa niiden
madaltaminen tai poistaminen kokonaan
— pk-yritysten, aloittelevien yritysten ja yhteisötalouden yritysten riittävä tukeminen ja suojeleminen, sillä ne ovat kaiken
tehokkaan innovaatiopolitiikan kulmakivi
— Euroopan tutkimus- ja innovointialueen toteuttaminen
— houkuttelevien ja vakaiden eurooppalaisten työmarkkinoiden luominen tutkijoille ja erityisten sosiaalisten epäkohtien
poistaminen viimeinkin tehokkaasti.
1.4

Näistä asioista tehdään tarkemmin selkoa seuraavissa kohdissa.

2. Komission tiedonannon sisältö (erittäin tiivistetysti)
2.1
Tiedonannon tavoitteena on lisätä tuntuvasti tutkimuksen ja innovoinnin (T&I) tarjoamaa potentiaalia, sillä ne ovat
uuden kasvun välttämätön moottori. Tavoite on tarkoitus saavuttaa parantamalla jäsenvaltioiden kasvunedistämisstrategioiden puitteissa tehtävien julkistalouden vakauttamiseksi tarvittavien investointien laatua.
2.2

Komissio esittää tätä varten seuraavaa:

i) Kasvua edistävän julkisen talouden vakauttamisen käsitteen mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kasvua
edistävät menot, erityisesti T&I-menot.
ii) Näiden investointien ohella on toteutettava uudistuksia julkisten menojen laadun, tehokkuuden ja tuloksekkuuden
parantamiseksi ja yritysten T&I-investointien lisäämiseksi.
iii) Jäsenvaltioiden tulee keskittyä kolmeen tärkeään uudistuskohteeseen:
— strategioiden kehittämisen ja poliittisen päätöksentekoprosessin laatu
— ohjelmien ja tukimekanismien laatu
— T&I-toimintaa harjoittavien laitosten laatu.
2.3
Komissio aikoo tukea jäsenvaltioita tässä yhteydessä ja hyödyntää Innovaatiounioni-lippulaivahankkeesta (1) ja
Euroopan tutkimusalueesta saatuja kokemuksia.
2.4
Lisäksi on välttämätöntä lujittaa innovointiekosysteemiä laajimmassa merkityksessään ja luoda eurooppalaisille
yrityksille tätä varten asianmukaiset edellytykset.
2.5

Innovaatiounionin käynnistämisen jälkeen on kyllä tapahtunut selvää edistystä, mutta lisätoimia tarvitaan vielä

— sisämarkkinoiden syventämiseksi
— rahoituksensaannin helpottamiseksi ja monipuolistamiseksi
— julkisen sektorin innovaatiovalmiuksien vahvistamiseksi
— joustavien työpaikkojen luomiseksi osaamisintensiivisille aloille
— innovointikykyisen työvoiman muodostaman henkilöresurssipohjan kehittämiseksi
— tieteen eturintamassa tehtävän tutkimuksen edistämiseksi

(1)

COM(2010) 546 final.
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— T&I-politiikan ulkoisen ulottuvuuden lujittamiseksi
— tieteen ja innovoinnin nivomiseksi tiukemmin osaksi yhteiskuntaa.
2.6

Komissio kehottaa neuvostoa käsittelemään asiaa tiedonantonsa ja ehdotustensa mukaisesti.

3. Komitean yleishuomioita
3.1
Tutkimus ja innovointi punoutuvat tiiviisti valistuksen aikakauden kehityskulkuun (2) ja ovat lyhyessä ajassa
lisänneet ihmisten tietämystä, terveyttä, teknisiä valmiuksia ja hyvinvointia enemmän kuin mikään muu koskaan. Ne ovat
talouskasvun jatkumisen ja sosiaalisen edistyksen moottori.
3.2
Tämän ovat havainneet myös Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot, ja maailmanlaajuinen kilpailu osaamisesta ja
innovaatioista kiristyy jatkuvasti. Merkittäviä tiede- ja teknologiakeskuksia rakennetaan nykyään ennen kaikkea Aasiaan,
missä myös edelleen lisätään tutkimusmenoja ja innovointivalmiuksia nopeaan tahtiin.
3.3
Komitea tukee voimakkaasti komission tiedonannossa esitettyä tavoitetta ja sen saavuttamiseksi ehdotettuja toimia.
Ne vastaavat komitean kerta toisensa jälkeen esittämiä suosituksia (3).
3.4
Kysymys ehdotettujen toimien toteuttamisesta ja siihen käytettävissä olevista varoista onkin yhä polttavampi. Kuten
komissio esittää, asiaan liittyvät ongelmat ja hoidettavana olevat tehtävät kuuluvat ennen kaikkea jäsenvaltioiden
toimivaltaan.
3.5
Komissio voi vaikuttaa jäsenvaltioiden tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan taloudellisesti ja kohdennetusti lähinnä
Horisontti 2020 -puiteohjelman määrärahoin. Kuten komitea on useaan otteeseen todennut, näillä varoilla voidaan saada
aikaan vain heikko vipuvaikutus.
3.6
Komitea vetoaakin kaikkien asianomaisten toimijoiden hyvään tahtoon, rakentavaan asenteeseen ja päättäväisyyteen,
jotta ne asettaisivat tämän kiireellisen tehtävän etusijalle ja huolehtisivat sen onnistumisesta askel askeleelta sinnikkäästi ja
ilman uusia byrokraattisia mekanismeja.
3.7
Tätä varten on välttämätöntä saada kaikki EU:n jäsenvaltiot edistymään asiassa. Kyse on erityisesti siitä, että luodaan
ja vahvistetaan nykyaikaisia huipputason tutkimus- ja kehittämisvalmiuksia ja innovointikeskuksia kaikissa jäsenvaltioissa,
etenkin niissä, jotka ovat tällä alalla vähemmän kehittyneitä, ja että mukautetaan yliopistokoulutusta sekä yliopistojen tiloja
ja välineitä tämän tavoitteen mukaisesti. Eurooppa tarvitsee maailmanluokan yliopistoja, ja siksi yliopistojen ja
tutkimuskeskusten tukemista innovointihenkisyyden ja innovatiivisten ideoiden tyyssijana olisi pidettävä ensisijaisen
tärkeänä.
3.8
Tämä edellyttää ennen kaikkea asianmukaisten rakenneuudistusten (sekä kansainvälisen laadunarvioinnin)
toteuttamista ja myös EU:n rakennerahasto- ja koheesiorahastovarojen myöntämistä ja käyttämistä määrätietoisesti
tähän tarkoitukseen. Komission on vaadittava ja seurattava, että näin tehdään. Tällä tavoin voidaan luoda synergiaa ja
kaventaa innovaatiokuilua Euroopassa.
3.9
Siellä missä nykyaikaista ja tuloksekasta tiede- ja tutkimusjärjestelmää ei vielä ole, sellainen on luotava tukeutumalla
kokemustenvaihtoon ja ottamalla oppia parhaista käytänteistä. Tehtävään on valittava erinomaisia ja kokeneita
tuloksentekijöitä, joille annetaan vastuuta, vapautta ja riittävästi luotettavalla pohjalla olevaa rahoitusta. Myös
huippuosaamiseen keskittyvä ystävyystoiminta (Twinning of Excellence), jossa jo olemassa olevat huippuosaamisklusterit ryhtyvät toimimaan kumppaneina, saattaa olla tässä yhteydessä hedelmällistä.
3.9.1
Komitea varoittaa kuitenkin liiallisesta yhtenäistämisestä ja siihen liittyvästä systeemisen kilpailun katoamisesta,
sillä tällainen kilpailu on välttämätön kasvualusta tuleville innovaatioille. Näin ollen komitea varoittaa myös liian
kaavamaisista arviointikriteereistä. Kansainvälinen vertaisarviointi sen sijaan on paras käytettävissä oleva ja välttämätön
keino tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarvittavan laadun arvioimiseksi ja takaamiseksi kaikkialla Euroopassa, vaikka siinä
saattaa olla omat heikkoutensa, kun on kyse mullistavien ideoiden arvioinnista.

(2)
(3)

Science as Public Culture, Jan Golinski, Cambridge University Press.
Esimerkiksi EUVL C 132, 3.5.2011, s. 39, EUVL C 181, 21.6.2012, s. 111, EUVL C 44, 15.2.2013, s. 88, EUVL C 76, 14.3.2013,
s. 31, EUVL C 76, 14.3.2013, s. 43, EUVL C 341, 21.11.2013, s. 35, ja EUVL C 67, 6.3.2014, s. 132.
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3.10
T&I-investointien tekemisestä kuluu toisinaan kuitenkin hyvin pitkä aika siihen, että syntyneet innovaatiot alkavat
menestyä, ja siksi syy-yhteyttä on erittäin vaikea ennakoida ja arvioida.

3.11
Tästä huolimatta on jo kauan aikaa sitten käynyt selväksi, että sikäli kuin valtion taloudellinen voima ja vauraus
eivät perustu ensisijaisesti raaka-aineiden saatavuuteen, ne korreloivat etenkin valtion T&I-investointien ja niihin
pohjautuvan innovointikyvyn kanssa.

3.12
Näin ollen Eurooppa tarvitsee suorituskykyisen, avoimen ja maailman parhaita kykyjä houkuttelevan yhteisen
tutkimusalueen, jolla harjoitetaan näiden tavoitteiden mukaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka tukeutuu kansallisiin
tiedejärjestelmiin ja jolla nämä tekevät nykyistä tehokkaammin yhteistyötä EU:n tasolla ja verkottuvat tiiviimmin parhaiten
menestyvien kansainvälisten laitosten kanssa.

3.13
Lisäksi Euroopassa tarvitaan poliittisia toimia samoin kuin innovointia edistävää, hyväksyvää ja palkitsevaa
yhteiskunnallista perusasennetta, joka luo edellytykset aktiiviselle yrittäjyydelle. Tämä vaatii muun muassa hallinnollisten,
taloudellisten ja yhteiskunnallisten esteiden tunnistamista, arvioimista ja tarvittaessa madaltamista tai poistamista eli
innovointiekosysteemin parantamista ja vahvistamista.

3.14
Tämä edellyttää EU:n jäsenvaltioilta tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, jossa jäsenvaltiokohtainen toiminta
nivotaan eurooppalaisiin ja kansainvälisiin aloitteisiin ja joka johtaa politiikan, tiedemaailman, elinkeinoelämän ja
kansalaisyhteiskunnan yhteistyöhön myös EU:n tasolla mutta linkittyy samalla paikallisiin tai alueellisiin aloitteisiin.

3.15
Julkisin varoin rahoitetun tutkimus- ja innovointitoiminnan lisäksi nimittäin etenkin ne yritykset, jotka itse
investoivat tutkimukseen ja kehitykseen huomattavasti, ovat juuri niitä, jotka myös menestyvät markkinoilla uusine
tuotteineen, palveluineen ja menetelmineen. Näiden yritysten, myös yhteisötalouden yritysten, panos on ratkaiseva, kun on
kyse Euroopan aseman turvaamisesta maailmanmarkkinoilla innovaatioiden avulla sekä työpaikkojen luomisesta tai
säilymisestä Euroopassa.

3.16
Tämä ei valitettavasti päde kaikkiin suuriin yrityksiin. Yksi syy saattaa se, että johtoporras suhtautuu
järjestelmäsyistä arkaillen markkinariskeihin (4), jotka liittyvät ns. mullistaviin teknologioihin (disruptive technologies).
Lentokonettakaan ei keksitty ja kehitetty laivanrakennus- tai rautatieteollisuudessa, eivätkä Microsoftin ja Applen
kehittämien innovaatioiden takana olleet markkinoita siihen asti hallinneet sähkö- ja elektroniikka-alan konsernit.

3.17
Uudet ideat tulevatkin usein yrittäjähenkisiltä ihmisiltä ja monitieteisiltä tiimeiltä tai jopa ulkopuolisilta tahoilta, tai
nämä markkinoivat niitä. Siksi pk-yrityksillä, aloittelevilla yrityksillä ja yhteisötalouden yrityksillä on erittäin tärkeä rooli, ja
niiden riittävän tukemisen ja suojelemisen on oltava kaiken tehokkaan innovaatiopolitiikan kulmakivi.

3.18
Kuten innovaatiounionia käsittelevässä lausunnossa (5) jo seikkaperäisesti esitetään, myös ihmisten vuorovaikutuksen ja järjestäytymismuotojen koko kirjo, yhteisötalouden yritykset mukaan luettuina, tarjoaa runsaasti innovaatiomahdollisuuksia. Nämä kattavat tieteellisen, taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan koko kentän, kuten lausunnon muissa
kohdissa todetaan. Innovaatioiden ei välttämättä tarvitse syntyä järjestelmällisen tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena,
vaan ne voivat lähteä liikkeelle kenttätyöstä ja siinä saaduista kokemuksista. Kyse voi olla muun muassa

— innovatiivisista työpaikoista

— työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien yhteistyöstä

— sosiaalisista innovaatioista, jotka täyttävät ne tarpeet, joita markkinat tai julkinen sektori eivät ota riittävän hyvin
huomioon

(4)
(5)

Ks. esimerkiksi Clayton M. Christensen, The Innovator's Dilemma, Harper Business.
EUVL C 132, 3.5.2011, s. 39.
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— työntekijöiden roolista osaamisen ja ideoiden lähteenä.
Komitea on toistuvasti kannattanut (6) Euroopan komission tavoitetta tukea tällaisia innovaatioita nykyistä kattavammassa
laajuudessa.
4. Komitean erityishuomioita
4.1
Komitea toteaa jälleen, että tutkimuksen ja innovoinnin välillä on vahvoja vastavuoroisia sidoksia mutta että
tutkimuksella ja innovoinnilla on silti erilaisia ominaispiirteitä ja ne menestyvät erilaisissa toimintaolosuhteissa (7). Nämä
erilaiset toimintaolosuhteet on tunnustettava omikseen, mutta samalla ne on nivottava mahdollisimman hyvin yhteen.
4.2
Julkisten varojen – eli kansalaisten ja elinkeinoelämän verotuksesta saatujen ja demokraattisin prosessein
kanavoitavien varojen – käytöstä komitea on vasta äskettäin todennut selkeästi (8), että kaikessa komission myöntämässä
(eli julkisin varoin rahoitettavassa) tuessa tulisi keskittyä niihin tehtäviin, joihin ei niinkään saada tukea yksityisistä lähteistä.
Tyypillisiä syitä tähän voivat olla seuraavat:
— Kehittämiseen liittyy suuri riski, mutta toisaalta onnistuminen tuo suuria hyötyjä.
— Aiheutuvat kustannukset ovat hyvin suuret, ja ne pystytään kattamaan vain yhdistämällä useita julkisia lähteitä.
— Mahdollisen hyödyn saavuttamiseen kuluva aika on liian pitkä.
— Kyse on monialaisista tai kehitystä vauhdittavista keskeisistä teknologioista (esimerkiksi uudenlaisista materiaaleista).
— Tulokset eivät ole välittömästi markkinoitavissa, mutta kyse on yleisestä sosiaalisesta tai ympäristöön liittyvästä
välttämättömyydestä.
4.3
Tutkimus- ja kehittämistyön tukemisen osalta komitea kiteyttää kantansa seuraavasti: Tukitoimien yhteydessä tai
avulla olisi
— tuettava perustutkimusta riittävästi sekä luonnontuntemuksen lisäämiseksi ja syventämiseksi että suotuisan maaperän
tarjoamiseksi uusille ideoille ja perusluonteisille innovaatioille. Tätä ei saa missään tapauksessa rajoittaa vain Euroopan
tutkimusneuvoston hallinnoimaan Horisontti 2020 -puiteohjelman osioon, vaan sitä on painotettava riittävästi myös
muissa ohjelmaosiossa.
— kunnioitettava ja suojeltava tieteen ja tutkimuksen vapautta.
— pidettävä huippuosaamista tähänastiseen tapaan tärkeimpänä arviointikriteerinä tutkimustoimeksiantoja myönnettäessä.
— tehtävä rajatylittävää yhteistyötä ja yhdistettävä voimavaroja.
— luotava avoimet ja houkuttelevat eurooppalaiset työmarkkinat tutkijoille ja poistettava tai kompensoitava viimeinkin
tehokkaasti sosiaaliset epäkohdat, joita monet määräaikaiset työsopimukset ja rajatylittävä liikkuvuus aiheuttavat.
— muokattava edellytykset ja hallinnolliset säännöt vastaamaan suorituskykyisen tieteen tarpeita.
— huolehdittava tieteellisten tietojen mahdollisimman hyvästä vaihdosta, saatavuudesta ja siirrosta (9).
— vahvistettava eurooppalaisen tutkimusalueen kansainvälistä ulottuvuutta.
4.3.1
Komitea toistaa kehotuksensa (10) poistaa viimeinkin tehokkaasti ne tutkijoille aiheutuvat sosiaaliset riskit ja haitat,
jotka johtuvat välttämättömästä ja toivottavasta liikkumisesta yli valtiorajojen sekä vakituisten työpaikkojen puutteesta.
Komitea suhtautuukin myönteisesti komission tuoreimpaan aloitteeseen helpottaa tutkijoiden liikkuvuutta Euroopassa
uuden EU:n laajuisen eläkejärjestelyn (RESAVER) (11) avulla. Järjestelyn tarkoituksena on, että tutkijat voivat siirtyä
jäsenvaltiosta toiseen ilman että heidän tarvitsee kantaa huolta eläkeoikeuksiensa säilymisestä. Komitea pitää tätä askeleena
oikeaan suuntaan, vaikka ei vielä tässä yhteydessä pystykään arvioimaan valitun lähestymistavan tarkoituksenmukaisuutta.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Ks. alaviite 3.
EUVL C 218, 11.9.2009, s. 8.
EUVL C 67, 6.3.2014, s. 132.
Ks. EUVL C 218, 11.9.2009, s. 8.
Ks. EUVL C 110, 30.4.2004, s. 3, ja niin ikään EUVL C 76, 14.3.2013, s. 31.
Komission lehdistötiedote, 1. lokakuuta 2014.
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4.3.2
Komitea ei käsillä olevassa lausunnossa puutu tarkemmin erityisiin tutkimusaiheisiin, sillä niitä on käsitelty
seikkaperäisesti Horisontti 2020 -puiteohjelmasta annetussa lausunnossa. Komitea toistaa, että myös tältä osin tarvitaan
riittävää vipuvaikutusta jäsenvaltioiden ohjelmatavoitteiden suhteen.

4.4

Innovoinnin tukemisen osalta komitea kiteyttää kantansa seuraavasti: Innovaatiot syntyvät yleensä

— vastauksena yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja haasteisiin tai pyrittäessä korjaamaan puutteita, olivatpa ne sitten
teknisluonteisia tai sosiaalisia

— kehiteltäessä tai paranneltaessa tuotteita laadun parantamiseksi tai menekin lisäämiseksi

— perustutkimuksen tuottaman uuden tiedon pohjalta tiedossa olevien ongelmien ratkaisemiseksi entistä paremmin

— uusien ideoiden tuloksena täysin uudenlaisten mahdollisuuksien luomiseksi esimerkiksi liikkumista (lentokone),
navigointia (GPS) tai viestintää ja työn helpottamista (internet) varten

— aiemmin tiedostamattomien tarpeiden tyydyttämiseksi

— tutkimusvälineiksi tai tutkimuksen sivutuotteena. Tällöin voi olla kyse esimerkiksi kehitystä vauhdittavista keskeisistä
teknologioista. Silmiinpistävä esimerkki on WWW (World Wide Web), jonka eurooppalaisen tutkimuksen ja
tutkimusaloitteiden lippulaivoihin kuuluva Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestö (Cern) (12) kehitti, jotta Genevessä
sijaitsevan keskuksen kanssa yhteistyötä tekevät yliopistot ja tutkimuslaitokset pääsevät käsiksi tutkimustietoihin ja ne
saadaan kytkettyä tutkimusohjelmaan. WWW:n tarjoamia valtavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ei
valitettavasti havaittu ja hyödynnetty Euroopassa riittävän nopeasti, eikä niiden laajuutta vieläkään pystytä täysin
arvioimaan.

4.5
Tällaiset ideat voidaan kuitenkin usein työstää innovaatioiksi ja innovatiivisiksi tuotteiksi vasta perustamalla uusia
yrityksiä. Siksi tärkeimpiä innovoinnin edistämiseen liittyviä poliittisia toimenpiteitä on tukea ja helpottaa tällaisten uusien
yritysten perustamista ja niiden toiminnan jatkumista kriittisinä alkuvuosina, esimerkiksi 5–10 ensimmäisen vuoden
aikana.

4.6
Vaikka innovaatiot ovat tähän mennessä aina hyödyttäneet koko ihmiskuntaa ja edistäneet siten ratkaisevasti
hyvinvointia ja kilpailukykyä, niiden tiellä on toisinaan suuria yhteiskunnallisia ja taloudellisia esteitä. Uudet asiat koetaan
taloudessa, kaupassa, yhteiskunnassa ja politiikassa nimittäin aluksi usein myös uhkana.

4.7
Innovaatiot voivat itse asiassa saada aikaan taloudellisia tai myös yhteiskunnallisia murroksia, jotka aiheuttavat
yksittäisten alojen ja yritysten syrjäytymistä, johtavat aluksi työpaikkojen häviämiseen tai hallitsevien yhteiskuntaluokkien
aseman heikkenemiseen ja osoittavat koko yhteiskunnan kannalta hyödyllisen ja hedelmällisen potentiaalinsa
kokonaisuudessaan vasta pidemmällä aikavälillä. Esimerkkeinä mainittakoon mekaaniset kangaspuut, työmarkkinaosapuolijärjestelmän käyttöönotto, geenitekniikka, Google, Amazon tai uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen tarkoitetun
tekniikan käyttöönotto. Lisäksi yhteiskunnan ja talouden sopeutumiskyky voi joutua liian koville (investointien
kuoletusajat) innovaatioiden aiheuttamien liian nopeiden murrosten takia.
4.8
Tästä johtuva huoli muutamien yhteiskuntaryhmien keskuudessa on saanut komission ottamaan käyttöön (13)
käsitteen ”vastuullinen tutkimus ja innovointi” (14). Komitea pitää käsitettä kuitenkin harhaanjohtavana ja yksipuolisena,
kun otetaan huomioon tutkimuksen ja innovoinnin ratkaisevat saavutukset nykyisen elin- ja tietotason perustana ja
moottorina sekä valistuksen aikakauden kehityksen keskeisenä kasvualustana, josta ovat versoneet ratkaisevat ajatukset ja
ideat ihmisoikeuksista ja valtiovallan jaosta. Komitea suosittaakin, että pohditaan, miten käsite vaikuttaa tutkimuksen ja
innovoinnin yhteiskunnalliseen arvostukseen.

(12)
(13)
(14)

http://home.web.cern.ch/topics/birth-web
Euroopan komissio, Towards Responsible Research and Innovation in the Information and Communication Technologies and
Security Technologies Fields, ISBN 978-92-79-20404-3.
Ks. esimerkiksi www.consider-project.eu
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4.8.1
Tutkimuksessa ja innovoinnissa on luonnollisestikin noudatettava voimassa olevia lakeja ja eettisiä perusperiaatteita.
4.8.2
Edellä esitetty vaatimus koskee kuitenkin kaikkea muutakin yhteiskunnan toimintaa, olipa kyse lääketieteestä,
taloudesta, viestinnästä, lainsäädännästä, politiikasta tai lainkäytöstä. Tämän vuoksi komitean mielestä ei ole asianmukaista
kytkeä vastuullisen toiminnan käsitettä pelkästään ja nimenomaisesti tutkimukseen ja innovointiin.
4.9
Näiden luonteeltaan pikemminkin periaatteellisten esteiden ohella innovatiivisille uusille yrittäjille aiheuttaa
ratkaisevan rahoituskysymyksen lisäksi eniten vaikeuksia kuitenkin se, että yrityksiä vaaditaan nykyään noudattamaan
kaikkia monilukuisia ja Euroopassa lisäksi hyvin hajanaisia säännöksiä.
4.9.1
Komitea toistaakin suosituksensa (15), että vasta perustetuille yrityksille, joiden koko ei ylitä määrättyä kriittistä
rajaa, myönnettäisiin vapautuksia ja liikkumavaraa sopivaksi määräajaksi. Tämä voitaisiin tehdä poikkeuslausekkeella, jolla
nämä yritykset vapautettaisiin kyseiseksi ajaksi useimmista erilaisista hallinnollisista velvoitteista ja säännöksistä, joita
yrityksiin muuten yleensä sovelletaan. Näin ne saisivat tilaisuuden osoittaa ensin taloudellis-tekniset menestymismahdollisuutensa.
4.10
Kuten aiemmissa lausunnoissa (joihin komitea viittaa muiden, esimerkiksi sosiaalisia innovaatioita koskevien
yksityiskohtaisten suositusten osalta) korostetaan, komitea tukee painokkaasti komission tavoitetta lujittaa innovointiekosysteemiä laajimmassa merkityksessään ja luoda asianmukaiset edellytykset, jotka kannustavat innovoimaan. Tämä
merkitsee erityisesti innovointia haittaavien esteiden tunnistamista ja poistamista.
4.10.1
Esimerkiksi liian yksityiskohtaiset tekniset määräykset ja rajoitukset voivat osoittautua tukahduttavaksi tekijäksi
ja innovoinnin esteeksi. Tähän olisi kiinnitettävä huomiota muun muassa komission energiatehokkuusaloitteeseen liittyvien
erittäin seikkaperäisten säännösten yhteydessä.
4.10.2
Tämänsuuntaisilla toimilla on pyrittävä varmistamaan kansalaisten ja kuluttajien hyvinvointi, terveys ja
turvallisuus parhaalla mahdollisella tavalla ja kestäväpohjaisesti myös tulevaisuudessa.
4.10.3
Lisäksi olisi aikaisempien esimerkkien pohjalta selvitettävä, voiko ennalta varautumisen periaatteen tiukka
tulkinta esimerkiksi kuluttajansuoja-asioissa tai uusia lääkintämenetelmiä kehitettäessä vähentää rohkeutta ottaa riskejä
uusien, aiempaa tehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi.
4.11
Komitean mielestä tämä ei (Euroopan sekä tutkimus- ja kehittämistyössä että monilla talousaloilla saavuttamasta
kiistattomasta menestyksestä huolimatta) edellytä pelkästään sisämarkkinoiden ja eurooppalaisen tutkimusalueen loppuun
saattamista, vaan lisäksi on analysoitava perimmäisiä syitä siihen, miksi Euroopassa vallitsee penseämpi perusasenne
innovointia kohtaan kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja muutamissa Aasian maissa. Miksi Google, Microsoft, Facebook tai
Monsanto eivät ole eurooppalaisia yrityksiä? Tai miksi Euroopassa ei ole vieläkin ”parempaa” Googlea tai Monsantoa,
sellaista, joka vastaisi paremmin kansalaisten huoliin ja joka olisi kehittynyt eurooppalaisen politiikan vaikutuspiirissä?
4.12
Kyse on siis yhteiskunnan lähtökohtaisesta tavasta suhtautua innovaatioihin niin, että niitä ei pidetä ensisijaisesti
riskinä tai jopa uhkana vaan mahdollisuutena edistyä pidemmälle, luoda uusia työpaikkoja, edistää EU:n taloudellista
voimaa ja kilpailukykyä sekä muokata Euroopan sosiaalista mallia. Tarvitsemme uutta ja nykyistä parempaa tasapainoa
varovaisuuden ja uskalluksen, pienten riskien ja suurten vaarojen sekä sääntelyn ja vapauksien välillä.
Bryssel 11. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

(15)

EUVL C 132, 3.5.2011, s. 39.
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Sääntelyn
toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT): Tilanne ja näkymät”
(COM(2014) 368 final)
(2015/C 230/10)

Esittelijä: Denis MEYNENT
Euroopan komissio päätti 1. lokakuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle
– Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT): Tilanne ja näkymät”
COM(2014) 368 final.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 19.
marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 136 ääntä puolesta ja 2
vastaan 4:n pidättyessä äänestämästä.
1. Päätelmät ja suositukset
1.1
ETSK panee merkille komission laatiman REFIT-ohjelman täytäntöönpanon etenemisvaiheen. ETSK on tyytyväinen
siihen, että komissio pyrkii parantamaan prosessia ja välineitä. Komitea muistuttaa, että se on käsitellyt periaatetta
aiemmissakin lausunnoissaan (1).
1.2
ETSK kannattaa pieniin, keskisuuriin ja mikroyrityksiin kohdistuvien rasitusten (pk-yritystesti) ja kansalaisiin
kohdistuvan taakan keventämistä silloin, kun tavoite ja tarkoitus, joita varten säädökset on annettu, voidaan saavuttaa
yksinkertaisemmin. Komitea muistuttaa kuitenkin, että hyvän julkisen hallinnon turvaaminen edellyttää, että käytettävissä
on poliittisten linjausten toteuttamisen, seuraamisen ja arvioinnin kannalta tarpeellista ja oleellista tietoa.
1.3
ETSK muistuttaa, että ”pienet ensin” -periaatteella ei tarkoiteta eikä voida tarkoittaa sitä, että mikro-organisaatiot ja
pk-yritykset vapautetaan velvoitteesta noudattaa lainsäädäntöä. Ennemminkin kyse on siitä, että lainsäädäntöä
muotoiltaessa otetaan huomioon, että sitä tullaan soveltamaan myös pieniin organisaatioihin, tämän vaikuttamatta
lainsäädännössä asetetun tavoitteen toteutumiseen.
1.3.1
ETSK korostaa, että periaatteen soveltaminen ei saa olla ristiriidassa yleisen edun kanssa: yleinen etu edellyttää
muun muassa kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien suojelemista vaaroilta.
1.4
ETSK on erittäin huolissaan sosiaalisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten arvioinneissa ja kuulemismenettelyjen
jatkotoimissa havaituista puutteista. Komitea pyytää komissiolta enemmän avoimuutta ja perusteluja syille, joiden vuoksi
tietystä säännöksestä tai säännösehdotuksesta tehdään vaikutustenarviointi ja/tai jälkiarviointi tai se jätetään tekemättä.
1.5
ETSK pyytää komissiota varmistamaan, että taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä ulottuvuus arvioidaan
yhdennetysti ja tasapainoisesti. Komitea katsoo, että komission asettamia tavoitteita ei voida saavuttaa, ellei oteta huomioon
kaikkia näitä ulottuvuuksia ja kaikkien sidosryhmien huolia.
1.6
ETSK:n mukaan järkevä sääntely ei vapauta noudattamasta kansalaisten, kuluttajien ja työntekijöiden suojelua
koskevaa sääntelyä, naisten ja miesten tasa-arvovaatimuksia tai ympäristövaatimuksia eikä se saa vaikuttaa siten, ettei
sääntelyä voitaisi parantaa.
1.7
ETSK katsoo, että järkevässä lainsäädännössä tulee kunnioittaa sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta sellaisena
kuin se on perussopimuksissa määritelty, erityisesti kun on kyse eurooppalaisen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun
kautta neuvoteltujen sopimusten käytännön täytäntöönpanosta.

(1)

EUVL C 48, 15.2.2011, s. 107, EUVL C 248, 25.8.2011, s. 87, ja EUVL C 327, 12.11.2013, s. 33.
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1.8
ETSK kehottaa komissiota ottamaan nykyistä paremmin huomioon kuulemismenettelyissä esitetyt näkökannat ja
perustelemaan, millä tavalla ne on otettu huomioon tai jätetty huomioimatta. Komitea ehdottaa yleisesti, että komissio
organisoisi kuulemismenettelyt nykyistä järjestelmällisemmin muun muassa institutionaaliselta ja edustavuuden pohjalta
hyödyntämällä jo olemassa olevien Euroopan laajuisten ja jäsenvaltioissa ja aluetasolla toimivien edustavien neuvoaantavien elinten ja vastaavien elinten resursseja.

1.9
ETSK vastaa myönteisesti komission esittämään yleiseen kutsuun, joka koskee työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan yhteistoimintaa. Komitea on valmis osallistumaan nykyistä aktiivisemmin ohjelman toteuttamiseen
tämän haittaamatta muita eurooppalaisen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun muotoja.

1.10
ETSK voi ottaa vastuulleen komission ehdottamien jälkiarviointien tekemisen, jos ne tehdään pienellä viipeellä.
Muussa tapauksessa REFIT-ohjelma aiheuttaa kansalaisille ja yrityksille jatkuvaa epävakautta ja oikeudellista epävarmuutta.

1.11
ETSK katsoo, että komissiosta löytyy jo nyt tarvittava kokemus prosessin parantamiseksi. Komitea kannattaa
ehdotusta uuden korkean tason työryhmän perustamisesta tulevaa työtä varten vain siinä tapauksessa, että se tuo todellista
lisäarvoa.

2. Komission asiakirjan ”Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma: Tilanne ja näkymät”
keskeinen sisältö

2.1
Euroopan komissio muistuttaa – kuten aiemmissakin REFIT-tiedonannoissaan (2), jotka liittyvät tiedonantoihin
”Sääntelyn parantaminen” (3) ja ”Järkevä sääntely” –, että Euroopan unionin harjoittamalla sääntelyllä on keskeinen tehtävä
kasvun ja työllisyyden tukemisessa.

2.2
Komissio korostaa, että tämä herättää monia odotuksia sekä yrittäjien keskuudessa (tasavertaiset toimintaedellytykset, kilpailukyvyn edistäminen) että kansalaisten keskuudessa (etujen suojelu muun muassa terveyden ja turvallisuuden,
ympäristön laadun ja yksityisyyden suojan alalla).

2.3
Haasteena on pitää lainsäädäntö yksinkertaisena. Tulee säätää vain siitä, mikä on ehdottomasti tarpeen
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi.

3. Yleistä

3.1
ETSK kannattaa komission laatiman REFIT-ohjelman yleisiä tavoitteita ja viittaa muun muassa lausuntoihinsa (4),
joissa käsitellään sääntelyn parantamista ja järkevää sääntelyä koskevia ohjelmia ja myös vastauksia pienten ja keskisuurten
yritysten tarpeisiin.

3.2
ETSK kannattaa pieniin, keskisuuriin ja mikroyrityksiin sekä kansalaisiin kohdistuvien rasitusten ja taakan
keventämistä. Komission tulisikin kiinnittää huomiota laatuun määrän sijasta ja asettaa etusijalle hallinnollisen rasituksen
vähentäminen, sillä se aiheuttaa yrityksille kuluja ja haittaa niiden kilpailukykyä sekä innovointia ja työpaikkojen luomista.
On selvää, että tähän pyrittäessä on samalla pidettävä mielessä tavoite ja tarkoitus, joita varten velvoitteet on asetettu.

3.3
Samojen tietojen pyytämistä moneen otteeseen on syytä välttää, mutta hyvän hallinnon turvaaminen edellyttää, että
käytettävissä on poliittisten linjausten toteuttamisen, seuraamisen ja arvioinnin kannalta tarpeellista ja oleellista tietoa.

(2)
(3)
(4)

”EU:n sääntelyn tila”, COM(2012) 746 final, ja ”Sääntelyn toimivuus ja tuloksellisuus (REFIT): Tulokset ja jatkotoimet”, COM(2013)
685 final.
”Kolmas strateginen katsaus: sääntelyn parantaminen Euroopan unionissa”, COM(2009) 15 final, ”Järkevä sääntely Euroopan
unionissa”, COM(2010) 543 final, ”Järkevä sääntely – Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet”, COM(2013) 122 final.
EUVL C 327, 12.11.2013, s. 33, EUVL C 248, 25.8.2011, s. 87, ja EUVL C 48, 15.2.2011, s. 107.
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3.4
ETSK on samaa mieltä komission kanssa siitä, että pikaratkaisut eivät ole mahdollisia, kun otetaan huomioon
oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden tarve. Komitea katsookin, että lainsäädännön tarkistamista on pohdittava tarkkaan ja
sen on sisällyttävä pitkän aikavälin suunnitelmaan, jotta turvataan ennakoitavuus, oikeusvarmuus ja avoimuus.
3.5
ETSK muistuttaa, että järkevä sääntely ei vapauta noudattamasta kansalaisten, kuluttajien ja työntekijöiden suojelua
koskevaa sääntelyä (eikä saa heikentää työntekijöiden oikeuksia eikä alentaa heidän suojelunsa perustasoa etenkään
työterveyden ja -turvallisuuden alalla (5)), naisten ja miesten tasa-arvovaatimuksia tai ympäristövaatimuksia. Järkevän
sääntelyn tulee mahdollistaa myös sen kehittäminen ja parantaminen.
3.6
ETSK onkin tyytyväinen siihen, että komissio muistuttaa, että REFIT-ohjelmassa ei kyseenalaisteta vahvistettuja
politiikkatavoitteita eikä sitä toteuteta kansalaisten, kuluttajien, työntekijöiden ja ympäristön terveyden ja turvallisuuden
kustannuksella. ETSK korostaa kuitenkin, ettei tarkoituksena ole vain välttää kansalaisten terveyden heikentyminen vaan
toimia yleisen edun mukaisesti ja suojella kansalaisia asianmukaisesti kaikilta terveyteen ja muihinkin asioihin liittyviltä
vaaroilta. Eurooppa-neuvosto painotti samankaltaisia asioita 26.–27. kesäkuuta 2014 pidetyssä kokouksessaan ja Euroopan
parlamentti istunnossaan 4. helmikuuta 2014 (6).
3.7
ETSK katsoo, että järkevässä lainsäädännössä tulee kunnioittaa sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta sellaisena
kuin se on perussopimuksissa määritelty, erityisesti kun on kyse työmarkkinaosapuolten välisen eurooppalaisen sosiaalisen
vuoropuhelun kautta neuvoteltujen sopimusten käytännön täytäntöönpanosta.
3.8
ETSK:n mielestä REFIT-ohjelman tulee olla EU:n, jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien
yhteinen tavoite, kuten komissiokin toivoo. On tärkeää, että luodaan luottamusta ja varmistetaan, ettei ohjelman tavoitteista
ole minkäänlaista väärinkäsitystä. Eräät sidosryhmät ja kansalaiset ovat nimittäin suhtautuneet epäluuloisesti joihinkin
ilmoitetuista tai toteutetuista toimenpiteistä (7).
3.9
ETSK katsoo, että komission asettamia tavoitteita ei voida saavuttaa, ellei oteta huomioon kaikkien sidosryhmien
huolia.

4. Ohjelman täytäntöönpano
4.1
ETSK panee merkille REFIT-ohjelman täytäntöönpanon etenemisvaiheen. Komitea on erityisen tyytyväinen siihen,
että komissio pyrkii parantamaan välineitä muun muassa toteuttamalla kuulemismenettelyn vaikutustenarviointien
toteutuksesta ja kuulemisprosessista itsestään. Onkin välttämätöntä varmistaa, etteivät nämä ohjelman horisontaaliset osaalueet anna aihetta arvosteluun.
4.2
Jälkiarviointien ja vaikutustenarviointien toteuttaminen rinnakkain ei saa johtaa siihen, että demokraattisesti
hyväksyttyjä sääntöjä ei noudateta käytännössä. ETSK voi ottaa vastuulleen komission ehdottamien jälkiarviointien
tekemisen, jos ne tehdään pienellä viipeellä. Jälkiarviointi on mielekäs vain, jos jälkiarviointia tehtäessä on kulunut joitakin
vuosia määräajasta, johon mennessä säännös on pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muussa tapauksessa REFITohjelma aiheuttaa kansalaisille ja yrityksille jatkuvaa epävakautta ja oikeudellista epävarmuutta.
4.3
ETSK on tyytyväinen siihen, että komissio toistaa moneen otteeseen tarpeen ottaa työmarkkinaosapuolet,
kansalaisyhteiskunta ja pk-yritykset mukaan toimintaan. Komitea toteaa, että tähän asti kyse onkin ollut pikemminkin
periaatejulistuksesta kuin järjestelmällisestä käytännöstä, jossa tarkoituksena on keskustella ja tehdä selkoa jatkoehdotuksista.

(5)
(6)

(7)

EUVL C 327, 12.11.2013, s. 33.
Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 4. helmikuuta 2014, EU:n sääntelyn tilasta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista – 19. kertomus, ”Parempi säädöskäytäntö vuonna 2011”. Tekstissä korostetaan, että lainsäädännön tulisi olla
yksinkertaista, vaikuttavaa ja tehokasta, helppotajuista ja saatavilla mahdollisimman pienin kustannuksin ja että ”pieniä ja
keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä koskevien uusien säännösten vaikutustenarviointi ei kuitenkaan saa johtaa työntekijöiden
syrjintään yrityksen koon vuoksi eikä työntekijöiden perusoikeuksien, kuten tiedonsaanti- ja kuulemisoikeuden, tai työolojen,
työhyvinvoinnin tai sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien heikentymiseen, eikä sillä saa estää näiden oikeuksien tai niiden suojelun
edistämistä työpaikalla työssä esiintyvien vanhojen ja uusien vaarojen yhteydessä”.
Kesäkuun 26.–27. päivänä 2014 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi puolestaan seuraavaa: ”Komissiota, muita EU:n
toimielimiä ja jäsenvaltioita pyydetään jatkamaan REFIT-ohjelman kunnianhimoista täytäntöönpanoa, jossa otetaan huomioon
kuluttajien ja työntekijöiden suojelu sekä terveyttä ja ympäristöä koskevat huolenaiheet”.
Toimenpiteet koskevat muun muassa Reach-asetusta, ympäristöä, työterveys- ja työturvallisuussäännöstöä, raskaana olevien
työntekijöiden suojelua ja parempia vanhempainlomamahdollisuuksia, kampaajien työterveyttä ja työturvallisuutta, tuki- ja
liikuntaelimistön sairauksia, syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavia aineita, ajopiirtureita, työaikaa, osa-aikatyötä, tilapäistyötä,
tiedotusta ja kuulemista, työsopimuksia koskevaa tiedotusta, elintarvikkeiden merkintöjä ja ympäristömerkintöjä, lääkkeiden
käyttöohjeita ja rahoituspalvelujen kustannuksista tiedottamiseen liittyviä velvoitteita.

14.7.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 230/69

4.3.1
ETSK katsoo myös, että kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen ja pk-yritysten edustajien osallistuminen ja heidän
mielipiteidensä kuuleminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisien kanavien kautta on välttämätöntä.
4.4 Vaikutustenarvioinnit
4.4.1
Vaikutustenarviointilautakunnan vuosien 2012 ja 2013 raporteissa (8) todetaan puutteita prosessissa ja selostetaan
tilanteen parantamiseksi tehtyjä toimia.
Esille nostetaan muun muassa seuraavat:
— Kuulemismenettelyissä esitetyt erilaiset näkökannat jäävät erittäin monissa vaikutustenarvioinneissa huomiotta tai ne
tuodaan esille vääristetysti.
— Olisi jatkettava ponnisteluja todellisten korvaavien vaihtoehtojen huomioon ottamiseksi (selkeys, perustelut,
suhteellisuus) ja riittävän yksityiskohtaisten tietojen antamiseksi kaikista vaihtoehdoista (eikä ainoastaan parhaaksi
katsotusta vaihtoehdosta).
— Sosiaalisten vaikutusten (myönteisten tai kielteisten) arvioinnin laatu sekä ympäristövaikutusten arvioinnin laajuus ja
perusteellisuus eivät vakuuta.
— Voimassa olevasta EU:n lainsäädännöstä ja ohjelmista on tehtävä jälkiarviointeja.
— Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten yhdennetty etukäteisarviointi on tärkeää.
4.4.2
Vaikutustenarviointilautakunta huomautti vuoden 2013 raportissaan pk-yrityksiin ja mikro-organisaatioihin
kohdistuvia vaikutuksia käsittelevien lausuntojen vähentyneen merkittävästi. Tämä selitetään siten, että komissio ottaa ne
paremmin huomioon muun muassa mikro-organisaatioihin sovellettavan käänteisen todistustaakan tasolla. Vaikutustenarviointilautakunta korostaa, että kilpailukykyvaikutuksia käsittelevien analyysien määrä on kasvanut huomattavasti vuoteen
2012 verrattuna (+ 30 %). Kuulemismenettelyissä esitettyjä mielipiteitä ja kriittisiä kannanottoja koskevan avoimuuden
puuttuminen nostetaan jälleen esiin, samoin kuin myös tarve selvittää, miten esitetyt huolet on otettu huomioon.
4.4.3
ETSK on hyvillään siitä, että komissio ja vaikutustenarviointilautakunta pyrkivät parantamaan prosessin laatua.
Komitea panee merkille, että pk-yrityksiin ja mikro-organisaatioihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnit on otettu aiempaa
paremmin huomioon; tämä on sen aiemmin antamien, Small Business Act- ja pienet ensin -periaatteita ja pk-yritystestiä
koskevien lausuntojen mukaista. ETSK painottaa, että tätä työtä on jatkettava. Komitea muistuttaa, että ”pienet ensin”
-periaatteella ei tarkoiteta eikä voida tarkoittaa sitä, että mikro-organisaatiot ja pk-yritykset vapautetaan velvoitteesta
noudattaa lainsäädäntöä. Ennemminkin kyse on siitä, että lainsäädäntöä muotoiltaessa otetaan huomioon, että sitä tullaan
soveltamaan myös pieniin organisaatioihin, tämän vaikuttamatta lainsäädännössä asetetun tavoitteen toteutumiseen.
Komitea katsoo, että nämä periaatteet eivät voi oikeuttaa sitä, että sääntelyn soveltamisala määräytyy ainoastaan yrityksen
koon perusteella, tai olla ristiriidassa yleisen edun kanssa: yleinen etu edellyttää muun muassa kansalaisten, työntekijöiden
ja kuluttajien suojelemista vaaroilta.
4.4.4
ETSK on lisäksi erittäin huolissaan eräistä ylemmillä tahoilla tehdyistä havainnoista. Komitea toteaa, että
taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointien rinnalla käsitellään kaikenlaisia muitakin
ulottuvuuksia (9), vaikka vaikutustenarviointilautakunta katsoo, että sosiaalista ja ympäristöön liittyvää ulottuvuutta
käsittelevien arviointien laatu ei aina ole tyydyttävä. ETSK haluaakin varmistua siitä, että komissiolla on käytettävissään
resurssit kaikkien näiden ennakkoarvioiden tekemiseen ja että tämä ei vaikuta haitallisesti laatuun, tasapainoon,
tavoitteisiin, mittausvälineisiin ja ilmoitettuihin muuttujiin.
4.4.5
Syy, jonka vuoksi kaikista hankkeista tai ehdotuksista ei tehdä vaikutustenarviointia etenkään talous- ja
rahoitusasioiden alalla (budjettikuripaketti, talouspolitiikan ohjauspaketti), ei ole selvä, ja tämä voimistaa eräiden
sidosryhmien keskuudessa käsitystä, että prosessi on suuntautunut enemmän taloudellisiin näkökohtiin (ja kilpailukykyyn)
kuin kahteen muuhun pilariin. Kuten komissio korostaa, yksinkertaistamistavoitteen tulee olla kaikkien hyväksymä ja
kaikkien vastuulla ja perustua vankkoihin ja uskottaviin analyyseihin.

(8)
(9)

IAB Report 2012, IAB Report 2013.
Luettelo komission internetsivuilla olevista vaikutustenarviointia käsittelevistä lähdeasiakirjoista (englanniksi): Commission Impact
Assessment Guidelines (tammikuu 2009), Guidelines; Annexes 1–13; muita lähdeasiakirjoja eri pääosastoista: Operational
Guidelines to Assess Impacts on Micro-Enterprises (pääsihteeristö + yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto); Operational Guidance
for Assessing Impacts on Sectoral Competitiveness within the Commission Impact Assessment System – A ”Competitiveness
Proofing” Toolkit for use in Impact Assessments; Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission
Impact Assessments; Assessing Social Impacts; Assessing Territorial Impacts: Operational guidance on how to assess regional and
local impacts within the Commission Impact Assessment System.
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ETSK pyytää komissiota

— toimimaan avoimemmin ja perustelemaan, miksi tietystä säännöksestä tai säännösehdotuksesta tehdään tai jätetään
tekemättä vaikutustenarviointi
— huolehtimaan yleisen edun huomioon ottamisesta
— ryhtymään toimenpiteisiin kolmen ulottuvuuden (taloudellinen, sosiaalinen, ympäristö) ottamiseksi huomioon nykyistä
tasapainoisemmin ja yhdennetysti sekä varmistamaan arvioiden laadun tällä tasolla
— ottamaan nykyistä paremmin huomioon kuulemismenettelyissä esitetyt näkökannat ja perustelemaan, millä tavalla ne
on otettu huomioon tai jätetty huomioimatta.
4.4.7
ETSK pitää valitettavana, että Euroopan komission tiedonannossa ei mainita komitean roolia kansalaisyhteiskuntaa
edustavana neuvoa-antavana elimenä, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädännön keskeisistä osa-alueista. Komitea vastaa
myönteisesti komission esittämään yleiseen kutsuun, joka koskee työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan
yhteistoimintaa, ja on siten valmis nykyistä aktiivisempaan yhteistyöhön prosessin parantamiseksi kuulemismenettelyjen ja
asiantuntemuksensa avulla.
4.5 Kuulemisprosessi
4.5.1
Komissio painottaa sidosryhmien mielipiteiden kuulemisen olennaisen tärkeää roolia prosessissa, mutta silti
kuulemismenettelyjen tuloksia ei aina oteta huomioon. Lisäksi vastausaste komission käynnistämissä avoimissa
kuulemismenettelyissä sekä epävarmuus vastaajien edustavuudesta eli siitä, ovatko vastaukset aina edustavia, heikentävät
myös prosessin laatua. ETSK pohtii, voisiko syynä olla kuulemismenettelyjen monilukuisuus ja perusteellisten vastausten
antamisen edellyttämät ajalliset ja muut resurssit ja valmiudet. Lisäksi tapa, jolla kysymykset esitetään, voi joskus vaikuttaa
johdattelevalta, mikä saattaa herättää epäilyjä prosessin objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta.
4.5.2
Laadukkaat, todeksi osoitettuihin seikkoihin perustuvat säädösehdotukset pohjautuvat nimenomaan ”kuulemismenettelyyn”. Yritysten, erityisesti pk-yritysten, ja niiden edustajien kuuleminen ajoissa ja tarkoituksenmukaisesti
mahdollistaisi päätösten tekemisen tosiseikkojen ja kokemusten valossa ja ottaen huomioon lainsäädännön täytäntöönpanoon osallistuvien kohderyhmien näkökulmat. Sama pätee myös muihin kansalaisia edustaviin organisaatioihin (työntekijät
ja sosiaalietuuksien saajat, kuluttajat jne.).
4.5.3
ETSK vaatii, että työmarkkinaosapuolille ja asiaankuuluville välittäjäorganisaatioille annetaan ehdoton etusija. Pkyritysten ja kuluttajien kuuleminen suoraan ja yksitellen on osoittautunut tehottomaksi, vähämerkityksiseksi ja
epäedustavaksi. Asianomaisille organisaatioille on lisäksi annettava todellinen mahdollisuus osallistua kuulemismenettelyjen ja kyselyjen valmisteluun.
4.5.4
ETSK pohtiikin, eikö olisi suotavaa organisoida kuuleminen paremmin institutionaaliselta ja edustukselliselta
pohjalta hyödyntämällä jo olemassa olevien edustuksellisten neuvoa-antavien elinten resursseja ja perustamalla tarvittaessa
uusia.
4.5.5
ETSK ehdottaa, että kuulemismenettelyjä voitaisiin toteuttaa myös aloittaen unionissa ja jäsenvaltioissa olemassa
olevista edustuselimistä. Komitea muistuttaa myös, että vaihtoehtoisesti voidaan käyttää olemassa olevia konsultointirakenteita.
4.5.6
ETSK suosittaa, että hyödynnetään työntekijöiden, yrittäjien, ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen eurooppalaisia
liittoja ja että myös niille annetaan tehtäväksi toteuttaa tarvittavia kyselyjä ja tutkimuksia sen sijaan, että turvaudutaan
yksinomaan yksityisiin konsultteihin.
4.5.7
ETSK on joka tapauksessa valmis hoitamaan tehtävänsä tällä alalla tämän haittaamatta muita eurooppalaisen
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun toteuttamistapoja.
5. Erityistä
5.1

ETSK katsoo, että REFIT-ohjelman tulisi olla kunnianhimoinen ja samalla yksinkertainen, selkeä ja avoin.

5.2
Suunnitelmien ja ohjelmien moninaiset nimitykset (sääntelyn parantaminen, järkevä sääntely, ”pienet ensin” jne.)
ovat aiheuttaneet jonkin verran sekaannusta.
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Ohjelmien ja hankkeiden hierarkiaa ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta olisi selkiytettävä, jotta yleisö ymmärtäisi, kenelle
ne on suunnattu.
5.3
Prosessiin osallistuvien tahojen, kuulemismenettelyissä käytettävien kanavien ja ehdotusten käsittelytapojen
moninaisuus heikentää toiminnan avoimuutta.
5.4
ETSK ei näiden samojen tehokkuus ja avoimuusperusteiden vuoksi ja ottaen huomioon olemassa olevat mekanismit
myös Euroopan parlamentissa kannata komission ehdotusta uuden korkean tason työryhmän perustamisesta tulevaa työtä
varten, ellei osoiteta, että se tuo todellista lisäarvoa. Komitea katsoo, että komissiosta löytyy jo nyt tarvittava kokemus
prosessin parantamiseksi.
5.5
ETSK panee merkille, että komission mukaan vaikutustenarviointeja pitäisi tehdä kaikissa lainsäädäntäprosessin
vaiheissa ja myös lainsäätäjien tekemien muutosehdotusten yhteydessä. Järjestelmässä, jossa on kaksi lainsäätäjää ja jossa
sääntönä on kompromissiin pyrkiminen, ei ole asianmukaista, että toinen lainsäätäjistä voi sanoa viimeisen sanan
vaikutustenarviointien alalla (vaarana on perussopimuksissa määrättyjen päätöksentekosääntöjen vesittyminen).
5.6
ETSK muistuttaa lisäksi, että REFIT-ohjelman tavoite liittyy oikeuden soveltamiseen EU:ssa. Vaikutustenarviointia
koskevien komission suuntaviivojen mukaan olisi myös tarkasteltava, korjaisiko oikeuden tosiasiallinen soveltaminen esiin
nousseen ongelman tietyissä tapauksissa.
5.7
ETSK pitää tervetulleina komission toteuttamia toimia, joilla tuetaan ja valvotaan direktiivien asianmukaista
saattamista osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Komitea painottaa Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta
annetussa 30. vuosikertomuksessa (10) esitettyjä havaintoja. Kertomuksessa todetaan, että viivästykset ja rikkomukset
liittyvät erityisesti ympäristö-, liikenne- ja verotusalaan. ETSK on huolissaan siitä, että vuonna 2012 ongelmia esiintyi eniten
seuraavilla aloilla (tässä järjestyksessä): liikenne, terveys- ja kuluttaja-asiat, ympäristö sekä sisämarkkinat ja palvelut.
5.8
ETSK katsoo, että vapautusten valikoimaton myöntäminen millä tahansa alalla mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot
antavat säädöksiä kansallisella tasolla mielensä mukaan, mikä osaltaan lisää lainsäädännön vaikeaselkoisuutta sekä
oikeudellista turvattomuutta ja epävarmuutta sisämarkkinoilla. ETSK muistuttaa, että se on aiemmissa lausunnoissaan
pyytänyt käyttämään nykyistä järjestelmällisemmin – silloin kun se tulee kyseeseen – asetusta välineenä, joka tuo paremman
oikeusvarmuuden mutta myös ratkaisee osittain tämän ongelman.
5.9
ETSK muistuttaa aiemmista ylisääntelyä (gold-plating) ja järkevää sääntelyä käsittelevistä lausunnoistaan, joissa on
vaadittu hyväksytyiltä oikeudellisilta teksteiltä parempaa laatua. Komitea katsoo, että työtä tämän asian hyväksi on
jatkettava, jotta Euroopan unionin poliittiset tavoitteet voivat toteutua käytännössä.
5.10
ETSK muistuttaa myös, että tietyissä tapauksissa itsesääntely ja/tai yhteissääntely voivat olla hyödyllinen
lainsäädäntötoimintaa tukeva tai täydentävä väline sillä edellytyksellä, että ne sisällytetään asianmukaisesti laajaan
lainsäädäntökehykseen, joka on selkeä ja hyvin määritelty ja jota ohjaavat muun muassa avoimuuden, riippumattomuuden,
tehokkuuden ja vastuullisuuden periaatteet.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

(10)

http://ec.europa.eu/eu_law/docs/docs_infringements/annual_report_30/com_2013_726_fi.pdf
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Uuteen yksimielisyyteen teollis- ja
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta: EU:n toimintasuunnitelma”
(COM(2014) 392 final)
(2015/C 230/11)

Esittelijä: Pedro Augusto ALMEIDA FREIRE
Euroopan komissio päätti 16. heinäkuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Uuteen
yksimielisyyteen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta: EU:n toimintasuunnitelma”
COM(2014) 392 final.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 19.
marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11 joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 144 ääntä puolesta ja 3
vastaan 2:n pidättyessä äänestämästä.
1. Päätelmät ja suositukset
1.1

ETSK kannattaa komission yleistä lähestymistapaa, jossa tarkoituksena on hyväksyä

— toimintasuunnitelma teollis- ja tekijänoikeusloukkausten torjumiseksi Euroopan unionissa. Toimintasuunnitelmaan
sisältyy toimenpiteitä, joiden avulla EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien suojelupolitiikka kohdistetaan kaupallisessa
laajuudessa tehtyihin loukkauksiin ”seuraa rahaa” -lähestymistavan (follow the money) pohjalta,
— teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamista ja täytäntöönpanoa kolmansissa maissa koskeva strategia, jonka tavoitteena on
määrittää kansainvälisellä tasolla sovellettava lähestymistapa viimeaikaisen kehityksen tarkastelun pohjalta ja esittämällä
ratkaisuja, joilla tehostetaan komission käytettävissä tällä hetkellä olevia keinoja. Tarkoituksena on edistää tiukempien
teollis- ja tekijänoikeussääntöjen noudattamista kolmansissa maissa ja torjua väärennettyjen tavaroiden kauppaa.
Tämä on tarpeen, sillä teollis- ja tekijänoikeusloukkaukset ovat globaali ilmiö, johon on siksi puututtava kokonaisvaltaisesti.
1.2
ETSK kannattaa toimintasuunnitelman tavoitetta torjua kaupallisessa laajuudessa tehtyjä teollis- ja tekijänoikeusloukkauksia, sillä ne haittaavat investointia innovointiin ja pysyvien työpaikkojen luomista Euroopan unioniin sekä
aiheuttavat verotulojen menetyksiä.
1.3
ETSK panee merkille sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) yhä keskeisemmän roolin teollis- ja
tekijänoikeuksien edistämistä ja suojaamista koskevien Euroopan komission strategioiden kehittelyssä ja tukemisessa. Yksi
esimerkki tästä on toimintasuunnitelman ”monitavoitteinen” lähestymistapa.
1.4
ETSK kannattaa komission käytännönläheistä lähestymistapaa, jossa ensisijaisia ovat ”seuraa rahaa” -välineen
kaltaiset keinot ja asianomaisten osapuolten osallistaminen.
1.5
ETSK voi kannattaa komission monitavoitteista lähestymistapaa sillä edellytyksellä, että kyseiset tavoitteet
määritellään paremmin ja että niiden määrällisiä ja laadullisia näkökohtia täsmennetään, ja pitää tervetulleina erityisesti
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen tiedotuskampanjoita, joiden tarkoituksena on
saada yhtäältä nuoret (1) ja toisaalta tuomarit ja oikeusalan ammattilaiset (2) tiedostamaan teollis- ja tekijänoikeusloukkauksien seuraukset.

(1)
(2)

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/-/action/view/1251336
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston tuomareille järjestämä seminaari väärentämisestä ja rahanpesusta, 16.–17. lokakuuta
2014, https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/-/action/view/1574263 Ks. myös EUVL L 354, 28.12.2013,
s. 73 ja COM(2014) 144 final.
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1.6
ETSK on tyytyväinen siihen, että komissio kiinnittää huomiota pk-yrityksiin ja helpottaa niiden mahdollisuuksia
käyttää oikeussuojakeinoja, sekä eurooppalaista iPorta-hanketta eli pk-yritysten tukijärjestelmää (3), jossa otetaan huomioon
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan liittyvät asiat ja koordinoidaan kansallista tukea.
1.7
ETSK kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikilla yrityksillä koosta riippumatta on mahdollisuus – myös
taloudellisesti – hankkia teollis- ja tekijänoikeuksia ja suojata niitä tehokkaasti Euroopassa.
1.8
ETSK pitää kuitenkin valitettavana, että komission lähestymistapa rajoittuu vain välineisiin, jotka eivät ole
säädösluonteisia, eikä tekstissä edes mainita, että voimassa olevia säädösvälineitä olisi aiheellista arvioida tai että niitä
kannattaisi tarkistaa. ETSK korostaa, että komissio olisi voinut olla kunnianhimoisempi ja ottaa huomioon myös tämän osaalueen.
1.9
ETSK ilmaisee lisäksi eriävän mielipiteensä siitä, että komissio antaa kohtuuttoman roolin vapaaehtoisesti
sovellettavien järjestelmien, vapaaehtoisia sopimuksia koskevien pöytäkirjojen ja hyvien käytänteiden täytäntöönpanolle
alalla, jolle ovat ominaisia väärentäminen ja laiton jäljentäminen.
2. Yleistä
2.1
EU:n toimintasuunnitelma ”Uuteen yksimielisyyteen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta”
käsittää kymmenen erityistä toimea, joilla rakennetaan uutta politiikkaa, jossa luodaan ja käytetään välineitä erityisesti
kaupallisessa laajuudessa tehtyjen teollis- ja tekijänoikeusloukkauksien torjumiseen. Tällaiset loukkaukset ovat
vahingollisimpia ja muodostavat suuren haasteen EU:lle, sillä ne jarruttavat investointia innovointiin ja pysyvien
työpaikkojen luomista sekä aiheuttavat verotulojen menetyksiä.
2.2
Uusia välineitä, jotka eivät tässä vaiheessa ole lainsäädännöllisiä, ovat ”seuraa rahaa” -lähestymistapaan perustuvat
toimet, joiden tarkoituksena on estää ”kaupallisessa laajuudessa” toimivia oikeudenrikkojia käyttämästä väärennettyjen
tuotteiden markkinointi- ja jakelukeinoja ja tyrehdyttää niiden tulot.
2.3
EU:n toimintasuunnitelman ”Uuteen yksimielisyyteen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta”
tavoitteet, jotka esitetään tämän lausunnon aiheena olevassa komission tiedonannossa, ovat yhteisiä teollis- ja
tekijänoikeuksien suojaamista ja täytäntöönpanoa kolmansissa maissa koskevan strategian tavoitteiden kanssa:
i) Käytetään kaikkia keinoja, joilla voidaan tehokkaasti torjua ja estää väärennettyjen tuotteiden pääsy sisämarkkinoille ja
leviäminen niillä.
ii) Edistetään investointeja, kasvua ja työllisyyttä teollis- ja tekijänoikeuksista riippuvaisilla aloilla, joilla on hyvin suuri
merkitys talouksiemme kannalta.
2.4
Hyvin tärkeä osa-alue on myös se, että kuluttajat ja tuottajat saadaan keskustelujen ja valistuksen ansiosta
tiedostamaan paremmin teollis- ja tekijänoikeusloukkausten seuraukset.
2.5
Komissio aikoo toteuttaa toimet Euroopan tasolla tarvittaessa yhteistyössä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston
(OHIM) kanssa, jonka yhteydessä on toiminut kesäkuusta 2012 lähtien seurantakeskus (4). Seurantakeskuksen 25.
marraskuuta 2013 julkaisemassa tutkimuksessa (5) todettiin, että etenkään nuoret vastaajat eivät tiedostaneet, miten laajat
vaikutukset teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksilla on näihin oikeuksiin perustuvien työpaikkojen säilymiseen ja
luomiseen. Tutkimus osoitti myös, että nuorten eurooppalaisten mielestä teollis- ja tekijänoikeuksien infrastruktuuri
hyödyttää ennen kaikkea suuria yrityksiä.
2.6
Komissio on siis valinnut monitavoitteisen lähestymistavan otettuaan huomioon syyt, joiden vuoksi nk.
digitaalisukupolvi on yhä kiinnostuneempi hankkimaan teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavia tuotteita. Seurantakeskus
laatii strategian osana tiedotustuotteita, joilla unionin kansalaisille tiedotetaan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten
vaikutuksista erityisesti työllisyyteen ja talouteen.

(3)
(4)

(5)

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/what-are-iprs/index_en.htm
Huhtikuun 19 päivänä 2012 annetussa asetuksessa (EU) N:o 386/2012 OHIMille osoitetaan useita tehtäviä, joiden tavoitteena on
helpottaa ja tukea toimia, joita kansalliset viranomaiset, yksityinen sektori ja EU:n toimielimet toteuttavat teollis- ja
tekijänoikeuksien loukkausten torjumiseksi. Näihin tehtäviin eivät kuulu osallistuminen kansallisten viranomaisten toteuttamiin
yksittäisiin operaatioihin tai tutkimuksiin eivätkä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen III osan V osaston
soveltamisalaan kuuluvat asiat (kuten rikosoikeudellinen ja poliisiyhteistyö).
Ks. oami.europa.eu. Tutkimus perustui aineistokatsaukseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen, johon osallistui 250 iältään 15–65vuotiasta eurooppalaista, sekä kvantitatiiviseen vaiheeseen, jossa yli 26 000 eurooppalaista esitti näkemyksiään puhelinhaastatteluissa.
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3. Erityistä
3.1
Komissio ei tässä vaiheessa selosta toimenpiteiden yksityiskohtaista sisältöä mutta vakuuttaa aikovansa toteuttaa
kuulemisen, jossa sidosryhmät saavat esittää näkemyksensä muista kuin lainsäädännöllisistä välineistä, joissa noudatetaan
”seuraa rahaa” -lähestymistapaa ja joiden tarkoituksena on estää kaupallisessa laajuudessa toimivia väärentäjiä käyttämästä
väärennettyjen tuotteiden markkinointi- ja jakelukeinoja ja tyrehdyttää niiden tulot. Välineet valmistellaan avoimesti ja
huolellisesti, jotta ne ovat varmasti tehokkaita teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien torjunnassa.
3.2
Järjestelmää tuetaan EU-maiden viranomaisten yhteistyötoimilla ja keskusteluilla/neuvotteluilla kolmansien maiden
kanssa. Kyse on esimerkiksi siitä, että käytetään ”kaikkia keinoja, joilla voidaan tehokkaasti torjua ja estää teollis- ja
tekijänoikeuksia loukkaavien tuotteiden pääsy [EU:n ja kolmansien maiden] markkinoille ja leviäminen niillä”.
3.3
Nämä ei-lainsäädännölliset keinot perustuvat asianomaisten osapuolten hyvään tahtoon, eli uusia säädösvälineitä ei
oteta käyttöön. Välineet pohjautuvat silti olemassa oleviin säädösvälineisiin. Neuvotteluratkaisujen etuna on niiden
täytäntöönpanon nopeus. Ennalta ehkäisevien toimien avulla voidaan parantaa yksityisoikeudellisten oikeussuojakeinojen
tehokkuutta. Tavoite voidaan saavuttaa vain sillä edellytyksellä, että toimenpiteet laaditaan avoimesti ja niissä otetaan
huomioon myös asiaan liittyvä yleinen etu.
3.4
ETSK katsoo, että tämä itsesääntelyä koskeva rajallinen lähestymistapa, joka rajoittuu vain ”vapaaehtoisiin
sopimuksiin” tai ”hyviin käytänteisiin”, ei voi korvata lainsäädäntötoimia aloilla, jotka edellyttävät tehokasta sääntelyä.
4. ”Kaupallisen laajuuden” käsite
4.1
Komission toimintasuunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden kohteena oleva ”kaupallisen laajuuden” käsite on
paljon laajempi kuin annetaan ymmärtää. Toimintasuunnitelma onkin kovin vaitonainen tältä osin, mutta ETSK panee
merkille, että käsite sisältyy jo unionin säännöstöön ja sillä voidaan tehostaa tuomioistuimen määräyksiä ja
yksityisoikeudellisia seuraamuksia.
4.2
ETSK korostaa, että ”kaupallinen laajuus” voi koskea toimintaa, jota ei välttämättä toteuteta ”kaupallisessa
tarkoituksessa”.
4.3
Käsite esiintyy tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetussa direktiivissä 2004/48/EY (6), ja se on
eräiden yksityisoikeudellisten oikeussuojakeinojen käyttämisen peruste. ”Kaupallisen laajuuden” kriteerin avulla kansallinen
tuomioistuin voi esimerkiksi määrätä toteutettavaksi väliaikaisia toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi väitetyn loukkaajan
irtaimen ja kiinteän omaisuuden asettaminen hukkaamiskieltoon sekä myös tämän pankkitilien ja muiden varojen
jäädyttäminen (direktiivin 9 artiklan 2 kohta). Eräissä jäsenvaltioissa tätä kriteeriä käytetään myös rikosoikeudellisten
seuraamusten perusteena, joskaan tätä mahdollisuutta ei ole unionin säännöstössä.
4.4
Muissakin EU:n säädöksissä käytetään ”kaupallista laajuutta” vastaavia käsitteitä: tekijänoikeuden ja lähioikeuksien
tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetussa direktiivissä 2001/29/EY (7) mainitaan ”kaupallinen luonne”, ”kaupallinen merkitys”, ”välitön tai välillinen taloudellinen tai kaupallinen etu” ja ”kaupallinen käyttötarkoitus”.
Mallien oikeudellisesta suojasta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun direktiivin 98/71/EY (8) mallioikeudesta johtuvien
oikeuksien rajoittamista käsittelevän 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään: ”Mallin rekisteröinnistä johtuvia
oikeuksia ei voida käyttää seuraavissa: yksityisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin suoritetut toimet”.
4.5
Tuomioistuimen on siis näin muodoin tehtävä päätös tapauskohtaisesti, jolloin vaarana on epäjohdonmukaisen,
epätarkoituksenmukaisen ja siten epävarman oikeuskäytännön luominen.
4.6
Komission yksiköt, jotka ovat tietoisia käsitteen tulkinnanvaraisuudesta ja tästä aiheutuvasta oikeudellisesta
epävarmuudesta, ovat kehottaneet seurantakeskusta keräämään teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin liittyvää
kansallista oikeuskäytäntöä muiden muassa tämän käsitteen täsmentämiseksi. Lisäksi viime kesänä käynnistettiin
yliopistoille suunnattu kiinnostuksenilmaisupyyntö, joka koski teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien taloudellisten
käsitteiden analysointia. Tämän tuloksena järjestettiin 19. syyskuuta 2014 ensimmäinen talousseminaari, jossa asiantuntijat
keskustelivat ”kaupallisen laajuuden” ja ”kaupallisen tarkoituksen” käsitteiden käyttämisestä käytännössä tekijänoikeusloukkauksien yhteydessä (9) sekä keinoista tulkita niitä taloudellisesta näkökulmasta.

(6)
(7)
(8)
(9)

Ks. EUVL L 195, 16.6.2004, s. 16.
Ks. EUVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
Ks. EUVL L 289, 28.10.1998, s. 28.
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/workshops/140919-workshop_en.pdf.
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4.7
Tämä pohdintatyön tärkeyden vuoksi ETSK toivoo, että komission yksiköt analysoivat kysymystä ja välittävät
päätelmänsä tiedoksi asianomaisille osapuolille, myös kansalaisyhteiskunnalle.

5. ”Seuraa rahaa”
5.1
Tiedonanto koskee sekä internetiä että fyysisiä jakeluverkkoja. Se kattaa digitaaliset ja muut kuin digitaaliset tuotteet
ja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, jotka haittaavat niiden luomista, markkinointia, jakelua ja käyttöä. ”Seuraa
rahaa” -lähestymistavalla pyritään siis estämään väärentäjiä kauppaamasta väärennettyjä tuotteita laittomasti.
5.2
Lähestymistavan täytäntöönpanossa huolehditaan siitä, että kaikki merkittävää teollis- ja tekijänoikeuslisäarvoa
sisältävän ketjun osapuolet ryhtyvät tarvittaviin ennalta ehkäiseviin toimiin kilpailukykynsä säilyttämiseksi markkinoilla.
Markkinoiden johtolankana tulee edelleen olla innovointi, joka kannustaa investoimaan luovaan toimintaan ja keksintöihin.
5.3
Tämän pitäisi lisätä luottamusta digitaalimarkkinoihin ja mahdollistaa kilpailukykyisten, merkittävää teollis- ja
tekijänoikeuslisäarvoa sisältävien tuotteiden jakelun sekä markkinoiden kasvun ja kukoistuksen. Tavoitteena on siirtyä
seuraamuksiin ja teollis- ja tekijänoikeusloukkauksien hyvittämiseen keskittyvästä politiikasta ennalta ehkäisevään ja
osallistavaan lähestymistapaan, jossa kuluttajalle tarjotaan sisämarkkinoilla laaja ja monipuolinen valikoima tuotteita, joilla
on merkittävä teollis- ja tekijänoikeuslisäarvo.
5.4
Komissio ehdottaa, että politiikan täytäntöönpanosta julkaistaan seurantaraportti kahden vuoden välein. ETSK
kehottaa sisällyttämään ensimmäiseen raporttiin päteviä indikaattoreita ja vaatii, että se julkaistaan ajoissa.
5.5
Maksupalvelujen turvallisuuden parantaminen ja oikeussuojakeinojen tarjoaminen tilanteessa, jossa väärennettyjen
tavaroiden hankkiminen ei ole ollut tahallista, voisi myös parantaa kuluttajansuojaa ja lisätä kuluttajien luottamusta
sisämarkkinoihin. Komissio ilmoittaa aikovansa järjestää julkisen kuulemisen, jossa käsitellään kuluttajansuojajärjestelmien
vaikutuksia kaupallisessa laajuudessa tapahtuvien teollis- ja tekijänoikeusloukkauksien torjunnassa.
5.6
Koska kyseisten kahden komission aloitteen välillä on niin tiivis yhteys ja koska ”seuraa rahaa” -lähestymistavan
noudattaminen on tärkeää, ETSK toivoo, että komissio käynnistää laajan kuulemismenettelyn ratkaisevan tärkeästä aiheesta
eli kuluttajansuojasta maksupalvelualalla ja laajentaa sen koskemaan yleisesti myös ”seuraa rahaa” -lähestymistapaa.
5.7
ETSK kehottaa komission yksiköitä myös kuulemaan talouden toimijoita saadakseen palautetta kokemuksista, joissa
väärentäjän saama hyöty on otettu huomioon arvioitaessa väärennöstapauksessa maksettavaa vahingonkorvausta (10).

6. Pk-yritykset
6.1
Eräissä jäsenvaltioissa yli puolet pk-yrityksistä (54 %) pitää teollis- ja tekijänoikeuksia asiana, joka ei ole niille
merkittävä. Teollis- ja tekijänoikeuksia saatetaan myös pitää aihepiirinä, joka on tuttu (46 %), mutta joihin liittyvä prosessi
on kallis, monimutkainen ja pitkällinen. Tämä on hämmästyttävä tulos osaamisvaltaisessa taloudessa, jossa aineettomat
tekijät eli esimerkiksi taitotieto, maine, muotoilu ja imago ovat keskeisessä asemassa (11).
6.2
Lisäksi vaikuttaa siltä, että pk-yritykset, joiden kehittämisstrategiaan teollis- ja tekijänoikeudet sisältyvät, saavuttavat
parempia taloudellisia tuloksia kuin muut; tämä käy ilmi eräistä tilastollisista tuloksista. Esimerkiksi Ranskassa INPI:n
(Institut de la propriété industrielle) vuoden 2010 innovaatiopalkinnon pk-yritysten luokassa saaneet 32 yritystä ovat
luoneet 614 työpaikkaa vuodesta 2006, viisinkertaistaneet liikevaihtonsa vuosien 2006 ja 2009 välillä ja kaksinkertaistaneet vientiliikevaihtonsa. Samaan aikaan ne ovat lisänneet t&k-toimintaansa kasvattamalla siihen osoitettuja määrärahoja
65,6 prosenttia (12).

(10)

(11)
(12)

Esimerkiksi Ranskassa periaate on jo olemassa (ks. 11. maaliskuuta 2014 annettu laki N:o 2014–315, joka tuli voimaan 14.
maaliskuuta 2014). Ranskan teollis- ja tekijänoikeuskaaren (code de la propriété intellectuelle) L615-7 artiklassa, sellaisena kuin se
on muutettuna mainitun lain 2 artiklalla, säädetään vastedes, että tuomioistuimen on vahingonkorvausta laskettaessa otettava
erikseen huomioon aiheutuneet taloudelliset haitat, aineettomat vahingot ja väärentäjän saama tuotto, mukaan luettuina säästöt
aineettomissa, aineellisissa ja myynninedistämiseen suunnatuissa investoinneissa. Käytännön toimeenpano saattaa kuitenkin olla
vaikeaa, sillä usein todisteiden saaminen väärentäjän saamasta tuotosta on ongelmallista.
http://www.picarre.be/assets/Documents/Rapport-PIPICARR-tlchargeable3.pdf
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/propriete-industrielle.shtml
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6.3
ETSK kannattaakin komission lähestymistapaa, jossa pyrkimyksenä on helpottaa pk-yritysten mahdollisuuksia
käyttää oikeussuojakeinoja yleisesti (13) ja erityisesti kun on kyse teollis- ja tekijänoikeusriidoista. Innovatiiviset pk-yritykset
todellakin luopuvat usein teollis- ja tekijänoikeuksiensa ja myös tärkeisiin patentteihin perustuvien oikeuksiensa
puolustamisesta oikeudenkäyntien kalleuden ja monimutkaisuuden vuoksi.
6.4
Taloudelliset kustannukset ovat ratkaiseva tekijä sen kannalta, sijoittavatko eurooppalaiset yritykset innovointiin.
Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun, henkistä omaisuutta koskevien oikeuksien uusimisen ja niiden suojelemisen
kustannusten tulisikin olla kohtuulliset. Yhtenäinen patentti voisi kannustaa yrityksiä – myös pk-yrityksiä –, nuoria yrittäjiä
ja start up -yrityksiä suojelemaan keksintöjään, jos sen hankkimiskustannukset olisivat kohtuulliset ja mahdollisuuksien
rajoissa. Yrityksille tulisi myös taata kohtuulliseen hintaan mahdollisuus saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi,
myös oikeuskäsittelyyn yhtenäistä patenttia käsittelevässä tuomioistuimessa.
6.5
Pk-yritysten on myös luotava markkinointi- ja jakelustrategioita, mutta monet eivät tee tätä tehokkaasti, koska niiltä
puuttuu teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen ja tehokkaaseen edistämiseen tarvittava osaaminen ja kokemus, kuten
komission toimintasuunnitelmassa aivan perustellusti todetaan.
6.6
ETSK kannattaakin eurooppalaista IPorta-hanketta eli tukijärjestelmää (14), jossa otetaan huomioon teollis- ja
tekijänoikeuksien suojaan liittyvät asiat ja koordinoidaan kansallista tukea.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

(13)
(14)

Komissio antoi hiljattain ehdotuksen, jonka tavoitteena on lujittaa ja parantaa nykyistä eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin
sovellettavaa menettelyä. Kyseessä on yhdenmukainen menettely, jota voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa (asetus (EY) N:o 861/
2007). Ks. EUVL C 226, 16.7.2014, s. 43.
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/what-are-iprs/index_en.htm
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Valkoinen kirja – Sulautumien valvonnan
tehostaminen EU:ssa”
(COM(2014) 449 final)
(2015/C 230/12)

Esittelijä: Juan MENDOZA CASTRO
Euroopan komissio päätti 16. heinäkuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Valkoinen kirja – Sulautumien valvonnan tehostaminen EU:ssa”
COM(2014) 449 final.
Asian valmistelusta vastannut ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 19.
marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2013 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 137 ääntä puolesta ja 1
vastaan 1:n pidättyessä äänestämästä.
1. Päätelmät ja suositukset
1.1
ETSK suhtautuu myönteisesti valkoiseen kirjaan, sillä sen avulla lujitetaan yhtä unionin kilpailupolitiikan pilaria ja
yksinkertaistetaan menettelyjä.
1.2
Valkoisessa kirjassa komissio tavoittelee tasapainoa yleisen edun ja yritysten edun välillä. Ensimmäiseen pyritään
korjaamalla sääntelyjärjestelmän puutteita ja jälkimmäiseen pitämällä kustannukset mahdollisimman alhaalla. On kuitenkin
vältettävä sitä, että sulautuma-asetuksen laajat muutokset olisivat ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. On myös otettava
huomioon sulautumisten yrityksille tuottama hyöty.
1.3
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja hallinnollisen käytännön perusteella ETSK ehdottaa, että
valkoisen kirjan perustana olevan haittateorian tulee:
a) eritellä tarkoituksenmukaisesti, miten kilpailukyky ja viime kädessä kuluttajat voivat mahdollisesti joutua kärsimään;
b) olla sisäisesti johdonmukainen;
c) ottaa huomioon kaikkia osapuolia hyödyttävät edut; ja
d) olla yhdenmukainen (tai ainakin ristiriidaton) kokemusperäisen näytön kanssa.
1.4
ETSK suosittelee, että uudessa säädöskehyksessä otetaan huomioon myös yhteiskunnalliset vaikutukset, erityisesti
työllisyys ja yritysten kilpailukyky maailmanmarkkinoilla.
1.5
Komitean mielestä komission ehdottamassa kohdennetussa avoimuusjärjestelmässä on selvennettävä seuraavia
käsitteitä: ”kilpailija” kilpailuoikeuden menettelyissä sovellettavien kriteerien pohjalta, ”vertikaalisesti yhteydessä oleva
yritys” (raja-arvojen asettaminen huomioon ottaen), millainen yhteyden pitäisi olla, jotta osuuksien hankinta olisi
”merkittävää”, sekä monialaiset konsernit.
1.6

ETSK pitää tärkeänä, että EU:n sulautumien valvontajärjestelmän saavuttama arvostus säilyy ja jopa kasvaa.

1.7
Vaikka valkoinen kirja on askel oikeaan suuntaan, olisi pohdittava, olisiko sen lähestymistapaa laajennettava
viimeisten 25 vuoden aikana tapahtuneiden muutosten (valvontatapausten ja -viranomaisten lisääntyminen) ja unionin
talouden 2000-luvulla asettamien vaatimusten johdosta.
1.8
EU:ssa on nykyisin 28 valvontaviranomaista (ETA mukaan luettuna 31), joiden kriteerit eroavat toisistaan. Siksi
ETSK suosittaa tarkastelemaan uudelleen valkoista kirjaa ja tavoittelemaan
— jäsenvaltioiden säännöstöjen yhdenmukaistamista
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— pakollisia ilmoituksia koskevien vaatimusten tarkistusta ja
— määrätietoisemmin ”keskitettyjen asiointipisteiden” järjestelmää.
1.9
Valkoisessa kirjassa annetaan tiedoksi menettelysääntöihin tehtäviä muutoksia, joihin kannattaa komitean mielestä
suhtautua suopeasti. Niitä ovat:
— asian käsittelyn siirtämistä jäsenvaltioilta komissiolle ennen ilmoituksen tekemistä koskevan mekanismin yksinkertaistaminen
— ”itseään vastaan todistamiseen” johtavan vaatimuksen poistaminen, kun asian käsittely siirretään komissiolta
jäsenvaltioille ennen ilmoituksen tekemistä ja
— muutokset käsittelyn siirtämisessä jäsenvaltioilta komissiolle ilmoituksen tekemisen jälkeen.
1.9.1
ETSK pitää myös myönteisenä vuoden 2013 yksinkertaistamispakettiin sisältyneille toimille jatkoa olevaa
menettelyjen virtaviivaistamista, etenkin kun on kyse yhteisyrityksistä (engl. joint ventures) ETAan kuulumattomien maiden
kanssa.
2. Valkoisen kirjan sisältö
2.1
EU:n sulautuma-asetusta tarkistettiin perusteellisesti vuonna 2004 (1). Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin,
komissio tarkastelee tässä valkoisessa kirjassa, kuinka tehokkaan kilpailun olennaista estymistä koskevaa aineellisoikeudellista testiä on sovellettu, ja luo katsauksen siihen, kuinka komission ja jäsenvaltioiden välistä lähentymistä ja yhteistyötä
voitaisiin edelleen lisätä. Komissio ehdottaa myös joitakin konkreettisia muutoksia, joiden avulla on tarkoitus tehostaa EU:n
sulautumien valvontaa.
2.2
Yhtäältä ehdotetaan sen varmistamista, että sulautuma-asetuksessa käsitellään kaikkia yrityskeskittymistä tai
yritysten uudelleenjärjestelyistä syntyvän, kilpailuun ja sen vuoksi kuluttajiin kohdistuvan mahdollisen haitan aiheuttajia,
mukaan luettuina haitat, jotka johtuvat sellaisten vähemmistöosuuksien hankinnasta, joihin ei liity määräysvaltaa.
2.3
Toisaalta tavoitteena on varmistaa komission ja kansallisten toimivaltaisten kilpailuviranomaisten välinen läheinen
yhteistyö ja sulautumien valvontaan liittyvien tehtävien asianmukainen jako. Tähän pyritään erityisesti virtaviivaistamalla
sääntöjä, jotka koskevat sulautumien käsittelyn siirtämistä jäsenvaltioilta komissiolle ja päinvastoin.
3. Yleistä
3.1
ETSK suhtautuu myönteisesti valkoiseen kirjaan, koska siinä ehdotetaan uudistuksia, joiden avulla pyritään
lujittamaan yhtä unionin kilpailupolitiikan pilareista, ja ennen kaikkea siksi, että se sisältää keinoja menettelyjen
yksinkertaistamiseksi.
3.2
Komissio perustaa valkoisen kirjan keskeisen ehdotuksen – laajentaa kykyään valvoa myös kilpailunvastaisia
vähemmistöosuuksia – siihen, että asetusta N:o 139/2004 voidaan soveltaa sulautumiin ainoastaan silloin, jos
”määräysvalta siirtyy pysyvästi” (3 artiklan 1 kohta), mistä ei tässä ole kyse. Komissio katsoo lisäksi, että SEUT-sopimuksen
101 ja 102 artikla eivät sellaisinaan ole riittävä oikeusperusta vähemmistöosuuksien käsittelylle.
3.3
Yleisesti ottaen komissio tavoittelee valkoisessa kirjassa tasapainoa yleisen edun ja yritysten edun välillä.
Ensimmäiseen pyritään korjaamalla yrityskeskittymiä koskevan sääntelyjärjestelmän puutteita ja jälkimmäiseen pitämällä
hallintokustannukset mahdollisimman alhaisina.
3.4
ETSK:n mielestä on kuitenkin vältettävä sitä, että ehdotusten nykymuotoinen laajuus johtaa lopulta kulujen
lisääntymiseen. Tätä olisi arvioitava yrityksille uusista säännöksistä syntyvien hyötyjen valossa.
3.5
ETSK pitää myös välttämättömänä selventää muutamia valkoisen kirjan näkökohtia, jotta tulos ei ole ristiriidassa
tavoitteeseen nähden vaan onnistutaan helpottamaan keskittymien valvontaa lisäämättä hallinnollista taakkaa.

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EUVL L 24,
29.1.2004).
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3.6
Valkoisessa kirjassa todetaan sulautumisten toteuttamisen arviointipuitteiksi ”haittaskenaariot”, joita komissio alkoi
ottaa käyttöön vuonna 2002 kärsittyään juridisista vastoinkäymisistä (2). Haittaskenaario edellyttää, että sitä sovelletaan:
a) tarkoituksenmukaisesti sen erittelemiseen, miten kilpailukyky ja viime kädessä kuluttajat voivat mahdollisesti joutua
kärsimään
b) sisäistä johdonmukaisuutta noudattaen
c) ottaen huomioon kaikkia osapuolia hyödyttävät edut ja
d) yhdenmukaisesti (tai ainakin ristiriidattomasti) kokemusperäisen näytön kanssa (3).
3.6.1
Näitä periaatteita, jotka tukeutuvat Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöihin ja komission
hallintokäytänteisiin (4), on sovellettava myös vähemmistöosuuksiin.
3.7
Koska valkoisessa kirjassa ehdotetaan komission toimivallan huomattavaa laajentamista, ETSK suosittaa, että
sulautumisprosessien erittelyssä otetaan huomioon myös yhteiskunnalliset vaikutukset, erityisesti työllisyys.

4. EU vaatii eurooppalaista yrityskeskittymäaluetta, joka vastaa sisämarkkinoiden 2000-luvun tarpeita
4.1
Euroopan unionin yrityskeskittymien valvontajärjestelmä on saavuttanut arvostusta vuosien kuluessa, ja se toimii
mallina muilla mantereilla. ETSK pitää tärkeänä, että saavutettu arvostus säilyy ja jopa kasvaa.
4.2
ETSK suhtautuu myönteisesti valkoisen kirjan tavoitteeseen parantaa komission ja osallistuvien jäsenvaltioiden
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteensovittamista ja edetä kohti ”eurooppalaista yrityskeskittymäaluetta”,
joka helpottaa keskittymien yhdenmukaista käsittelyä ja edistää oikeusvarmuutta. Ehdotetuissa toimissa on kuitenkin
edettävä asetukseen tehtäviä yksittäisiä uudistuksia pidemmälle ja käsiteltävä monitahoisemmin nykyisen valvontajärjestelmän tarkistusta.
4.3
Kuluneiden 25 vuoden aikana yrityskeskittymien valvontaa on lisätty huomattavasti EU:ssa samalla kun
eurooppalaiset yritykset ovat kasvaneet kooltaan ja kansainvälistyneet. Vuonna 1989 vain kolmella kansallisella
viranomaisella oli toimivaltaa kyseisessä asiassa. Vuonna 2000 toimivaltaisia viranomaisia oli komissio mukaan luettuna
14, ja nykyään niitä on 28 (koko ETA mukaan luettuna 31).
4.4
Normien ja soveltamiskriteerien erot ovat yrityksille usein tarpeeton lisärasite: komissiolle ilmoitetuista keskittymistä
alle 5 prosentin on arvioitu mahdollisesti vaarantavan kilpailukykyä (5). Valvontajärjestelmän on tarkoitus sovittaa
kuluttajien ja käyttäjien suojelu eurooppalaisten yritysten pakottavaan tarpeeseen pystyä kilpailemaan maailmanmarkkinoilla.
4.5
Siksi ETSK suosittaa tarkastelemaan valkoista kirjaa uudelleen ja sijoittamaan sen nykyistä laajempaan kehykseen,
johon sisältyy:
— jäsenvaltioiden säännöstöjen yhdenmukaistaminen soveltamiskriteerien erojen estämiseksi
— pakollisia ilmoituksia koskevien vaatimusten tarkistaminen, koska kokemus osoittaa, että monet niistä ovat
tarpeettomia, ja
— määrätietoisempi siirtyminen kohti ”keskitettyjen asiointipisteiden” järjestelmää, koska valvontaviranomaisia on
aiempaa enemmän.

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

Etenkin asiat: T-342/99 Airtours plc v. komissio, Kok. 2002, s. II-2585; T-310/01 Schneider Electric SA v. komissio, Kok. 2002, s.
II-4071 ja T-5/02 Tetra Laval v. komissio, Kok. 2002, s. II-4381.
V. Hans Zenger ja Mike Walker: ”Theories of Harm in European Competition Law”
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2009296
Asia IV/M.938 Guinness v. Grand Metropolitan (15.10.1997) ja asia IV/M.1524 Airtours v. First Choice (22.9.1999).
http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf
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5. Erityistä
5.1 Kohdennettu avoimuusjärjestelmä
5.1.1
Komissio ehdottaa kohdennettua avoimuusjärjestelmää, joka perustuu kahteen kumulatiiviseen kriteeriin, joiden
perusteella päätetään, onko kilpailun olennaisen estymiseen vaadittava edellytys olemassa vai ei:
a) vähemmistöosuuksien hankkiminen kilpailijayrityksestä tai vertikaalisesti yhteydessä olevasta yrityksestä, ja
b) kilpailuyhteys katsotaan merkittäväksi, jos hankittu osuus on noin 20 prosenttia tai jos se on 5 prosentin ja noin 20
prosentin väliltä mutta siihen liittyy lisätekijöitä, kuten oikeudet, joiden perusteella hankkivalla yrityksellä on
määrävähemmistö, paikka hallituksessa tai pääsy kohdeyrityksen kaupallisesti arkaluonteisiin tietoihin.
5.1.2

ETSK ehdottaa, että asetukseen ehdotettavia muutoksia selvennetään seuraavien näkökohtien osalta:

— Ensinnäkin ”kilpailija”-käsitettä on tarkasteltava kilpailunrajoituksia koskeviin toimenpiteisiin sovellettavan määritelmän
perusteella maantieteellisesti määritellyillä markkinoilla.
— Toiseksi on täsmennettävä ”vertikaalisesti yhteydessä oleva yritys” -käsitteen soveltamisessa huomioon otettavia
muuttujia. On pohdittava raja-arvojen määrittämistä, koska yleisluonteinen ilmaus voi johtaa asetuksen edellyttämien
ilmoitusten huomattavaan lisääntymiseen.
— Kolmanneksi: millainen oikeudellinen luonne kilpailuyhteyksillä on oltava, jotta osuuksien hankkimista voidaan sanoa
”merkittäväksi”?
— Viimeiseksi on pohdittava, pitääkö tehokkaan kilpailun olennaista estymistä koskevaan erittelyyn sisältyä myös talouden
eri aloilla toimintaa kehittävien yritysryhmien kaikki toiminta.
5.2 Asian käsittelyn siirtämistä jäsenvaltioilta komissiolle ennen ilmoituksen tekemistä koskevan mekanismin yksinkertaistaminen
5.2.1
ETSK on tyytyväinen ehdotukseen poistaa asetuksen N:o 139/2004 4 artiklan 5 kohdassa edellytetty
kaksivaiheinen menettely (perusteltu lausunto ja sitä seuraava ilmoitus) ja korvata se suoraan komissiolle tehtävällä
ilmoituksella. Jäsenvaltioiden veto-oikeuksien vähäinen määrä oikeuttaa tämän menettelyjä nopeuttavan muutoksen.
5.2.2
Myönteinen on myös ehdotus jäsenvaltioiden ja komission välisen tietojenvaihdon helpottamisesta siten, että
komissio lähettää osapuolten alustavan tiedotteen tai asian siirtopyynnön jäsenvaltioille ilmoittaakseen niille liiketoimesta
ilmoitusta edeltävän yhteydenpidon aikana.
5.3 Asian käsittelyn siirtäminen komissiolta jäsenvaltioille ennen ilmoituksen tekemistä
5.3.1
Asetuksen N:o 139/2004 4 artiklan 4 kohtaan sisältyvällä ”itseään vastaan todistamisella”, joka nyt ehdotetaan
poistettavaksi, tarkoitetaan sitä, että osapuolet, jotka osallistuvat fuusioon tai yritysostoon, voivat esittää perustellun
lausunnon ilmoittaakseen komissiolle siitä, että sulautuma voi vaikuttaa merkittävästi kilpailuun jäsenvaltion määrätyillä
markkinoilla. Uudistuksen myötä riittäisi, että liiketoimen pääasiallisen vaikutuksen osoitetaan kohdistuvan todennäköisesti
kyseisen jäsenvaltion erillisiin markkinoihin.
5.3.2
Komissio katsoo, että tämän pelotevaatimuksen poistaminen voi edistää vapaaehtoista ilmoittamista. Komitea on
samaa mieltä.
5.4 Asian käsittelyn siirtäminen jäsenvaltioilta komissiolle ilmoituksen tekemisen jälkeen
5.4.1
Valkoisessa kirjassa ehdotetaan asetuksen 22 artiklan muuttamista siten, että vain ne jäsenvaltiot, jotka ovat
toimivaltaisia arvioimaan yrityssulautumaa (nykyisin sen voi tehdä yksi tai usea jäsenvaltio), voivat päättää sen siirtämisestä
komission käsiteltäväksi 15 työpäivän määräajassa ja maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Komissio voisi päättää,
hyväksyykö vai hylkääkö se siirtohakemuksen. Mikäli päätös on myönteinen, komission toimivalta ulottuu koko ETAalueelle. Mikäli yksi tai useampi toimivaltainen jäsenvaltio vastustaa siirtoa (olematta velvollisia esittämään perustetta),
komissio luopuu koko ETA-aluetta koskevasta oikeudenkäyttövallasta ja jäsenvaltiot säilyttävät omansa.
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5.4.2
Vaikka ehdotus voi yksinkertaistaa menettelyä, sen vaikutus on ETSK:n mielestä suppea, sillä EU:ssa kyseinen
toimivalta on tunnustettu vain Saksassa, Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sellaisissa tapauksissa, joissa
vähimmäisosuuksien hankintaan ei liity määräysvaltaa.
5.4.3
Ilmoittamisen jälkeisiin siirtoihin tehtävät muutokset merkitsevät myös komission toimivallan laajentamista, mihin
ETSK suhtautuu myönteisesti: mikäli muut jäsenvaltiot eivät vastusta ja komissio hyväksyy suosituksen, se olisi itse
toimivaltainen liiketoimen tarkistamiseksi koko ETA-alueella eikä vain viitejäsenvaltion alueella (ellei jonkin jäsenvaltion
viranomainen ole jo oikeuttanut liiketoimen alueellaan ennen kuin toimivalta siirtyy komissiolle).
5.5 Muita muutoksia
5.5.1
Vuonna 2013 hyväksytyn yksinkertaistamispaketin (6) jatkoksi valkoisessa kirjassa ehdotetaan samojen
tavoitteiden saavuttamiseksi muita keinoja, joihin ETSK suhtautuu myönteisesti.
5.5.2
Tähdellisin on aikomus sulkea asetuksen ulkopuolelle yhteisyritysten (engl. joint ventures) perustamista ETAan
kuulumattomien maiden kanssa koskevat sopimukset, jotka eivät vaikuta ETA:n kilpailutilanteeseen.
5.5.3
Lisäksi mainitaan mahdollisuudesta, että komissio vapauttaa pakollisesta ennakkoilmoituksesta tietyt liiketoimikategoriat, joista ei yleensä synny kilpailuongelmia.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

(6)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1269/2013, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, yrityskeskittymien valvonnasta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 802/2004 muuttamisesta, EUVL
L 336, 14.12.2013, s. 1, ja komission tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston
asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla, EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5 sekä jälkimmäisen oikaisu, EUVL C 11, 15.1.2014, s. 6.
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle työterveyttä ja
-turvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020”
(COM(2014) 332 final)
(2015/C 230/13)

Esittelijä: Carlos TRINDADE
Euroopan komissio päätti 6. kesäkuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan
nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden
komitealle työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020”
COM(2014) 332 final.
Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 20.
marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 11. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 189 ääntä puolesta ja 23
vastaan 20:n pidättyessä äänestämästä.

1. Päätelmät ja suositukset
1.1
ETSK on tyytyväinen siihen, että EU:lla on käytössä kattava ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kehittynyt kehys, jota
täydentävät monivuotiset eurooppalaiset strategiat, joita jäsenvaltiot mukauttavat kansallisiin olosuhteisiinsa. ETSK katsoo
kuitenkin, että on ongelmia, puutteita ja uusia haasteita, joihin on löydettävä ratkaisu.
1.2
ETSK suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen keskittyä ennaltaehkäisyyn sekä sääntöjen yksinkertaistamiseen – suojelun nykyistä tasoa vaarantamatta – ja asianmukaiseen täytäntöönpanoon. Strategialla on varmistettava
tasapaino suojelun korkean tason ja yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen välillä.
1.3
ETSK pitää tervetulleena sitä, että komission huomion keskipisteessä ovat pk-yritykset ja että se kuulee niitä ja
tarjoaa niille tietoja ja neuvontaa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä sekä pk-yrityksiä tukevien julkisten palveluiden
koordinointia vahvistamalla.
1.4
ETSK katsoo, että työterveys- ja työturvallisuustarkastajien koulutusta on lisättävä ja heidän lukumääräänsä
vahvistettava, sillä noin puolessa jäsenvaltioista ei ole saavutettu ILO:n suosittamaa vähimmäistasoa (yksi tarkastaja 10 000:
ta työntekijää kohti).
1.5
Kun otetaan huomioon tarve luoda ennaltaehkäisyyn perustuva ajattelutapa nuorten, vastavalmistuneiden,
harjoittelijoiden ja oppisopimusoppilaiden keskuudessa, ETSK suosittaa, että komissio ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että he saavat asianmukaista käytännön tietoa ja koulutusta.
1.6
ETSK on myös tietoinen investointien roolista ennaltaehkäisyssä ja on täysin samaa mieltä siitä, etteivät yritykset voi
toteuttaa investointeja yksinään vaan että velvollisuus koskee myös jäsenvaltioita. Komitea kehottaa yrityksiä ja
jäsenvaltioita lisäämään investointejaan sekä varmistamaan työntekijöiden osallistuminen.
1.7
ETSK painottaa EU:ssa havaittuja ongelmia tietojen saatavuudessa ja kehottaa komissiota hankkimaan kiireellisesti
tilastoja ja indikaattoreita, joissa otetaan huomioon erityisesti työntekijöiden sukupuoli ja heidän urakehityksensä.
Ammattitautiluettelo (joka sisältää työajalla tapahtuneet onnettomuudet) sekä säännökset kyseisten tietojen ilmoittamisesta
ja tilastollisesta analysoinnista on annettava ja julkaistava EU:n tasolla. Komitea suosittaa, että erityisvirastojen työskentelyä
vahvistetaan ja tehdään laajalti tunnetuksi ja että tietoja ja hyviä käytänteitä levittämällä edistetään osaltaan ennaltaehkäisyyn perustuvan ajattelutavan vahvistamista. Tutkimuksia uusista riskeistä on syvennettävä, ja tämän tutkimustyön
tulosten pohjalta on laadittava tarkoituksenmukaisia (lainsäädännöllisiä tai muunlaisia) toimenpiteitä.
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1.8
ETSK katsoo, että työntekijöiden ja kaikkien työmarkkinaosapuolten ottaminen mukaan toimintaan kaikilla tasoilla
ja työpaikalla on strategian tehokkaan täytäntöönpanon kannalta olennaisen tärkeää. Komitea kehottaa komissiota
lisäämään keskusteluja ja kuulemisia työmarkkinaosapuolten kanssa sekä toteuttamaan yhdessä sovittuja toimia.
Jäsenvaltioiden on edistettävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja.

1.9
ETSK kritisoi sitä, ettei komissio määrittele työtapaturmia ja ammattitauteja koskevia määrällisiä tavoitteita EU:n
tasolla, ja suosittaa, että jäsenvaltiot sisällyttävät tämän kvantifioinnin kansallisiin strategioihinsa.

2. Työterveyden ja -turvallisuuden merkitys

2.1
Strateginen merkitys, joka työterveydellä ja -turvallisuudella on EU:ssa, vahvistetaan Euroopan unionin toiminnasta
tehdyssä sopimuksessa, jonka 151 ja 153 artiklassa käsitellään nimenomaisesti tätä aihetta erityisesti yhdenmukaistamisen
toteuttamiseksi työolojen edistämisessä.

2.2
Työterveyttä ja -turvallisuutta EU:ssa voidaan parantaa, vaikka tuoreen Eurobarometri-selvityksen mukaan
huomattava enemmistö (85 prosenttia) on tyytyväinen työpaikkansa työterveys- ja työturvallisuustilanteeseen ja 77
prosenttia kertoo työpaikallaan olevan saatavilla aiheeseen liittyvää tietoa ja/tai -koulutusta. Itse asiassa nykyinen tilanne on
hyvin huolestuttava: vuosittain yli 4 000 työntekijää kuolee työtapaturman seurauksena, ja yli kolme miljoonaa työntekijää
joutuu vakavaan tapaturmaan, joka johtaa yli kolmen päivän poissaoloon. Noin joka neljäs työntekijä katsoo työnsä
vaarantavan oman terveytensä ja turvallisuutensa tai vaikuttavan pääasiassa kielteisesti omaan terveyteensä. Saksassa 460
miljoonaa sairauslomapäivää laski tuottavuutta arviolta noin 3,1 prosenttia bkt:sta, ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
varainhoitokaudella 2010–2011 valtiolle aiheutui noin 2 381 miljoonan punnan nettokustannukset.

2.3
EU:ssa havaittiin ILO:n mukaan vuonna 2008 lähes 160 000 kuolemaan johtanutta työperäistä sairaustapausta,
joissa syöpä oli merkittävin kuolinsyy (lähes 96 000 tapausta). Arvioiden mukaan EU:ssa kuolee yksi ihminen 3½ minuutin
välein työtapaturmien tai ammattitautien seurauksena. EU on kuitenkin edelleen eturintamassa työterveyden ja
-turvallisuuden alalla.

2.4
Työterveydestä ja -turvallisuudesta aiheutuvat kustannukset on ymmärrettävä investointina eikä pelkkänä menona.
Komissio toteaakin tiedonannossaan, että tuoreiden arvioiden mukaan alalla tehtävät investoinnit voivat johtaa korkeaan,
keskimäärin 2,2 pisteen tuottosuhteeseen, jonka vaihteluväli on 1,29–2,89 pistettä. Toisaalta korostetaan sitä, että
asianmukaisten työolojen puuttuminen aiheuttaa kustannuksia yrityksille ja että eräissä maissa vakuutusmaksut ovat
suhteessa alempia yrityksille, joissa työtapaturmia ei tapahdu.
2.5
Huolimatta EU:n vuosien 2007–2012 työterveys- ja työturvallisuusstrategian suhteellisesta onnistumisesta (1), kun
ajatellaan unionin sääntöjen selkiyttämistä tai jäsenvaltioiden entistä suurempaa sitoutumista, tosiasia on, ettei
ammattitautitapausten vähentämisen tavoitetta ole onnistuttu saavuttamaan. Valtavia puutteita on lisäksi edelleen pkyrityksissä, joilla on ollut suuria vaikeuksia noudattaa lainsäädännöllisiä vaatimuksia taloudellisten, teknisten ja
henkilöstöresurssien niukkuuden johdosta. Kielteisinä seikkoina mainittakoon lisäksi ammattitautien ja työperäisten
sairauksien vähäinen ennaltaehkäiseminen, tilastotietojen ja seurannan riittämättömyys, heikko vuorovaikutus työterveyden
ja -turvallisuuden sekä ympäristön ja kemikaalien välillä sekä työmarkkinaosapuolten vähäinen osallistuminen. Saatavilla
olevat tiedot työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta ovat vielä niukempia aloilla, joille on tyypillistä pimeä ja
epätavallinen työ (erityisesti tietyissä maatalous-, teollisuus- ja palvelualan yrityksissä), etätyö, itsenäinen ammatinharjoittaminen ja kotitaloustyö.

2.6
Korostettakoon, että työtapaturmien väheneminen EU:ssa viime vuosina voisi johtua osaksi työllisyyden
heikkenemisestä aloilla, joilla alttius merkittäville riskeille on suurempi, sillä yleisesti ottaen jäsenvaltiot ovat toteuttaneet
merkittäviä vähennyksiä työterveyden ja -turvallisuuden alalla erityisesti lainsäädäntö-, tarkastus- ja ennaltaehkäisytoimissa.

2.7
ETSK yhtyy analyysiin EU:n edessä olevista merkittävimmistä haasteista ja peräänkuuluttaa komissiolta päättäväisiä
politiikkoja ja toimenpiteitä niihin vastaamiseksi: parannetaan jäsenvaltioiden täytäntöönpanon tasoa, kun kyse on riskien
ennaltaehkäisemiseen tähtäävien tehokkaiden ja vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamisesta, vahvistamalla pk-yritysten
valmiuksia; parannetaan työperäisten sairauksien ennaltaehkäisemistä vähentämällä nykyisiä, uusia ja kehittyviä riskejä ja
toteutetaan johdonmukaisia ja tehokkaita toimenpiteitä väestörakenteen muutokseen vastaamiseksi.

(1)

Yli kolmen työpäivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat vähenivät EU:ssa 27,9 prosenttia vuosina 2007–2011.
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2.8
Sen lisäksi, että jäsenvaltioiden yhteisesti sopimat toimet johtavat ammattitautien ja työtapaturmien vähenemiseen,
niillä suojataan myös investointeja henkilöresursseihin, sillä ne vähentävät terveydenhuoltopalveluiden tarvetta ja
sosiaalisten kustannusten kasvua ja edistävät näin eurooppalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

3. Eurooppalaisen työterveys ja -turvallisuusstrategian 2014–2020 taustaa

3.1
Asianmukaiset työterveys- ja -turvallisuusolosuhteet, jotka ovat sopusoinnussa Eurooppa 2020 -strategin kanssa,
voivat osaltaan merkittävästi edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Euroopan unionin strategiakehyksellä ja
asetuksilla varmistetaan yhdessä kansallisten strategioiden ja säännösten kanssa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden
ylläpitäminen. ETSK pitää valitettavana tiedonannon julkistamisen viivästymistä sekä sitä, ettei siinä ole otettu huomioon
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean – joka edustaa kolmikantapohjalta EU:n eri intressejä –
yksimielisesti hyväksymässä lausunnossa esitettyjä ehdotuksia.

3.2
ETSK panee merkille, ettei komission tiedonannossa suunnitella avattavaksi lainsäädäntöä erityisesti, kun kyse on
nykyisen, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä
annetun direktiivin tarkistamisesta. ETSK toteaa niin ikään, ettei muutosten ennakoimista koskevan oikeudellisen kehyksen
luomisesta – asia, jota myös Euroopan parlamentti on peräänkuuluttanut – ole minkäänlaista mainintaa. ETSK kehottaa
komissiota korjaamaan nämä tilanteet kiireellisesti.
3.3
ETSK, joka aikanaan ilmaisi tyytyväisyytensä EU:n tavoitteeseen vähentää työtapaturmia 25 prosenttia (2),
pahoittelee, ettei tätä tavoitetta ole millään tavalla kvantifioitu kaudelle 2014–2020. ETSK on myös aiemmin kritisoinut
ammattitautien vähentämistä koskevan vertailukelpoisen tavoitteen puuttumista – epäkohta, joka on edelleen havaittavissa
tarkasteltavana olevassa tiedonannossa ja jota on siksi aiheellista moittia jälleen. Komitea pitää olennaisen tärkeänä kehittää
eurooppalaisia tilastollisia välineitä, jotka liittyvät työtapaturmiin, ammattitauteihin ja altistumiseen erilaisille työhön
liittyville riskeille.

3.4
Työmarkkinaosapuolet ja yhteiskunta tunnustavat laajasti sen, että on välttämätöntä parantaa EU:n ja jäsenvaltioiden
sääntöjen ja määräysten täytäntöönpanoa. ETSK katsoo, että on ehdottoman tärkeää vahvistaa mikroyritysten ja pkyritysten valmiuksia, jotta ne voivat toteuttaa riskien ennaltaehkäisemiseen tähtääviä tehokkaita ja vaikuttavia toimenpiteitä
lainsäädännön noudattamista silmällä pitäen. Kyse on ensisijaisista toimista, jotka edellyttävät julkisia politiikkoja
kannustimien, tuen ja räätälöidyn teknisen neuvonnan lisäämiseksi.

3.5
Tekniset innovaatiot ja uudenlaiset työn organisoinnin tavat, erityisesti uudet epätyypilliset työjärjestelyt, luovat
uudenlaisia tilanteita uusine haasteineen, mutta myös uusia riskejä, joita ei ole vielä kartoitettu asianmukaisesti. Näiden
riskien kartoittaminen ja ennaltaehkäiseminen sekä nykyisten ja uusien ammattitautien määrittäminen ovat kiireellisiä
tehtäviä. On ensiarvoisen tärkeää ja kiireellistä löytää ratkaisuja ajantasaistamalla nykyistä lainsäädäntöä tai laatimalla uutta
lainsäädäntöä, joka on mukautettu havaittuihin riskeihin.

3.6
Elinajanodotteen pidentyminen muokkaa Euroopan väestörakennetta eikä merkitse automaattisesti, että ihmiset
elävät pidempään terveydentilan pysyessä samalla hyvänä. Työoloilla on keskeinen asema terveysongelmissa, jotka yleensä
lisääntyvät iän myötä, mikä johtuu muun muassa tiettyjen työhön liittyvien riskien kumulatiivisesta vaikutuksesta. Entistä
parempi ennaltaehkäisy työelämän alusta lähtien ja työntekijän koko työuran ajan auttaa osaltaan vastaamaan
väestörakenteen kehityksen asettamiin haasteisiin. On myös tärkeää rahoittaa jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla tehtävää
alan tutkimusta keskeisten kysymysten selvittämiseksi.

3.7
ETSK katsoo, että työntekijöiden turvattomuus ja epätyypilliset työjärjestelyt ovat lisääntyneet EU:ssa ja että
talouskriisin johdosta muutamat jäsenvaltiot ja eräät sosiaalisesti vastuuttomat yritykset ovat toteuttaneet huomattavia
vähennyksiä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä toimissa. Tätä tilannetta ei voida hyväksyä.

3.8
Toisaalta on aiheellista korostaa, että eräät yritykset ovat vapaaehtoisesti ja lakisääteisten velvoitteidensa ohella
toteuttaneet toimenpiteitä ja toimia tukeakseen työntekijöidensä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämistä.
Näiden yritysten sosiaalisesti vastuullinen asenne ansaitsee komission ja jäsenvaltioiden tunnustuksen ja tuen, jotta
sosiaalisen ja ympäristönäkökohtiin liittyvän vastuun kulttuuri yleistyisi yritysmaailmassa kaikkialla EU:ssa.

(2)

Ks. EUVL C 224, 30.8.2008, s. 88-94.
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3.9
EU on kärsinyt pitkään jatkuneesta talouden pysähtyneisyydestä ja korkeasta työttömyydestä. Työttömyys on
työterveyden erityinen ala, sillä eräissä tapauksissa se on yhteydessä psyykkisiin sairauksiin. Myös pimeiden
työmarkkinoiden työntekijät ovat alttiimpia merkittäville riskeille ja työtapaturmille. ETSK on vakuuttunut siitä, että
rakenteellisten investointien toteuttamisen ohella elinolojen parantaminen erityisesti työterveyden ja -turvallisuuden osalta
antaa erittäin merkittävän panoksen kestäväpohjaiseen talouskasvuun, laadukkaiden työpaikkojen edistämiseen ja
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

4. Yleistä
4.1
Kestäväpohjaisen talouskasvun kannalta on ensiarvoisen tärkeää luoda työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva
kokonaisvaltainen kehys ja panna se tehokkaasti täytäntöön kaikkialla Euroopan unionissa. EU:n toteuttamassa julkisessa
kuulemisessa (3) valtaosa vastaajista vahvisti, että koordinointia EU:n tasolla on jatkettava (93 prosenttia vastaajista), ja
kannatti tavoitetta korkean tason ylläpitämiseksi työterveys- ja -turvallisuusperiaatteiden noudattamisessa yrityksen koosta
riippumatta.
4.2
Vaikka viime vuosina useissa jäsenvaltioissa on havaittu erityisesti työtapaturmien osalta tiettyä edistymistä, joka
saattaa myös osaksi johtua työllisyystason laskusta, ennaltaehkäisyn kulttuuri ei ole yleistynyt EU:ssa, ja pk-yrityksillä on
resursseihin ja valmiuksiin liittyviä ongelmia, jotka voidaan ratkaista vain tiedotuksen, koulutuksen sekä teknisen tuen ja
neuvonnan alalla toteutettavin viranomaistoimin. Nämä viranomaisten toimet on mukautettava eri toimialojen tarpeisiin, ja
niiden on oltava erityisiä kutakin alaa ajatellen.
4.3
Työntekijöiden edustajien osallistuminen yritys- ja työpaikkatasolla työhön liittyvien riskien käsittelyyn on
työmarkkinavuoropuhelun olennainen ominaispiirre. Yrityksille tulee myöntää rahoitustukea vain sillä edellytyksellä, että
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia sääntöjä noudatetaan. Kokemukset Euroopan eri maissa osoittavat sellaisten
yhteisten sopimusten merkityksen, jotka mahdollistavat alueellisten tai alakohtaisten edustusmuotojen luomisen ja edistävät
työmarkkinavuoropuhelua ja ennaltaehkäisyä.
4.4
Koordinointi erilaisten työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien julkisten palveluiden välillä on riittämätöntä.
Voidaan havaita, että mekanismit työmarkkinaosapuolten ottamiseksi kaikilla tasoilla mukaan neuvotteluihin ja erityisten
alakohtaisten sopimusten laatimiseen ovat osittain tehottomia ja/tai niitä hyödynnetään heikosti; tältä osin parannukset ovat
aiheellisia. Nykyistä järjestelmällisempi yhteistyö julkisten terveydenhuoltopalveluiden ja työpaikkojen ennalta ehkäisevien
palveluiden välillä auttaa parantamaan ennaltaehkäisyä ja mahdollistaa ammattitautien paremman havaitsemisen.
Jäsenvaltioihin on perustettava keskitettyjä asiointipisteitä, joilla helpotetaan yhteyksiä viranomaisten ja pk-yritysten välillä.
4.5
Vaikeassa julkisen talouden tilanteessa jäsenvaltiot ovat yleisesti myöntäneet aiempaa vähemmän taloudellisia ja
henkilöresursseja työterveys- ja työturvallisuuskysymysten parissa toimiville instituutioille ja elimille erityisesti, kun kyse on
työterveys- ja työturvallisuustarkastuksista, joiden osalta yrityksissä toteutettavat tarkastus-, tuki- ja neuvontatoimet ovat
supistuneet merkittävästi. ETSK kehottaa kääntämään tämän kehityksen, joka ei ole hyväksyttävissä etenkään, koska on
ilmaantunut kasvava määrä merkittäviä uusia riskejä ja koska työntekijöiden elinolot ja turvallisuustilanne ovat
heikentyneet (kasvavat psykososiaaliset riskit osaksi työttömyyden ja työsuhteiden epävarmuuden johdosta).
4.6
Jäsenvaltioiden on edistettävä ja tuettava neuvotteluja ja kollektiivisia työehtosopimuksia ja varmistettava näin
työmarkkinaosapuolille tärkeä ja vaikuttava rooli työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien politiikkojen laadinnassa ja
toteuttamisessa sekä turvallisen ja terveellisen ympäristön edistämisessä työpaikoilla.
4.7
ETSK pitää valitettavana, että edistyminen terveyttä ja turvallisuutta koskevien EU:n tilastojen osalta on ollut
vähäistä, ja painottaa EU:n tasolla yhdenmukaisten määritelmien sekä tunnustamista ja ilmoittamista koskevien
järjestelmien tärkeyttä ja kiireellisyyttä.
4.8
ETSK yhtyy komission käsitykseen siitä, että ottamalla työmarkkinaosapuolet kaikilla tasoilla mukaan toimintaan
varmistetaan tehokkuus ja vaikuttavuus laadittaessa ja toteutettaessa työterveyden ja -turvallisuuden alan politiikkoja ja
strategioita. Tässä yhteydessä työmarkkinavuoropuhelun eurooppalaisilla rakenteilla ja kolmikantaisella työturvallisuuden ja
työterveyden neuvoa-antavalla komitealla tulee olla keskeinen rooli. Komission on painopisteitään määritellessään
annettava enemmän arvoa neuvoa-antavan komitean ehdotuksille, jotka hyväksytään usein yksimielisesti.

(3)

Public consultation on the new occupational health and safety policy framework, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden
pääosasto, kesäkuu 2014.
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4.9
Työmarkkinavuoropuhelun yhteydessä solmittujen puitesopimusten osalta ETSK kehottaa komissiota viipymättä
selvittämään, onko edustavuus ja EU:n lainsäädännön mukaisuus varmistettu, ja sitoutumaan näin ryhtymään tarvittaviin
toimenpiteisiin sopimusten noudattamiseksi.
4.10
ETSK suosittaa, että jäsenvaltiot käyttävät Euroopan sosiaalirahastoa ja muita Euroopan rakenne- ja
investointirahastoja työterveys- ja työturvallisuustoimien rahoittamiseen.
4.11
ETSK on komission kanssa samaa mieltä siitä, että yhteisvaikutuksia työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan ja
muiden politiikanalojen välillä on tutkittava tarkemmin. ETSK on hyvin vakuuttunut siitä, että aikaansaatu edistyminen tällä
alalla on vielä hyvin vähäistä valtaosassa jäsenvaltioita.

5. Erityistä

5.1 Kansalliset strategiat, lainsäädännön noudattaminen ja valvonta
5.1.1
ETSK kannattaa komission esittämää menettelytapaa, jonka mukaan jäsenvaltioiden on työmarkkinaosapuolia
kuullen tarkistettava kansalliset strategiansa EU:n uuden strategiakehyksen valossa. Komitea kuitenkin suosittaa, että
edeltävän kansallisen strategian vaikutuksista laaditaan yksityiskohtainen arvio. Kaikkien jäsenvaltioiden on annettava suuri
painoarvo työmarkkinaosapuolten sitoutumiselle vuosien 2014–2020 strategiaan, ja on löydettävä yhdenmukaisia
indikaattoreita ja kriteereitä, jotka osoittavat järjestelmällisesti tämän sitoutumisen tason ja mahdollistavat järjestelmällisen
seurannan ja arvioinnin.
5.1.2
ETSK on komission kanssa samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden on yhteistyössä Euroopan työterveys- ja
työturvallisuusviraston (EU-OSHA) kanssa luotava työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva tietokanta ja järjestettävä
säännöllisesti (vähintään kaksi kertaa vuodessa) kokouksia EU-OSHA:n, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan
komitean (ACSH) ja johtavien työsuojelutarkastajien komitean (SLIC) puitteissa.
5.1.3
Taloudellisen ja teknisen tuen tarjoaminen pk-yrityksille sähköisen interaktiivisen riskinarviointivälineen (OiRA) ja
muiden tietotekniikkaan perustuvien välineiden käyttöönottamiseksi jäsenvaltioissa on nähtävä olennaisen tärkeänä asiana
ja se on keskitettävä ensisijaisiin aloihin. On vahvistettava EU-OSHA:n taloudellisia ja henkilöresursseja, jotta se voi toimia
ratkaisevassa roolissa. ETSK pitää valitettavana, että Euroopan sosiaalirahastoa on hyödynnetty jäsenvaltioissa yleissivistävää
ja ammatillista koulutusta koskevien toimien rahoittamiseen hyvin vähän.
5.1.4
Yksilöitäessä hyviä käytänteitä ja erityisiä suuntaviivoja erityisesti pk-yrityksiä silmällä pitäen on otettava
huomioon toimialojen erityisolosuhteet ja liiketoiminnan luonne. EU-OSHA:n on myös tehostettava toimiaan tältä osin ja
edistettävä ennaltaehkäisyn kulttuuria.
5.1.5
Yrityksissä toteutettavaa työterveys- ja työturvallisuustarkastustoimintaa on parannettava eri jäsenvaltioissa
erityisesti tiedotuksen, neuvonnan, ilmaantuvien riskien, lainsäädännön noudattamisessa helpottamisen sekä pimeän työn
tunnistamisen ja torjunnan osalta. Onkin ensiarvoisen tärkeää vahvistaa työterveys- ja työturvallisuustarkastajien resursseja
ja valtuuksia.
5.1.6
ETSK kannattaa työsuojelutarkastajien vaihto-/koulutusohjelman arviointitoimia sekä toimenpiteitä, joilla pyritään
vahvistamaan yhteistyötä työterveys- ja työturvallisuustarkastuksesta vastaavien tahojen välillä SLIC:n puitteissa.
5.1.7
ETSK yhtyy SLIC:n näkökantaan, jonka mukaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien kysymysten on oltava EU:n
strategisia painopisteitä erityisesti, kun kyse on tuki- ja liikuntaelinsairauksista, pitkään piilevinä pysyvistä sairauksista
(työperäiset syövät ja työperäisten keuhkosairauksien kaltaiset krooniset sairaudet), REACH-asetuksen asianmukaisesta
soveltamisesta sekä työhön liittyvistä psykososiaalisista riskeistä (4). Pk-yritysten osalta on aiheellista kehittää terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä valmiuksia, parantaa vaatimusten noudattamista, tarjota helposti saatavilla olevia ja ajantasaistettuja
tietoja ja suuntaviivoja sekä huolehtia siitä, että suuryritykset kantavat vastuunsa niiden pk-yritysten toiminnan
parantamisesta, joiden kanssa ne tekevät yhteistyötä.

(4)
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5.2 Lainsäädännön yksinkertaistaminen
5.2.1
ETSK katsoo, ettei nykyisen lainsäädännön mahdollinen yksinkertaistaminen voi millään tavoin vaarantaa
eurooppalaisten työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuusolosuhteiden nykyistä tasoa ja näiden olosuhteiden jatkuvaa
paranemista. EU:n toteuttama julkinen kuuleminen toi esiin työmarkkinaosapuolten väliset erimielisyydet EU:n uuteen
poliittiseen välineeseen sisällytettävän nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamisesta: 73,4 prosenttia työntekijäjärjestöistä
ja vastaavasti vain 4,3 prosenttia työnantajajärjestöistä ilmoittaa vastustavansa tätä yksinkertaistamista (5). Kaikista
vastanneista (yhteensä 523) 40,5 prosenttia kannattaa yksinkertaistamista, 46,1 prosenttia vastustaa sitä ja 13,4 prosentilla
ei ole mielipidettä asiaan. ETSK kuitenkin katsoo, että joitakin yritysten hallinnollisia rasitteita voidaan vähentää, mutta
tämä ei saa koskaan vaarantaa työntekijöiden terveys- ja turvallisuusolosuhteita.
5.2.2
Korostettakoon, että Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdyn kyselytutkimuksen (ESENER)
mukaan merkittävimmät syyt, joiden vuoksi yritykset puuttuvat työterveyteen ja -turvallisuuteen ovat ”lakisääteisten
velvoitteiden noudattaminen” (90 prosenttia), ”työntekijätaholta tuleva painostus” (76 prosenttia) ja ”työterveys- ja
työturvallisuustarkastuksista johtuva paine” (60 prosenttia); kaikki nämä vaikuttimet synnyttävät huomattavan paineen.
Kyselytutkimuksesta käy lisäksi ilmi, että yrityksistä, jotka eivät toteuta säännöllisesti turvallisuustarkastuksia, vain 37
prosenttia ilmoitti syyksi hyvin monimutkaiset lakisääteiset velvoitteet.
5.2.3
ETSK suosittaa, että yritysten kannalta tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden mahdollista yksinkertaistamista ja/
tai vähentämistä koskeva kartoitus, joka toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön analysoinnin jälkeen, perustuu laajaan
keskusteluun sekä työmarkkinaosapuolten osallistumiseen ja näiden kanssa käytäviin neuvotteluihin kaikilla tasoilla. ETSK
kiinnittää huomiota perussopimuksen 153 artiklaan, jonka mukaan unionin lainsäädännössä säädetään vähimmäisvaatimuksista ja annetaan jäsenvaltioille valtuudet sellaisten säännösten voimassa pitämiseen tai antamiseen, joilla varmistetaan
työntekijöiden parempi suojelu. Tämä edistää kehitystä ja mahdollistaa EU:n aloitteiden ennakoimisen, mistä esimerkkinä
on asbestin kieltäminen lukuisissa jäsenvaltioissa, ennen kuin komissio oli antanut asiasta vastaavaa päätöstä.

5.3 Uudet ja kehittyvät riskit
5.3.1
On ehdottoman välttämätöntä syventää tieteellistä tietoa uusista riskeistä, jotta ehkäistään työhön liittyvät
sairaudet ja ammattitaudit. Toimet on tällöin keskitettävä EU:n tasolle. On olennaisen tärkeää lisätä EU:n ja jäsenvaltioiden
eri elinten vuorovaikutusta/koordinointia, jotta löydetään tarkoituksenmukaisia keinoja määritellä strategioita ja
lainsäädäntötoimenpiteitä uusien ja kehittyvien riskien torjumiseksi. Kun otetaan huomioon, mitä instituutioita nykyisin
on olemassa, ETSK ei näe tarvetta uuden riippumattoman neuvoa-antavan tieteellisen elimen luomiselle.
5.3.2
ETSK on järjestelmällisesti tuonut esiin tarpeen varmistaa työntekijöiden erityisryhmien (nuoret, naiset, ikääntyvät
työntekijät, maahanmuuttajat, epätyypillisessä työsuhteessa olevat työntekijät ja toimintarajoitteiset työntekijät) terveys- ja
turvallisuusolosuhteet ja vastata uusiin ongelmiin, jotka johtuvat muutoksista työn organisoinnissa (erityisesti stressi ja
henkiset sairaudet työssä). Kyse on jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja yhteiskunnan laajasti tunnustamista
ongelmista. ETSK katsoo, että näihin ongelmiin on vastattava, sillä ne kasvavat koko ajan ja niistä aiheutuu taloudellisia ja
sosiaalisia kustannuksia. Tässä yhteydessä painotettakoon, että sukupuolinäkökulma mahdollistaa työterveysalan
politiikkojen koordinoinnin tasa-arvokysymyksissä aikaansaadun edistymisen kanssa.

5.4 Tilastotiedot
5.4.1
Huomattava pula luotettavista, ajantasaisista ja vertailukelpoisista tilastotiedoista EU:n tasolla on yksi
keskeisimmistä ongelmista työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Tämä valitettava tilanne, joka – käsittämätöntä kyllä –
on jatkunut jo vuosia, on korjattava. ETSK tukee komission toimia ratkaisun löytämiseksi näihin ongelmiin, joille komission
ja jäsenvaltioiden on syytä antaa tärkeä etusija, sillä ne voivat halutessaan laatia myös yksityiskohtaisempia, kansallisiin
olosuhteisiin mukautettuja tilastoja. Yhteistyö WHO:n kanssa ICD-10-tautiluokitusta koskevan tietokokonaisuuden
laajentamisessa voi mahdollistaa terveydenhuollon tietokantojen hyödyntämisen, minkä ansiosta tietojen keruu nopeutuu
ja tehostuu.
5.4.2
ETSK pitää valitettavana eurooppalaisten ammattitautitilastojen laadinnan keskeyttämistä ja kehottaa käynnistämään uudelleen tilastolliset tutkimukset ammatillisesta altistumisesta syöpää aiheuttaville tekijöille, kuten tehtiin 1990luvulla toteutetun CAREX-hankkeen yhteydessä. ETSK pitää tervetulleina komission viimeaikaisia toimia tietokannan
luomiseksi ja sellaisen mallin kehittämiseksi, jonka avulla voidaan arvioida ammatillista altistumista joukolle vaarallisia
kemikaaleja EU:n jäsenvaltioissa ja EFTA-/ETA-maissa (HAZCHEM-hanke).

(5)

Public consultation on the new occupational health and safety policy framework, kesäkuu 2014.
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5.5 Yhteistyö kansainvälisten elinten kanssa
5.5.1
ETSK katsoo, että yhteistyön vahvistaminen kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti ILO:n, WHO:n ja OECD:n,
kanssa on asetettava etusijalle, jotta työtapaturmia ja ammattitauteja saadaan vähennettyä maailmanlaajuisesti.
5.5.2
Erityistä huomiota tulee kiinnittää työterveyden ja -turvallisuuden epäkohtiin maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa, mikä näin mahdollistaa sen, että työpaikkojen turvallisuutta voidaan edistää Euroopan lisäksi kaikissa maanosissa.
Tämän kysymyksen sisällyttämistä EU:n solmimiin sopimuksiin on harkittava, jotta varmistetaan, että EU:n kumppanit
noudattavat ILO:n yleissopimuksia ja suosituksia. ETSK muistuttaa asbestia käsittelevistä aiemmista lausunnoistaan ja
kehottaa komissiota muodostamaan asiasta selkeän kannan, jotta asbestin käyttö voidaan kieltää maailmanlaajuisesti.
5.5.3
ETSK kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan kansainvälisiä sääntöjä ja yleissopimuksia ja katsoo, että komission tulee
laatia säännöllisiä raportteja siitä, miten jäsenvaltiot tosiasiassa niitä noudattavat.
Bryssel 11. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon

Seuraavat muutosehdotukset, jotka saivat äänestyksessä tuekseen vähintään neljänneksen annetuista äänistä, hylättiin
keskustelussa:
Kohta 1.8
Muutetaan.
”ETSK katsoo, että työntekijöiden ja kaikkien työmarkkinaosapuolten ottaminen mukaan toimintaan kaikilla tasoilla ja työpaikalla
on strategian tehokkaan täytäntöönpanon kannalta olennaisen tärkeää. Komitea kehottaa komissiota lisäämään keskusteluja ja
kuulemisia työmarkkinaosapuolten kanssa sekä toteuttamaan yhteensovitettuja toimia. Jäsenvaltioiden on edistettävä kannustettava
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja terveys- ja turvallisuusasioista työnantajien ja työntekijöiden
edustajien kesken.”
Äänestystulos
Puolesta:

66

Vastaan:

143

Pidättyi äänestämästä:

17

Kohta 3.2
Muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”ETSK panee merkille, ettei komission tiedonannossa suunnitella avattavaksi lainsäädäntöä erityisesti, kun kyse on nykyisen, tuki- ja
liikuntaelinsairauksista sekä työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä annetun direktiivin
tarkistamisesta. ETSK toteaa niin ikään, ettei minkäänlaisia mainintoja ole muutosten ennakoimista koskevan oikeudellisen
kehyksen luomisesta – asia, jota myös Euroopan parlamentti on peräänkuuluttanut. ETSK kehottaa komissiota korjaamaan nämä
tilanteet kiireellisesti.”
Äänestystulos
Puolesta:

60

Vastaan:

141

Pidättyi äänestämästä:

13

Kohta 3.5
Muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Tekniset innovaatiot ja uudenlaiset työn organisoinnin tavat, erityisesti uudet epätyypilliset työjärjestelyt, luovat uudenlaisia
tilanteita uusine haasteineen, mutta niihin voi tietyissä tapauksissa liittyä joitakin riskejä, myös uusia riskejä, joita ei ole vielä
kartoitettu asianmukaisesti. Näiden riskien kartoittaminen ja ennaltaehkäiseminen sekä nykyisten ja uusien ammattitautien
määrittäminen ovat kiireellisiä tehtäviä. On ensiarvoisen tärkeää ja kiireellistä löytää ratkaisuja ajantasaistamalla nykyistä
lainsäädäntöä nykyisen lainsäädännön ajantasaistamiseksi tai laatimalla uutta lainsäädäntöä, joka on mukautettu havaittuihin
riskeihin.”
Äänestystulos
Puolesta:

77

Vastaan:

140

Pidättyi äänestämästä:

10
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Kohta 3.9
Muutetaan seuraavasti:
”EU on kärsinyt pitkään jatkuneesta talouden pysähtyneisyydestä ja korkeasta työttömyydestä. Työttömyys on työterveyden erityinen
ala, sillä eräissä tapauksissa se on yhteydessä psyykkisiin sairauksiin. Pimeiden työmarkkinoiden työntekijät ovat saattavat lisäksi
joissakin tapauksissa olla alttiimpia merkittäville riskeille ja työtapaturmille. ETSK on vakuuttunut siitä, että rakenteellisten
investointien toteuttamisen ohella elinolojen parantaminen erityisesti työterveyden ja -turvallisuuden osalta antaa erittäin
merkittävän panoksen kestäväpohjaiseen talouskasvuun, laadukkaiden työpaikkojen edistämiseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.”
Äänestystulos
Puolesta:

62

Vastaan:

145

Pidättyi äänestämästä:

10

Kohta 4.6
Muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on edistettävä ja tuettava neuvotteluja ja kollektiivisia työehtosopimuksia sosiaalista vuoropuhelua työnantajien ja
työntekijöitä edustavien välillä ja varmistettava näin työmarkkinaosapuolille tärkeä ja vaikuttava rooli työterveyteen ja
-turvallisuuteen liittyvien politiikkojen laadinnassa ja toteuttamisessa sekä turvallisen ja terveellisen ympäristön edistämisessä
työpaikoilla.”
Äänestystulos
Puolesta:

66

Vastaan:

141

Pidättyi äänestämästä:

17
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Rakennusalan
resurssitehokkuuden parantaminen”
(COM(2014) 445 final),
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja
alueiden komitealle – Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa”
(COM(2014) 398 final)
ja ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY,
pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY, kaatopaikoista annetun direktiivin
1999/31/EY, romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä
paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta”
(COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD))
(2015/C 230/14)

Esittelijä: An Le NOUAIL MARLIÈRE
Komissio päätti 14. heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentti 28. heinäkuuta 2014 ja neuvosto 20. lokakuuta
2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 304 artiklan nojalla pyytää
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheista
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle
– Rakennusalan resurssitehokkuuden parantaminen”
COM(2014) 445 final,
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle
– Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa”
COM(2014) 398 final
ja
”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY, pakkauksista ja
pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY, kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY, romuajoneuvoista
annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/
66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta”
COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD).
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 12. marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 129 ääntä puolesta ja 3
vastaan 5:n pidättyessä äänestämästä.

1. Päätelmät ja suositukset
1.1
Komitea suhtautuu myönteisesti kahteen tiedonantoon ja jätedirektiivien muutospakettiin ja kannattaa pyrkimyksiä
saada kaikki yritykset ja kuluttajat tiedostamaan tarpeen luopua nykyisestä lineaarisesta ”ota, valmista, kuluta, hävitä”
-talousmallista ja nopeuttaa siirtymistä kiertomalliin, joka on luonnostaan uusiutuva ja jossa tavoitteena on turvautua
uusiutuvaan energiaan luonnonvarojen kuluttamisen vähentämiseksi minimiin.
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1.2
Komitea tukee tavoitetta, jonka mukaan on luotava edellytykset tällaiselle siirtymälle, joka kattaa tuotteiden koko
elinkaaren raaka-aineen hankinnasta ekosuunnitteluun, jälleenmyyntiin, liiketoimintamalleihin ja kulutustapoihin, uudelleenkäyttöön ja uudelleenvalmistukseen sekä jätteen käyttämiseen raaka-aineena.

1.3
Komitea pitää kuitenkin valitettavana, että komission esittämissä konkreettisissa ehdotuksissa keskitytään liiaksi
jätepolitiikkaan ja -lainsäädäntöön ja että vastaavat yksityiskohtaiset tuotantoketjun alkupäätä koskevat ehdotukset, joilla
tähdätään tuotteiden koko elinkaaren kehittämiseen, puuttuvat. ETSK odottaa, että komissio esittää tällaisille toimenpiteille
etenemissuunnitelman, joka sisältää selkeän aikataulun, prosessin ja määrärahat, sekä ehdotuksia innovatiivisten
rahoitusvälineiden – kuten ”vihreät” joukkovelkakirjat – käytöstä.

1.4
Komitea kehottaa komissiota sisällyttämään kiertotalouden edellytykset osaksi muitakin EU:n politiikanaloja, kuten
energia- ja ilmastopolitiikkaa ja teollisuuspolitiikkaa, ja myös EU:n uudelleenteollistamistavoitetta. ETSK kannattaa
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden täydentämistä Euroopan energiatehokkuusfoorumin ehdottamalla resurssitehokkuustavoitteella, jota käsitellään tiedonannossa ”Kohti kiertotaloutta”.

1.5
Vaikka komissio on käsitellyt yleisiä työllisyyteen kohdistuvia hyötyjä ja käynnistänyt myös vihreän työllisyyden
aloitteen osana kiertotalouspakettia, komitea pitää valitettavana, että tilaisuutta tutkia tarkemmin työllisyyteen kohdistuvia
vaikutuksia, riskejä ja hyötyjä ei ole käytetty. Varsinkaan jätteen syntymisen ehkäisemiseen, uudelleenkäyttöön ja
uudelleenvalmistukseen liittyvää työllisyyspotentiaalia ei ole käsitelty. Toisaalta myös kunnollisten työolojen varmistamiseen
ja työvoiman terveys- ja turvallisuustason parantamiseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota.

1.6
Tiedon jakamiseen ja käyttäytymisen muuttamiseen tähtäävät ponnistelut olisi Euroopan komission ehdottamassa
toimintakehyksessä jaettava tasapuolisesti sidosryhmien kesken. Tulevaisuuden ennakointi, tieteen kehitys ja innovatiivisten
ratkaisujen käyttöönotto sekä toisaalta Euroopan kilpailukyvyn turvaaminen ja yleinen etu olisi kaikki pidettävä
tasapainossa.

1.7
Kuluttajat ja tuottajat on saatava tiedostamaan vastuunsa. Kuluttajille on annettava valistusta, jotta he osaavat tehdä
vastuullisia ostopäätöksiä. Jäljitettävyys on turvattava mahdollisimman hyvin, ja tuottajat on asetettava vastuuseen.

1.8
Kierrätettävän jätteen kaatopaikalle viennin lopettaminen ja korkeammat jätteen kierrätystavoitteet, joita komissio
ehdottaa, ovat ennakkoedellytyksiä siirtymiselle kohti kiertotaloutta. Niihin olisi pyrittävä. Komission tulisi myös voittaa
kansalaisten tuki puolelleen varmistamalla, että tavoitteet ovat uskottavia eli hyväksyttävissä, laadukkaita ja oikeasuhtaisia.

1.9
Komitea suhtautuu myönteisesti myös komission toimenpiteisiin, joilla parannetaan EU:n jätelainsäädännön
täytäntöönpanoa erityisesti ottamalla käyttöön parempia valvonta- ja hallintovälineitä. Jotta kierrätettävän yhdyskuntajätteen osuus nousisi EU:ssa nykyisestä 42 prosentista 50 prosenttiin vuonna 2020 ja 70 prosenttiin vuonna 2030, on
varmistettava, että eräät maat tehostavat toimiaan ja ryhtyvät käyttämään edistyksellisiä jätehuoltoratkaisuja.
Lähtötuotteiden ja niiden ainesosien laadun parantamiseen ja kierrätysprosessin laatuun kokonaisuudessaan olisi myös
panostettava.

1.10
Komitea toteaa, että komission ehdotuksissa ei hyödynnetä jätteitä koskevassa puitedirektiivissä vahvistettua
jätehierarkiaa, jossa määritellään tärkeysjärjestys jätteen syntymisen ehkäisemisestä uudelleenkäyttöön valmistelun,
kierrätyksen ja muun talteenoton (energia) kautta hävittämiseen. Vaihtoehtoa, joka on jätteen syntymisen ehkäisemiselle
asetettavat tavoitteet, tai muita jätteen syntymisen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä ei ole tarkasteltu kunnolla lukuun
ottamatta ei-sitovaa elintarvikejätteen vähentämistavoitetta. Kulutettujen materiaalien ja loppujätteiden kokonaismäärä
tulisi joka tapauksessa saada viime kädessä hallintaan ja sitä tulisi vähentää ympäristön hyväksi.

1.11
Samoin kuin uudelleenkäyttö (tuotetasolla), moninkertainen kierrätys (raaka-ainetasolla) säästää primaariraakaaineita sekä alentaa energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Jätepaketin tarkistus tarjoaa nyt ainutlaatuisen
mahdollisuuden soveltaa pysyvien materiaalien moninkertaisen kierrätyksen periaatetta.

1.12
Kiertotalouden onnistumista ei tule mitata ainoastaan tuotetun jätteen perusteella, vaan lisäksi on kannustettava
suojelemaan aineellisia ja inhimillisiä resursseja koko arvoketjun mitalta ja pyrittävä poistamaan kaikki ympäristölle tai
ihmisille vaaralliset prosessit.
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1.13
Komitea suosittaa, että toimintapakettia täydennetään toimenpiteillä, joilla tuetaan erityisesti käytettyjen tuotteiden
uudelleenkäyttöön valmistelua. Uudelleenkäyttöön valmistelun nostaminen samalle tasolle kierrätyksen kanssa, kuten
komissio tekee kierrätystavoitteissaan, ei ole jätehierarkian mukaista. Lyhyet ketjut on asetettava etusijalle. Tuotteiden
uudelleenkäyttö, uudelleenkäyttöön valmistelu ja uudelleenvalmistus hyödyntävät parhaiten tuotteisiin sisältyvää arvoa ja
lisäävät mahdollisuuksia säilyttää arvoketjut EU:ssa, tukea aluekehitystä ja luoda työpaikkoja.
1.14
Euroopan unionin tulisi tämän ajattelutavan mukaisesti myös kehottaa kaikkia jäsenvaltioita muuttamaan
vähitellen jätesuunnitelmansa alueellisiksi kiertotaloussuunnitelmiksi, joissa keskitytään aineellisten resurssien säästämiseen
ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseen.
1.15

Komitea suosittaa myös alakohtaisen lähestymistavan laajentamista kiertotalouden edistämiseksi.

2. Johdanto
2.1

Euroopan komissio julkaisi 2. heinäkuuta 2014 viidestä ehdotuksesta muodostuvan kokonaisuuden (1):

a) tiedonanto ”Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa” (COM(2014) 398 final)
b) ehdotus uudeksi direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY, pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun
direktiivin 94/62/EY, kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY, romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/
EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta (COM(2014) 397 final)
c) tiedonanto ”Rakennusalan resurssitehokkuuden parantaminen” (COM(2014) 445 final)
sekä seuraavat kaksi asiakirjaa, joista ETSK antaa erillisen lausunnon (2):
d) vihreä toimintasuunnitelma pk-yrityksille (COM(2014) 440 final)
e) tiedonanto vihreän työllisyyden aloitteesta (COM(2014) 446 final).
Komissio on myös ilmoittanut julkaisevansa myöhemmin tiedonannon kestävyysperiaatteiden mukaisesti tuotetusta
ruoasta.
3. Yleistä
3.1
Miten voidaan tuottaa tavaroita ja palveluja siten, että samalla vähennetään raaka-aineiden kulutusta ja hävikkiä ja
uusiutumattomien energialähteiden käyttöä? Yksi asia on selvä: 1900-luvun teollisen historian aikana luonnonvarojen ja
energian talteenotto- ja hyödyntämiskustannukset ovat laskeneet tasaisesti ennen kaikkea tuottavuuden asteittaisen
paranemisen ansiosta.
3.2
Tämä suoraviivainen kehitys on nyt kuitenkin 2000-luvun alussa pysähtynyt, ja vaarana on, että tilanne muodostuu
kestämättömäksi maapallon resurssien niukentuessa. Hälyttävä raja on jo ylittynyt: enää ei riitä, että suunnitellaan talouden
mallin muuttamista, vaan uuden mallin käyttöön ottamisella on jo kiire.
3.3
Ota, valmista, kuluta, hävitä ja kierrätä: on käynnistettävä perinpohjainen muutos, jotta pystytään varmistamaan
maapallon asukkaiden omavaraisuus ja sosiaalinen ja kestäväpohjainen kehitys pitkällä aikavälillä.
3.4
Tällä hetkellä lähes kaikkien yhteiskuntien kehitys perustuu jokseenkin hallitsemattomaan saalistamiseen,
välittämättä väestöryhmistä, jotka ovat arimmassa asemassa resurssiensa hyödyntämisen ja liikakäytön näkökulmasta,
taikka ilmastonmuutoksen odottamattomista seurauksista ja saastumisesta tai tulevien sukupolvien kohtalosta.
3.5
Kaikkien tulee kyseenalaistaa tämä malli, jota maailmanlaajuinen finanssi-, talous-, sosiaalinen, poliittinen, energia-,
ekologia- ja ympäristökriisi parhaillaan ravistelee.

(1)
(2)

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
Ks. tämän virallisen lehden s. 99.
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3.6
Euroopan komissio haluaa muuttaa tuotanto- ja kulutusmalleja kiertotalousnäkemyksellään, joka sisältää
suunnitelmia koko yhteiskunnan sitouttamiseksi mutta jonka täytäntöönpano ei ole itsestään selvää.

4. Asiakirjaan COM(2014) 398 final liittyviä erityishuomioita
4.1
Tiedonannossa ”Kohti kiertotaloutta” selitetään yleistä kiertotalouden käsitettä ja kuvataan sen etuja talouden
kehityksen ja työllisyyden näkökulmasta.
4.2
Sen yleiset tavoitteet ovat selkeät, ja niiden saavuttamiseksi on välttämätöntä saada edistystä aikaan. Euroopan
tuotanto- ja kulutusmallin on muututtava perinpohjaisesti, ja resurssien ja materiaalien käyttöä on vähennettävä ja näin
ollen käytettävä niitä järkevämmin.
4.3
Keskeinen kysymys on, miten tavoitteet saavutetaan ja miten ne nivoutuvat yleiseksi, kattavaksi toimintakehykseksi.
Markkinoiden puutteita ja epätäydellisyyksiä voidaan ja täytyy käsitellä eri tavoin: markkinakannustimin (hinta- ja
verosignaalit), sääntelyllä (sitovien tavoitteiden asettaminen siten, että keinot niiden saavuttamiseksi ovat vapaavalintaisia)
sekä toiminnanharjoittajille asetetuilla vaatimuksilla.
4.4
Kokonaisvaltainen toimintakehys edellyttää myös, että kaikki tarvittavat edellytykset täyttyvät taloudellisesti,
sosiaalisesti sekä työllisyyden, terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta.
4.5
Komission tiedonannossa todetaan, että sen tavoitteena on määritellä suotuisat puitteet, joilla pyritään edistämään
kiertotalouden alan suunnittelua ja innovointia, houkuttelemaan investointeja ja hyödyntämään yritysten ja kuluttajien
toimintaa.

4.6 Kiertotaloudelle suotuisien puitteiden luominen
4.6.1
ETSK kannattaa periaatetta kiertotaloudelle suotuisien puitteiden käyttöön ottamisesta yhteistyössä kaikkien
sidosryhmien kanssa. Näissä puitteissa on voitava kehitellä uutta talousmallia, joka vähitellen korvaa lineaariseen
talouskasvuun perustuvan hallitsevan mallin. Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka
kattaa tuotteiden koko elinkaaren raaka-aineen hankinnasta ekosuunnitteluun, jälleenmyyntiin, liiketoimintamalleihin ja
kulutustapoihin, uudelleenkäyttöön ja uudelleenvalmistukseen sekä jätteen hyödyntämiseen ja hävittämiseen. Komission
tiedonannossa noudatetaan periaatteessa tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Käytännössä lähestymistapa ei
kuitenkaan ole tasapainoinen, sillä konkreettiset toimintaehdotukset koskevat pääasiassa vain jätealaa. Komissio ainoastaan
ilmoittaa kiertotaloudelle suotuisien puitteiden kehittämisestä tulevaisuudessa (3) muttei esitä selkeää aikataulua eikä
täsmällistä prosessia. Komitea odottaa, että komissio esittää tätä työtä koskevan selkeän ja läpinäkyvän ehdotuksen
viipymättä.
4.6.2
Kiertotalouden käsite perustuu resurssien käytön koko elinkaaren kattavaan analyysiin. Se edistää kierrätystä,
eräiden resurssien korvaamista, tuotteiden kestäväpohjaisuutta ja uudelleenkäyttöä, hävikin vähentämistä ketjun kaikissa
vaiheissa, myös lähteellä, tavaroiden ja palvelujen ekosuunnittelua, uusia liiketoimintamalleja jne. Samalla otetaan käyttöön
uusia hallintomalleja, joihin kaikki kansalaisyhteiskunnan tahot osallistuvat. Komitea kehottaa komissiota laatimaan
yksityiskohtaisen toimintastrategian siirtymisestä kiertotalouteen. Komitea odottaa myös, että komissio esittäisi tarkempia
toimintaehdotuksia ekosuunnittelun ja innovoinnin edistämiseksi ja investointien houkuttelemiseksi ja esittäisi selkeitä
ehdotuksia ja tietoa määrärahoista, jotka osoitetaan kiertotalouden tukemiseen, sekä innovatiivisten rahoitusvälineiden,
kuten ”vihreiden” joukkovelkakirjojen, käytöstä. Komission tulisikin jatkaa työtä
a) selkiyttämällä uusien puitteiden ja muiden EU:n poliittisten linjausten, erityisesti uudelleenteollistamispolitiikan (raakaaineet, innovointi, työntekijöiden terveys ja turvallisuus, liikenne jne.) sekä energia- ja ilmastopolitiikan välistä suhdetta
b) asettamalla tarkistetussa Eurooppa 2020 -strategiassa määrällisiä resurssitehokkuustavoitteita, joissa otetaan huomioon
eurooppalaisen resurssitehokkuusfoorumin ehdotukset

(3)
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c) täsmentämällä tarkemmin, mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä todellisen muutoksen aikaansaamiseksi tuotanto- ja
kulutustavoissa, siten että vähennetään eräiden resurssien käyttöä niiden lähteellä (niiden harvinaisuuden tai
myrkyllisyyden vuoksi), siirrytään kohti vähemmän materialistista ja nykyistä yhteistoiminnallisempaa yhteiskuntaa ja
parannetaan työntekijöiden ja kaikkien kansalaisten hyvinvointia.
4.6.3
ETSK muistuttaa tässä yhteydessä huhtikuussa 2012 antamastaan lausunnosta, jossa käsitellään ”kestävän
tuotannon ja kulutuksen edistämistä EU:ssa” ja jossa kehotetaan luomaan ”uusi yhteinen visio talousmallista kokoamalla
kaikki järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osapuolet” (4).

4.7 Soveltamisalan määrittely
4.7.1
Euroopan komission valitsema tapa lähestyä kiertotalouden kehittämistä ei kerro, miten tämä toteutetaan paikallisja aluetasolla. Komitea katsoo, että mahdollinen kiertotalousstrategia olisi laadittava alueellisen hierarkian ulottuvuutta
noudattaen paikallistasolta alue-, valtio- ja EU-tason kautta aina globaalille tasolle ja asettaen kaikkialla ja aina kun
mahdollista etusijalle lyhyet kierrot ja toimitusketjut.
4.7.2
Kiertotalouden potentiaaliset sosioekonomiset edut toteutuvat ensin puhtaasti paikallistasolla – kestävyysperiaatteiden mukaiset kaupunginosat, ”vihreät” kaupungit – ja seuraavaksi (Euroopan unionin) alueiden tasolla, ennen kuin
ne laajenevat valtakunnalliselle ja kansainväliselle tasolle.
4.7.3
Kansainvälisen sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän polkumyynnin torjunta ja sitä kautta merkittävien talouden
osa-alueiden mahdollinen uudelleensijoittaminen pienessä mittakaavassa kuuluvat molemmat tällaiseen paikallisajatteluun.
Jätehuollon optimointi edellyttää aloitteellisuutta paikallis- ja aluetason päättäjiltä: erilliskeräyksen järjestämistä,
kaatopaikkojen ja lajittelukeskusten perustamista, korjaus-, jälleenmyynti-, uudelleenkäyttöverkostoja jne. Biojätteen hyvä
hallinnointi edellyttää luonnollisesti lyhyiden toimitusketjujen suosimista, myös työpaikkojen luomisen näkökulmasta.
4.7.4
Euroopan unionin tulisi tämän ajattelutavan mukaisesti kehottaa jäsenvaltioita kehittämään vähitellen
jätesuunnitelmiaan kohti alueellisia kiertotaloussuunnitelmia.

4.8 Sosioekonomisten vaikutusten valvominen
4.8.1
Komission paketti luo kyllä yhteyksiä ympäristön (jätehuolto) ja talouden (vihreät työpaikat, toimintasuunnitelma
pk-yrityksille) välille, mutta siinä ei käsitellä järjestelmällisesti seuraavia aiheita:
— jätehierarkian eri toteuttamisvaiheisiin, erityisesti jätteen syntymisen ehkäisemiseen ja uudelleenkäyttöön valmisteluun
liittyvä työllisyyspotentiaali
— kiertotalouteen liittyvien innovatiivisten kehittämismahdollisuuksien työllisyyspotentiaali (ekosuunnittelu, teolliset
symbioosit, toiminto- tai jakamistalous jne.)
— kiertotalouden kehittämiseen liittyvien mahdollisten taloudellisten toimintojen vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja
turvallisuuteen.

4.9 Alakohtaisten lähestymistapojen täydentäminen
4.9.1
Uudessa kiertotalousstrategiassa tulisi pyrkiä selvemmin muokkaamaan jätteisiin liittyvää alakohtaista lähestymistapaa, ja lisäksi ETSK toivoisi, että alakohtaista kehitystä tapahtuisi muuallakin kuin kestävyysajattelua toteuttavan
rakentamisen alalla.
4.9.2
ETSK katsoo, että alakohtaista lähestymistapaa tulisi täydentää myös ehdotuksilla, jotka koskevat kestävyysperiaatteiden mukaisen ruokatuotannon ja rakentamisen lisäksi muitakin aloja, kuten valmistusteollisuutta.

(4)

EUVL C 191, 29.6.2012, s. 6.

FI

C 230/96

Euroopan unionin virallinen lehti

14.7.2015

5. Asiakirjaan COM(2014) 397 final liittyviä erityisiä suosituksia
5.1 Säädösehdotuksen laajentaminen
5.1.1

ETSK kannattaa muutosehdotusten yleistä linjausta, jossa tavoitteena on

— nostaa yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätysastetta ja rajoittaa tiettyjen jätteiden kaatopaikalle sijoittamista
— ottaa käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmä kierrätystavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi
— asettaa laajennetulle tuottajan vastuulle vähimmäistoimintaedellytykset; standardoida määritelmät
— järkeistää raportointivelvoitteita.
5.1.2
Kuitenkin eräät täydentävät vaihtoehdot – kuten määrällisten tavoitteiden asettaminen jätteen syntymisen
ehkäisemiselle ja uudelleenkäytölle tai tiettyjen tuotteiden pakolliset pantit – on nähtävästi hylätty vaikutustenarvioinnissa
kevyin perustein. Komission ehdotuksissa ei noudateta jätteitä koskevassa puitedirektiivissä (5) vahvistettua jätehierarkiaa,
jossa määritellään tärkeysjärjestys jätteen syntymisen ehkäisemisestä uudelleenkäyttöön valmistelun, kierrätyksen ja muun
talteenoton kautta hävittämiseen.
5.1.3
Jätteitä koskevan puitedirektiivin 9 artiklan c alakohdan mukaan komission on toimitettava Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomus, johon liitetään tarvittaessa ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä jätteen syntymisen
ehkäisemistä ja irtikytkentää koskevien tavoitteiden määrittämiseksi vuoteen 2020 tähdäten sekä jätteen syntymisen
ehkäisemistä koskevista indikaattoreista. Koska jätteen syntymisen ehkäiseminen liittyy erottamattomasti kiertotalouteen,
olisi ollut tarkoituksenmukaista esittää mainittu kertomus kiertotalouspaketin yhteydessä. Käsiteltävänä oleviin
kiertotaloutta koskeviin toimenpiteisiin liittyvässä vaikutustenarvioinnissa todetaan, että jätteen syntymisen ehkäisemistä
koskevan yleistavoitteen asettamisesta luovuttiin, esittämättä sen tarkempia perusteluja.
5.1.4
Myöskään tuotteiden ja palvelujen ekosuunnittelulle ei vaikuta olevan riittäviä takeita. Sellaisia olisivat
esimerkiksi
— julkisiin hankintoihin sisällytettävät erityiset lausekkeet
— määräykset tiettyjen tuotteiden suosimisesta toisten sijaan
— velvoitteet sisällyttää tavaroihin tietty prosenttiosuus kierrätettyjä ainesosia
— uudelleenkäytettäviä tai ainakin kierrätettäviä tavaroita suosivat taloudelliset kannustimet (esim. arvonlisäverovähennykset)
— jne.
5.1.5
ETSK katsoo, että tuotteiden suunniteltua vanhenemista olisi käsiteltävä erityisessä strategiassa, joka sisältää
teknisiä, kaupallisia, säädösluonteisia sekä valistukseen ja tiedotukseen liittyviä osa-alueita (6).
5.2 Määrällisten tavoitteiden täydentäminen
5.2.1
Jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat määrälliset tavoitteet ovat käytännössä välttämättömiä jätehierarkian
asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi: tätä ovat painottaneet jo Euroopan parlamentti ja alueiden komitea ja se on
mainittu EU-tuomioistuimen tarkastuksessa. Komission tulisikin laatia tällaisia tavoitteita jäsenvaltioiden toimittamien
kansallisten jätteen syntymisen ehkäisyohjelmien pohjalta.
5.2.2
Alueiden komitean ehdottamaa tavoitetta, jonka mukaan yhdyskuntajätteen määrää on vähennettävä 10
prosenttia, kannattaa harkita tarkkaan (7). Yhdyskuntajätteen määrän rajoittamista koskevien valtakunnallisten ja
alueellisten kokemusten perusteella olisi myös harkittava EU-tason ylärajan asettamista (noin 200–300 kg asukasta
kohden vuodessa).

(5)
(6)
(7)

EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.
EUVL C 67, 6.3.2014, s. 23.
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5.2.3
Yhdyskuntajäte (jätteitä koskevan puitedirektiivin 3 artikla) tulisi määritellä tiukasti kotitalouksien jätteeksi eikä
siihen saisi lukea kaupan ja teollisuuden jätettä tai laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän mukaisesti kerättyä
jätettä, jotta tehtävien ja vastuualojen määrittely olisi selkeää.

5.2.4
Kaupan ja teollisuuden jätteellä tulisi tarkoittaa jätettä, jota ei katsota yhdyskuntajätteeksi ja jolle voidaan siten
määrittää erillinen kierrätystavoite.

5.2.5
Maantäytön määritelmän tulisi olla sellainen, ettei se aina ole hyödyntämisoperaatio, ja tämän tekniikan tulisi olla
kielletty, kun on kyse vaarallisesta jätteestä, ja rajoittua vain rakennus- ja purkujätteeseen (jätteitä koskevan puitedirektiivin
3 artikla).

5.2.6
Komission ehdotukseen, joka koskee pelkästään elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevaa määrällistä
tavoitetta, tulisi lisätä tai liittää pakkausmateriaalin vähentämistä koskeva tavoite.

5.2.7
Komitea suosittaa, että toimintapakettia täydennetään toimenpiteillä, joilla tuetaan erityisesti käytettyjen tuotteiden
uudelleenkäyttöön valmistelua. Uudelleenkäyttöön valmistelun nostaminen samalle tasolle kierrätyksen kanssa, kuten
komissio tekee kierrätystavoitteissaan, ei ole jätehierarkian mukaista. Tuotteiden ja tuotteiden osien kunnostaminen avaa
merkittäviä mahdollisuuksia tuotteiden ja materiaalien käytön tehostamiseen mutta myös työpaikkojen luomiseen paikallisja aluetasolla. Lisäksi uudelleenkäyttöön valmistelua (esimerkiksi pakkausten, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden
tavaroiden kuten lelujen ja vaippojen uudelleenkäyttöön valmistelua) ei pitäisi asettaa samalle viivalle kierrätystoimien
kanssa, vaan niille olisi asetettava oma määrällinen tavoite, esimerkiksi noin 5 prosenttia.

5.2.8
Lainsäädäntöehdotuksessa säädetään, että vuoteen 2030 mennessä on tarkoitus nostaa yhdyskuntajätteen kierrätys
ja uudelleenkäyttö 70 painoprosenttiin ja pakkausjätteen kierrätys ja uudelleenkäyttö 80 painoprosenttiin sekä vuoteen
2025 mennessä vaiheittain lopettaa kierrätettävän jätteen kaatopaikalle sijoittaminen ja vähentää elintarvikejätteen
syntymistä EU:ssa 30 prosenttia. Nämä tavoitteet ovat välttämättömiä, ja niitä tulee tukea.

5.2.9
Määrällisten tavoitteiden on kuuluttava erottamattomasti taloudellisten toiminnanharjoittajien liiketoimintamalleihin – erityisesti pakkaus- ja kauppa-alalla –, ja niiden on itse löydettävä tehokkain keino saavuttaa tavoitteet. On
kuitenkin taattava, että tarvittava siirtymä tapahtuu muita yhtä tärkeitä periaatteita ja perusteita kunnioittaen. Eniten huolta
herättävät työntekijöiden työolot ja terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Pakkaus- ja jätehuoltoalat, missä työ on kovaa ja
työsuhteet usein epävarmoja, ovat erityisen alttiita työstä aiheutuville terveys- ja turvallisuusriskeille. On varmistettava, että
kunnianhimoisiin määrällisiin tavoitteisiin pyrkiminen ei heikennä työoloja vaan päinvastoin parantaa niitä (8).

5.2.10
Paikallisviranomaisille on laadittava rahoituspuitteet: taloudellisten edellytysten tulee olla sellaiset, että
paikallisviranomaiset saavat tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan rahoituksen. Jos julkishallinto velvoitetaan noudattamaan tiukkoja velkaantumista koskevia sääntöjä, mahdolliset uudet tarpeet investoinneille (esimerkiksi jätehuoltoon)
merkitsevät muihin olennaisen tärkeisiin toimintoihin liittyvien menojen vähentämistä. Toimintapuitteissa on varmistettava
asianmukaiset rahoituspuitteet tarvittaessa tilapäisen rahoituksen, kuten EU:n rakennerahastojen tai Eurooppa 2020
-määrärahojen, turvin.

5.2.11
Elintarvikejätteen vähentämisen yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja
että kuluttajansuojasääntöjä noudatetaan. Tässä asiassa olisikin kuultava kuluttajansuojajärjestöjä ja elintarvikkeiden
turvallisuuteen erikoistuneita elimiä ja otettava ne mukaan toimintaan.

5.2.12
Elintarvikejätteen kohdalla kyse on orgaanisesta raaka-aineesta, joka tulisi mahdollisimman laajasti joko käsitellä
tai palauttaa sellaisenaan maataloustuotantoon. Tietynlaiset elintarvikejätteet soveltuvat erityisen hyvin uudelleenkäyttöön
rehuna tai maan lannoitteena. Tällä hetkellä esteenä ovat useat rajoittavat määräykset. Näin ollen ETSK suosittaa
komissiolle, että se tarkastelisi kyseisten rajoitusten järkevyyttä.

(8)

Yksityiskohtaista tietoa jätehuoltoalasta: Euroopan ammattiyhdistysinstituutin (ETUI) HesaMag-julkaisun numero 2014/9,
http://www.etui.org/en/Topics/Health-Safety/HesaMag
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6. Asiakirjaan COM(2014) 445 final liittyviä erityishuomioita
6.1
Resurssitehokkuusmahdollisuuksista rakennusalalla annetun tiedonannon tarkoituksena on edistää rakennusalan
yleisten ympäristövaikutusten vähentämistä koko elinkaaren ajan. Tiedonannossa ehdotetaan indikaattoreita rakennusten
ympäristötehokkuuden arvioimiseksi, jotta suunnittelijoilla, valmistajilla, urakoitsijoilla, viranomaisilla ja käyttäjillä on
mahdollisuus tehdä harkittuja valintoja. Läpinäkyvä indikaattorijärjestelmä ja erityisesti yhdenmukaiset tilastot ja
vertailtavat, helppokäyttöiset indikaattorit ovat välttämättömiä.
6.2
Kiertotalouspakettiin tulisi sisällyttää myös asianmukaisia kysyntäpuolen toimenpiteitä, jotta voitaisiin mahdollistaa
itsenäisten uusioraaka-ainemarkkinoiden syntyminen (esimerkiksi tuotteet, joissa on tietty vähimmäisosuus kierrätettyjä
ainesosia). On luotava tilanne, jossa jätteillä käydään raaka-aineena kauppaa likvideillä markkinoilla, ja sitä myötä jätteille
muodostuu myös asianmukainen taloudellinen, inhimillinen ja ympäristöön liittyvä hinta. Tämä olisi paras kannuste
jätteiden keräämiselle.
6.3 Tuotteiden luokittelun haasteet – toistuvien korvausvaatimusten riskin välttäminen
6.3.1
Toistuvien korvausvaatimusten välttäminen on keskeinen haaste vakuutusyhtiöille: vika tuotteessa, joita on
käytössä useita kymmeniätuhansia kappaleita, voi aiheuttaa suoraan ja välillisesti kymmenien tai jopa satojen miljoonien
eurojen korvauskustannukset. Eräät toistuvat korvausvaatimukset kahdenkymmenen viime vuoden ajalta ovat johtuneet
rakennustuotteen eri ainesosien kemiallisesta yhteensopimattomuudesta.
6.3.2
Tällainen sarjavika johtuu yleensä reaktiosta, joka kehittyy ajan kuluessa ulkoisten tekijöiden kuten kosteuden tai
lämpötilan vaikutuksesta. Osa korvausvaatimuksista liittyy tuontituotteisiin, joiden kaikkia ominaisuuksia ei ollut alun
perin ilmoitettu asianmukaisesti.
6.3.3
Kierrätysmateriaalien käyttäminen rakennusmateriaalien valmistuksessa ei ole este sinänsä. Kierrätettävän
materiaalin fyysiskemialliset ominaisuudet on kuitenkin tunnettava läpikotaisesti, jotta voidaan välttää kaikki
yhteensopivuusriskit uudelleenkäytön aikana. Vaikeutena on määritellä ja luokitella kierrätettävä materiaali tarkasti ja
varmistaa uudelleenkäytettävien tuote-erien homogeeninen laatu.
6.3.4
Jätelainsäädäntöpaketin tarkistus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden ottaa käyttöön moninkertaisen kierrätyksen
periaate resurssitehokkuuden edistämiseksi. Moninkertainen kierrätys tarkoittaa sitä, että materiaalien rakenne ei heikkene
kierrätysprosessissa vaan niitä voidaan käyttää yhä uudestaan ja uudestaan kiertotalouden vahvistamiseksi, eli kyse on ns.
pysyvistä materiaaleista. Näin voidaan varmistaa, ettei käyttökelpoisia materiaaleja mene hukkaan jätteenpolttolaitoksissa tai
kaatopaikoilla. Tällaiset pysyvät materiaalit ovat rikkaus, joka on yhteiskunnan käytettävissä ikuisesti.
6.3.5
Rakennusmateriaalien jäljitettävyyden varmistaminen niiden ensimmäisen elinkaaren aikana mahdollistaisi
uudelleenkäytön paremman hallinnoinnin. Olisi laadittava materiaalien luokittelusäännöt, jotka perustuvat niiden tuleviin
käyttötarkoituksiin ja joissa kiinnitetään huomiota korkeaan biohajoavuuteen. Myös laatuvaatimukset olisi asetettava.
6.4
Komission tulisi harkita sitovien säännösten ja seuraamusten säätämistä ja täytäntöönpanoa sen varalta, että
epätoivotuiksi muuttuneita materiaaleja viedään myytäväksi alihintaan EU:n ulkopuolelle.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Vihreä
toimintasuunnitelma pk-yrityksille – Ympäristöhaasteiden kääntäminen liiketoimintamahdollisuuksiksi”
(COM(2014) 440 final)
ja aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Vihreän työllisyyden aloite: Vihreän talouden työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen”
(COM(2014) 446 final)
(2015/C 230/15)

Esittelijä: Antonello PEZZINI
Euroopan komissio päätti 16. heinäkuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden
komitealle – Vihreä toimintasuunnitelma pk-yrityksille – Ympäristöhaasteiden kääntäminen liiketoimintamahdollisuuksiksi”
COM(2014) 440 final
ja aiheesta
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle
– Vihreän työllisyyden aloite: Vihreän talouden työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen”
COM(2014) 446 final.
Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 12. marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 135 ääntä puolesta ja 1
vastaan 1:n pidättyessä äänestämästä.

1. Päätelmät ja suositukset
1.1
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) katsoo, että EU:n systeemisen kilpailukyvyn kannalta kiertotalouden
näkymillä on Euroopassa suuri merkitys edellyttäen, että kiertotalous perustuu yhteiseen eurooppalaiseen strategiseen
visioon, jossa työelämän toimijat, valtiovalta, työnantajat ja työntekijät, kuluttajat sekä lainsäädäntö- ja sääntelyelimet ovat
eri tasoilla aktiivisesti mukana.
1.2
ETSK on vakuuttunut siitä, että siirtyminen kiertotalouteen Euroopassa voi avata myönteisiä näkymiä Eurooppa
2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Siitä voi tulla kasvun moottori ja sen avulla voidaan luoda uusia työpaikkoja
ja uutta ympäristöalan osaamista ja vahvistaa näin kykyä hallinnoida kestävästi luonnonvaroja kestäväpohjaisessa ja
kilpailukykyisessä taloudessa.
1.3
Komitea kehottaa käynnistämään Euroopan tasolla tulevaisuusanalyysia koskevan osallistavan aloitteen, jonka
tarkoituksena on toteuttaa kaikkien julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteinen visio, jotta EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden
tasolla laadittaisiin yhtenäisiä ja tehokkaita politiikkoja ja välineitä yhteisymmärryksessä tapahtuvaa kiertotalouteen
siirtymistä varten ja jotta luotaisiin konkreettisia kannustimia vihreän innovoinnin ohjelmalle. Olisi tuettava niiden
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden verkostoja, jotka kannattavat siirtymistä kiertotalouden malliin. Komitea voisi tukea
aktiivisesti tällaisia verkostoja ja harkita myös kiertotalouden eurooppalaisen foorumin perustamista ja hallinnointia.
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1.4
ETSK:n mielestä on yhtä lailla perusluonteisen tärkeää aloittaa järjestelmällinen vuoropuhelu yksittäisillä aloilla, joilla
on tarkoitus käynnistää kokeilua tukevia pilottihankkeita. Niiden avulla tarjotaan ohjausta ja tuodaan esiin
kestäväpohjaisimpien käytänteiden potentiaalia sekä varmistetaan kuluttajajärjestöjen sekä mikro- ja pienyritysten ja
yhteisötalouden täysimääräinen osallistuminen.
1.5
Komitean mielestä on tärkeää arvioida kustannus–hyöty-analyysin avulla sitä, kuka saattaa joutua kantamaan
tuotantoteollisuuden, kaupan, jakelun ja kulutuksen järjestelmien systemaattisen muuttamisen seuraukset, kun luovutaan
suunnitellun vanhenemisen järjestelmästä ja siirrytään uusiin käyttö- ja kulutusmuotoihin sellaisten tuotteiden ja osien
kohdalla, jotka säilyttävät lisäarvonsa ja joita voidaan käyttää mahdollisimman pitkään.
1.6
Komitea katsoo, että siirtyminen uuteen kiertotalouden malliin, johon sisältyy uudelleenvalmistus ja uudelleenkäyttö, olisi nivottava sellaisen sosiaalisesti vastuullisen alueen yleiseen laajentamiseen, jossa hyödynnetään yhteisen
innovatiivisen ja osallistavan kulttuurin kehittämistä.
1.7
ETSK kehottaa EU:ta luomaan mahdollisuuden kartoittaa ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella huomattavan
määrän tarkkaan rajattuja innovaatiomyönteisiä alueita – älykkäät kaupungit, vapaasatamat, paikalliset klusterit, green deal
– missä voidaan kokeilla siirtymistä kiertotalouteen myös hyödyntämällä eurooppalaisista välineistä, kuten kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksesta, saatuja myönteisiä kokemuksia.
1.8
ETSK suhtautuu siis myönteisesti ehdotuksiin vihreästä toimintasuunnitelmasta pk-yrityksille ja vihreän työllisyyden
aloitteesta mutta pahoittelee sellaisten konkreettisen toimien ja käytännön ohjeiden puuttumista, joilla pk-yrityksiä
autettaisiin muuttumaan kestäväpohjaisemmiksi ja vihreämmiksi. Komitea kehottaa myös asettamaan ”pienet ensin”
-periaatteen toimintasuunnitelman kulmakiveksi eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business Act)
mukaisesti.
1.9
ETSK pitää erityisen tärkeänä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan aktiivista roolia muotoiltaessa,
sovellettaessa ja seurattaessa kestävän kehityksen kansallisia politiikkoja ja siirryttäessä ympäristön kannalta erittäin
kestäväpohjaiseen kiertotalouteen, jossa perustetaan vilkkaasti yrityksiä ja jossa on huomattavan paljon ”vihreitä”
työpaikkoja.
1.10
ETSK katsoo, että ehdotettuja toimia ympäristöosaamisen nykyisten puutteiden korjaamiseksi on vahvistettava
hyödyntämällä tehokkaasti ja kohdennetusti rakennerahastoja, etenkin Euroopan sosiaalirahastoa, Euroopan aluekehitysrahastoa ja Euroopan maa- ja kalatalousrahastoa, sekä innovointivälineitä, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmaa ja
Cosme- ja Life-ohjelmia, mutta myös Euroopan investointipankin tarjoamia vihreän mikrorahoituksen välinettä.
1.10.1

Tässä yhteydessä on myös paikallaan

— arvioida asianmukaisesti niiden kestävien työpaikkojen potentiaali, joita ei voida siirtää
— säilyttää prosessin oikeudenmukaisuus ja kestäväpohjaisuus ja välttää köyhyyden ja energiaköyhyyden riski
hyödyntämällä eri tasoilla järjestelmällistä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua yhteisen strategisen vision puitteissa
— toteuttaa työmarkkinaosapuolten yhdessä kehittämiä valveuttamis- ja ohjaustoimia
— huolehtia työelämän ja perus- ja ammattikoulutuksen tiiviistä vuorovaikutuksesta hyödyntämällä sosiaalisia toimijoita.
1.11
ETSK on vakuuttunut siitä, että yhteisymmärryksessä tapahtuva ja osallistava siirtyminen kiertotalouteen
Euroopassa saattaa avata lukuisia mahdollisuuksia mikro- ja pk-yrityksille sekä yhteisötaloudelle, ja siitä voi tulla merkittävä
kasvun moottori niin sisämarkkinoilla kuin maailmanlaajuisesti. Tässä yhteydessä on ensisijaisesti
— vahvistettava ja yleistettävä yritysten vapaaehtoista ympäristöauditointia
— parannettava luotonsaantia etenkin vakuusjärjestelmin
— rahoitettava mikro- ja pienyritysten ekoinnovointia etenkin systeemisen ekoinnovoinnin demonstrointialueilla (Systemic
Eco-Innovation Demonstrator)
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— vahvistettava yrittäjäkoulutusta ja yritysneuvontaa
— tuettava materiaalien, komponenttien ja välituotteiden EU-kiertomarkkinoita myös perustamalla eurooppalaisten ja
kansainvälisten teknisten normien ja standardien pohjalta kiertomarkkinoiden verkkohuutokauppa (Circular eBay), jotta
Euroopassa vakiinnutetaan sellaiset primaari- ja uusioraaka-aineet, jotka voivat tarjota arvokkaita elementtejä
huoltovarmuuden ja kauppataseiden kannalta.
1.12
Komitea on vakuuttunut siitä, että siirtymistä kiertotalouteen on tuettava vahvasti etenkin Euroopassa. Tämän
vuoksi
— kyseinen integroitu poliittinen lähestymistapa olisi sisällytettävä kestävään, älykkääseen ja osallistavaan kasvuun
tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian väliarviointiin, jotta voidaan hyödyntää täysin sen taloudellista ja työllisyyteen
liittyvää potentiaalia
— olisi keskityttävä uusiin ideoihin ja/tai erittäin innovatiivisiin aloihin, joille on ominaista käytännön teknologiasovellusten korkea aste, mukaan luettuina olemassa olevien teknologioiden hyödyntäminen ja kestäväpohjaisen
sosiaalisen innovoinnin huomioon ottaminen
— olisi muutettava poliittis-lainsäädännöllinen prosessi eri tasoilla – unionin, valtion ja alueen tasoilla – kieltojen sijaan
ennakoivaksi hyödyntämällä myös toivottavasti piakkoin annettavaa valkoista kirjaa kiertotaloudesta, työllisyydestä ja
kasvusta EU:ssa, jossa on määrä tarkastella monialaisesti asianomaisten välineiden ja politiikkojen kirjoa.

2. Johdanto
2.1
Lineaarisen talouden (otetaan, valmistetaan, kulutetaan, heitetään pois) käsitteelle vastakkainen kiertotalouden käsite
on syntynyt tarpeesta luoda kestävää kasvua. Tavoitteena on säilyttää tuotteiden lisäarvo mahdollisimman pitkään ja
mahdollistaa entistä enemmän tuotteiden komponenttien uudelleenkäyttö tuotantotarkoituksiin. Samalla vähennetään yhä
enemmän jätteiden syntymistä ja hävittämistä sekä ympäristöpaineita.
2.2
McKinseyn mukaan 60–80 prosenttia resursseista tuhlataan lineaarisen raaka-aineiden hankinta-, tuotanto-, kulutusja hylkäämisprosessin lopussa. Maailmassa, jossa kolme miljardia kuluttajaa kuuluu keskiluokkaan, tämä ei ole enää
ylläpidettävissä.
2.3
Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää merkittäviä muutoksia tuottajien, työntekijöiden, kuluttajien ja kansalaisten
ajatusmaailmassa, resurssien ja raaka-aineiden käytössä, tuotesuunnittelussa, markkina- ja yritysmalleissa sekä uusien
menetelmien tutkimuksessa pyrkimyksenä muuttaa jätteet resursseiksi.
2.4
Tarvittavat teknologiat materiaalien elinkaaren jäljittämiseksi arvoketjussa ovat olemassa. Resursseja on myös yhä
vähemmän, ja tarjotut hyödykkeet ovat kalliita. Kuluttajien kannalta täsmäpalvelu saattaa olla kiinnostavampaa kuin pelkkä
tuotteen omistaminen.
2.5
Vihreä kasvumalli tarkoittaa paitsi todellista kulttuurin muutosta, johon liittyy vahva innovoinnin ja tutkimuksen
edistäminen, myös merkittäviä investointeja teknologiaan, koulutukseen, organisaatioon, uusiin ammattiprofiileihin
pätevöitymiseen, uusiin rahoitusmenetelmiin ja asianmukaisiin politiikkoihin.
2.6
Integroitu poliittinen lähestymistapa on välttämätön, jotta voidaan hyödyntää työllistämispotentiaalia siten, että
uudet ammattiprofiilit ovat asianmukaisesti ulottuvilla, ja tarttua haasteisiin, jotka johtuvat siirtymisestä ei-lineaariseen
talouteen. Tässä yhteydessä on myös vahvistettava viestintää, jotta voidaan selviytyä merkittävistä haasteista, jotka liittyvät
uusiin malleihin koulutuksessa, työelämässä ja organisaatioissa.
2.7
EU:n teollisuuden tulevan kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää vahvistaa kykyä valmistaa kestäviä tuotteita
käyttäen entistä vähemmän raaka-aineita, energiaa ja vettä ja ottaa talteen alueella käytöstä poistetut resurssit. On
suunniteltava ja tuotettava tavaroita, joita voidaan käyttää uudelleen, korjata, käsitellä uudelleen ja kierrättää, sekä
järjestettävä tätä varten toimivia palveluita.
2.8
Valmistuksessa syntyneet jätteet olisi voitava muuttaa resursseiksi toisenlaista toimintaa varten ja käytettävä
mahdollisesti alueen maatiloilla lannoitteina. Lämpöä ei pitäisi tuhlata vaan ottaa talteen muita käyttötarkoituksia varten,
esimerkiksi kotitalouksien tai kasvihuoneiden lämmitykseen.
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2.9
Kiertomalli: jokainen tonni materiaalia, joule energiaa ja hehtaari maata olisi saatava tuottamaan enemmän lisäarvoa
ja hyötyä vähentämällä materiaalien käyttöä, käyttämällä niitä uudelleen ja kierrättämällä niitä.
2.10

Jotta kiertotalouteen siirtymisestä olisi hyötyä, tarvitaan seuraavia toimia:

2.10.1
Poistetaan systeemiset esteet, jotka haittaavat kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien
käyttöönottoa pk-yrityksissä sekä käytetään tehokkaasti jätevirroista peräisin olevia raaka-aineita ja alakohtaisia ja alojen
välisiä tietoverkkoja myös EU:n tasolla.
2.10.2
Kehitetään näiden prosessien hallinnoinnista vastaavaa henkilöstöä varten uusia ammattiprofiileja, sillä
työpaikkojen viherryttäminen perustuu hyvään peruskoulutukseen, jota tuetaan elinikäisellä oppimisella, ja ympäristötietoisuutta vahvistaviin koulutustoimiin (1).
2.10.3
Asetetaan käyttöön asianmukaisia rahoitusvälineitä etenkin tutkimusta ja innovointia, valmiuksien parantamista
ja markkina-analyysejä varten hyödyntämällä sellaisia välineitä kuin Horisontti 2020 -puiteohjelma, rakennerahastot, EIP
sekä julkis- ja yksityissektorin kumppanuudet.
2.10.4
Yksinkertaistetaan ja mukautetaan eri tasojen viranomaisten toimesta lainsäädäntöä ja siirrytään kielloista
ennakoivaan lähestymistapaan, jotta helpotetaan laadukkaita ja pysyviä työpaikkoja luovien vihreiden yritysten
perustamista ja kehittämistä eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business Act) mukaisesti.
2.10.5
Kehitetään työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan aktiivista roolia muotoiltaessa, sovellettaessa ja
seurattaessa kestävän kehityksen kansallisia politiikkoja ja siirryttäessä ympäristön kannalta erittäin kestäväpohjaiseen
kiertotalouteen, jolla on vahva potentiaali luoda vihreitä työpaikkoja.
2.10.6
Tarjotaan ohjausta ja konkreettista teknistä tukea mikro- ja pk-yrityksille ja osuuskunnille ja osoitetaan niille
sosiaalisten toimijoiden avulla, miten ne voivat muuttaa tuotantomenetelmiään ekologisemmiksi hyödyntämällä
”työkalupakettia” uusia liiketoimintamalleja varten ja vaihtamalla parhaita käytänteitä.
2.10.7
Edistetään vuoropuhelua ja yhteistyötä työpaikalla, jotta kannustetaan resurssien entistä rationaalisempaan
käyttöön, vähennetään jätteitä, hyödynnetään puhtaita ja vaarattomia teknologioita ja työmenetelmiä ja parannetaan
työpaikkojen laatua.
2.11
Työpaikkojen viherryttäminen ja vihreiden työpaikkojen edistäminen niin perinteisillä kuin kehittyvillä aloilla
edistänee osaltaan ekologisesti kestävää, kilpailukykyistä ja vähähiilistä taloutta sekä kestäväpohjaisia kulutus- ja
tuotantotapoja, joiden avulla voidaan osaltaan torjua ilmastonmuutosta.
2.12
ETSK on useaan otteeseen tarkastellut tätä laajaa aihealuetta eri lausunnoissa (2), joissa se on muun muassa
painottanut seuraavaa:
— ”– – [K]aikkien – – on oltava täysin tietoisia siitä, että edessä on uusi teollinen vallankumous, jonka myötä kehityksen
keskeiseksi tekijäksi tulee elämänlaatu ja laadukas ympäristö ja joka tuo tullessaan uuden, integroidun tavan suunnitella,
tuottaa, kuluttaa sekä suojella ja hallinnoida luonnonvaroja.”
— ”– – [O]n kiireesti siirryttävä puolustuskannalta ja reaktiivisesta asenteesta – – määrätietoiseen ja ennakoivaan
suhtautumistapaan – –.”
— Komitea ”– – kannattaa voimakkaasti aloitteita, joiden tavoitteena on kehittää kestävyysperiaatteita noudattavaa
tuotantoa ja kulutusta koskeva yhteisön politiikka, joka nivoutuisi olennaisena osana yhteisön muihin toimintalinjoihin.
Päämääränä olisi tällöin muuntaa mahdolliset haasteet mahdollisuuksiksi, jotta EU:n elinkeinoelämä menestyisi
kilpailussa – –.”
— ”Tarvitaan [vakavaa] vuoropuhelua EU:n toimielinten, keskus- ja paikallishallinnon sekä kaikkien työmarkkinaosapuolten välillä – – mahdollisuuksista muuttaa kulutusmalleja sekä yleistä talous- ja sosiaalimallia – –.”

(1)
(2)

EUVL C 318, 29.10.2011, s. 142–149.
EUVL C 224, 30.8.2008, s. 1–7; EUVL C 226, 16.7.2014, s. 1–9; EUVL C 67, 6.3.2014, s. 23–26; EUVL C 44, 11.2.2011, s. 110–
117.
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2.12.1
Suuri osa viimeisten kolmenkymmenen vuoden teollisista edistysaskelista perustuu lakeihin ja normeihin, jotka
ovat velvoittaneet teollisuudenaloja vähentämään saastuttamista ja etsimään uusia keinoja muuntaa jätteet tuotoiksi. On
löydettävä uusia verosääntöjä, joilla luodaan energiansäästön ja energian käytön välinen tasapaino, sekä asianmukaisia
säännöksiä, joiden avulla teollisuudenalat voivat ottaa vastuun tuotteiden koko elinkaaresta.
2.13
ETSK on myös äskettäin antamassaan lausunnossa painottanut, että ”tuotanto- ja kulutustapaan tehtävät syvälliset
ja välttämättömät muutokset edellyttävät ensisijaisesti sitä, että kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan tähän osallistavaan
vihreään talouteen siirtymisen prosessiin kaikilla tasoilla, erityisesti sektori- ja alueellisella (unioni-, jäsenvaltio- ja alue-)
tasolla” (3).
2.14
Euroopan parlamentti antoi puolestaan 12. joulukuuta 2013 päätöslauselman aiheesta ”Ekoinnovointi –
työpaikkoja ja kasvua ympäristöpolitiikan avulla” (4), jossa se
— korostaa muun muassa kaksinkertaisia ekologisia ja taloudellisia hyötyjä siirryttäessä kestäväpohjaiseen vihreään
talouteen, sillä näin luodaan pysyviä työpaikkoja
— painottaa, että näitä mahdollisuuksia hyödyntämällä pitäisi olla mahdollista luoda laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja
sekä koulutetuille että kouluttamattomille työntekijöille
— kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille kannustimia, jotta edistetään lisäinvestointeja
yksityisen sektorin tutkimus- ja kehittämistyöhön.
2.15
Alueiden komitea (AK) antoi lokakuussa 2011 lausunnon lippulaivahankkeesta ”Resurssitehokas Eurooppa”, ja
kannatti siinä sellaisen ”resurssitehokkuutta käsittelevän monen toimijan siirtymävaiheen foorumin” luomista, jonka tulisi
kattaa myös ”päättäjät useilta hallinnon tasoilta mukaan lukien alueellinen ja paikallinen taso”.

3. Yleistä
3.1
Komitea on tyytyväinen kiertotaloutta käsittelevän paketin esittämiseen ja etenkin siihen sisältyviin ja käsillä olevassa
lausunnossa tarkasteltaviin kahteen aloitteeseen, jotka koskevat vihreitä työpaikkoja ja toimintasuunnitelmaa pk-yrityksille
siirryttäessä kiertotalouteen.
3.2
Samalla ETSK tuo kuitenkin esiin huolensa tällaisten aloitteiden – etenkin pk-yrityksille suunnatun toimintasuunnitelman – suhteen, sillä tietoa annetaan paljon, mutta konkreettisia toimia tai käytännön ohjeita pk-yrityksille ja
asianomaisille työntekijöille ei ole siitä, miten tuotantoprosesseista ja palveluista voidaan kehittää vihreämpiä tehokkaasti,
edullisesti ja työpaikkojen laatua parantaen menettämättä kilpailukykyä.
3.3
ETSK:n mukaan siirtyminen kiertotalouteen voi onnistua vain, jos prosessiin nivotaan tuotantolaitokset, työntekijät
ja kuluttajat, mutta myös poliittiset päättäjät ja viranomaiset eri tasoilla, alkaen EU:n tasosta. Tässä yhteydessä olisi
siirryttävä kieltoihin perustuvasta lähestymistavasta ennakoivaan ja siirtymistä tukevaan yhtenäiseen lähestymistapaan
hyödyntämällä myös vihreitä tarjouserittelyjä koko hankintajärjestelmässä.
3.4
Kyse ei nimittäin ole vain uusista valmistustavoista ja niistä johtuvasta yrittäjien ja työntekijöiden tarpeesta hankkia
uusia taitoja tai innovatiivista organisaatiojärjestelmistä ja innovatiivisista markkinoista tai uusista käyttö- ja kulutusmalleista vaan ja ehkä ennen kaikkea uudesta teollisuus- ja palvelukulttuurista etenkin lainsäädännössä ja hallinnossa.
3.5
Komitea kehottaa päättäväisesti käynnistämään Euroopan tasolla Horisontti 2020 -puiteohjelman turvin laajaalaisen tulevaisuusanalyysia koskevan osallistavan aloitteen, jonka tarkoituksena on toteuttaa kaikkien julkisten ja
yksityisten toimijoiden yhteinen visio, jotta EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla laaditaan yhtenäisiä ja tehokkaita
politiikkoja ja välineitä yhteisymmärryksessä tapahtuvaa yhtenäistä kiertotalouteen siirtymistä varten Euroopan
energiatehokkuusfoorumin (European Resource Efficiency Platform, EREP) myönteisten toimien lisäksi.

(3)
(4)

EUVL C 271, 19.9.2013, s. 18–22.
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3.5.1
Tavoitteena on saada kansalaiset, työntekijät, kuluttajat ja yritykset erityisten innovatiivisten ja myös
henkilökohtaisten kannustinvälineiden avulla omaksumaan palkitsevia käytänteitä ja toimia,
3.5.2
edistää lainsäädäntökehysten ja EU:n tukemien rahoituskehysten avulla ekologista ja sosiaalista kestävyyttä ja
kannustaa inhimilliseen, sosiaaliseen ja ympäristöön liittyvään pääomaan suuntautuvaan innovointiin ja investointeihin,
3.5.3
laatia yhtenäinen ja yksinkertaistettu institutionaalinen kehys, jossa yritykset, työntekijät, investoijat ja kuluttajat
voivat olla aktiivisesti mukana siirtymisprosessissa,
3.5.4

varmistaa asianmukainen EU-, valtio- ja aluetason rahoitustuki ja helpottaa etenkin mikroyritysten luotonsaantia,

3.5.5
edistää kohdennettuja verohelpotustoimia, innovatiivisia julkis- ja yksityissektorin kumppanuuksia ja vihreitä
julkisia hankintoja sekä levittää parhaita käytänteitä, joilla parannetaan markkinamahdollisuuksia ja luodaan
työmarkkinoista entistä osallistavampia sekä suojella resursseja aluetasolla,
3.5.6
luoda työelämän ja yritysten sekä perus- ja ammattikoulutuksen välistä pitkäjänteistä vuorovaikutusta vihreän
tuotannon ja kulutuksen sekä vihreiden työpaikkojen osalta (5),
3.5.7
tarjota osaamisen, taitojen ja markkinoiden kehittämiseksi tukea ja mentorointia mikro- ja pk-yrityksille
eurooppalaisten verkkojen ja osaamiskeskusten avulla mutta ennen kaikkea rahoitus- ja koulutustuen kautta.
3.6
ETSK:n mielestä on yhtä lailla perusluonteisen tärkeää aloittaa järjestelmällinen vuoropuhelu yksittäisillä aloilla, joilla
on tarkoitus käynnistää kokeilua tukevia pilottihankkeita. Niiden avulla tarjotaan ohjausta ja tuodaan esiin
kestäväpohjaisempien käytänteiden potentiaalia sekä varmistetaan sosiaalisten toimijoiden, kuluttajajärjestöjen, mikro- ja
pienyritysten ja yhteisötalouden täysimääräinen osallistuminen.
3.7
Komitea katsoo, että ennen kuin toteutetaan toimia uusien ihmisarvoisten, kestävien ja vihreiden työpaikkojen
luomiseksi ja vihreiden toimintasuunnitelmien laatimiseksi pk-yrityksiä varten olisi asianmukaista käynnistää suunnitelma
tuotteiden suunnitellun vanhenemisen torjumiseksi.
3.8
Kierrätyksen ja uudelleenkäytön teollisuudenalojen kustannuksia ja näin luotujen uusien työpaikkojen laatua ja
pysyvyyttä ei voida pitää vain ympäristöpolitiikkaan kuuluvina seikkoina, vaan ne edellyttävät monitahoisia ennakoivia
hallintojärjestelmiä ja integroituja toimia monilla strategisilla aloilla, kuten kuluttaja-, liikenne-, maatalous- ja energiaasioihin liittyvät kysymykset (6).
3.9
Kierrätysmateriaalien markkinoiden innovoinnissa olisi voitava tukeutua uudistettuun ja yhtenäiseen eurooppalaiseen lainsäädäntökehykseen, jonka avulla voidaan nivoa keskenään tuoteinnovointi ja tuotteiden käyttö ja torjua näin
jätemateriaalin uudelleenkäsittelyn ja komponenttien loppukäsittelyn nykyistä virtaa maihin, joissa valmistuskustannukset
ovat alhaiset ja joissa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen ei kiinnitetä suurta huomiota (7).
3.10
Komitea katsoo, että siirtyminen uuteen kiertotalouden malliin, johon sisältyy uudelleenvalmistus ja uudelleenkäyttö, olisi nivottava sosiaalisesti vastuullisen alueen yleiseen laajentamiseen.

4. Kiertotalous ja työpaikkojen luominen
4.1
ETSK pitää ehdotettuja toimia nykyiseen vihreään osaamiseen liittyvien puutteiden poistamiseksi riittämättöminä.
Hyvien käytänteiden vaihto nykyisissä verkostoissa ei vaikuta riittävältä varmistamaan sitä, että osaamisen ja työllisyyden
kehitystä voitaisiin arvioida paremmin. ETSK katsoo, että vihreän osaamisen ja vihreiden työpaikkojen nykyistä parempi
määrittely Euroopan tasolla voisi – myös tilastoinnin parantamiseksi – mahdollistaa työmarkkinaosapuolten, pk-yritysten ja
yhteisötalouden aktiivisella osallistumisella selkeämmät analyysit ja kohdennetumman ennakkosuunnittelun. Näin voitaisiin
paitsi luoda uusia ammattiprofiileja myös muuttaa vanhentuneita ammattiprofiileja ja ottaa huomioon myös joustoturva ja
eurooppalaisten laatupuitteiden käyttöönotto (8).

(5)
(6)
(7)
(8)
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4.2
Komitea on sitä mieltä, että rakennerahastojen – ja innovointivälineiden, kuten Horisontti 2020 -puiteohjelman sekä
Cosme- ja Life-ohjelmien, mutta myös EIP:n tarjoaman vihreän mikrorahoitusvälineen – tehokas ja kohdennettu
hyödyntäminen on perustavan tärkeää laadukkaan työllisyyden edistämiseksi etenkin, jos käyttö kohdennetaan pieniin
yrityksiin ja yhteisötalouteen sekä nivotaan komitean kannattamaan ja yhteisymmärrykseen pohjaavaan ennakkosuunnitteluun.
Tässä yhteydessä on
4.2.1
arvioitava paikallisella, alakohtaisella ja alojen välisellä tasolla totuudenmukaisesti niiden kestävien
työpaikkojen potentiaali, joita ei voida siirtää ja jotka voisivat syntyä siirryttäessä kiertotalouteen; samalla on otettava
huomioon Euroopan talouden pakottava tarve saada aikaan työpaikkoja luovaa kestävää kasvua.
4.2.2
varmistettava oikeudenmukainen ja kestäväpohjainen prosessi: kiertotalouteen siirtymisestä ei saa aiheutua
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä ongelmia työntekijöille, mikro- ja pienyrityksille eikä yhteisötaloudelle.
4.2.3
varmistettava eri tasoilla työmarkkinaosapuolten järjestelmällinen vuoropuhelu, jonka avulla voidaan
osallistua täysimääräisesti yhteisen strategisen vision ja sellaisten integroitujen politiikkojen määrittelyyn, joiden
täytäntöönpanolla varmistetaan, että kiertotaloudessa on sekä ammatillista osaamista että sen kehittymisen mahdollistavaa
työvoimaa.
4.2.4
varmistettava työelämän ja perus- ja ammattikoulutuksen välinen tiivis vuorovaikutus, jotta osaamista
voidaan kehittää myönteisesti vakaissa teknisen opetuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestelmissä, joihin sosiaaliset
toimijat osallistuvat suoraan (9).
5. Pk-yritysten vihreä toimintasuunnitelma
5.1
ETSK on vakuuttunut siitä, että siirtyminen kiertotalouteen Euroopassa saattaa avata lukuisia mahdollisuuksia
mikro- ja pk-yrityksille sekä yhteisötaloudelle, ja siitä voi tulla merkittävä kasvun moottori niin sisämarkkinoilla kuin
maailmanlaajuisesti. Näin voidaan vahvistaa niiden kykyä hallita luonnonvaroja kestäväpohjaisesti ja luoda uusia
laadukkaita työpaikkoja.
5.2
Komitea kehottaa noudattamaan pk-yrityksille suunnatun vihreän toimintasuunnitelman yhteydessä ”pienet ensin”
-periaatetta ja edistämään sitä koko sääntely- ja täytäntöönpanoprosessin ajan sekä kiinnittämään erityistä huomiota
resurssien tehokasta käyttöä koskevaan lainsäädäntöön eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen (Small Business Act)
mukaisesti. Lisäksi olisi sovellettava pk-yritystestiä avaintekijänä kiertotalouteen siirryttäessä.
5.3
ETSK katsoo, että tämän vuoksi on mukautettava pienyrityksiä ja yhteisötaloutta tukevia välineitä, sillä aiemmilla
välineillä, kuten ekoinnovoinnin toimintasuunnitelmalla, on saavutettu rajallisia tuloksia.
5.4
Komitea katsoo, että ehdotukseen liitetyssä komission työasiakirjassa (10) kuvatusta 34 toimenpiteestä etusijalle olisi
asetettava seuraavat toimet:
5.4.1
Vahvistetaan ja levitetään pilottiohjelmana toteutettavaa vapaaehtoista pk-yrityksiin sovellettavaa
ympäristöauditointia ympäristöteknologian varmennusjärjestelmien (Environmental Technology Verification, ETV)
tutkimiseksi unionin tuella laajassa mitassa ekosuunnittelun ja ekologisen prosessisuunnittelun aloilla käyttäen
mahdollisesti EU:n vihreää merkkiä (esim. ympäristömerkki II).
5.4.2
Parannetaan luotonsaantia: laajennetaan EIP:n roolia yritysten luotonsaannissa siirryttäessä kiertotalouteen
vahvistamalla luonnonpääoman rahoitusjärjestelyä (Natural Capital Financing Facility, NCFF); luodaan erityisiä
vakuusjärjestelmiä mikro- ja pienyrityksiä varten, jotta ne voivat saada nopeasti ja yksinkertaisesti luottoa, mikroluottoa,
riskipääomaa ja energiatehokkuuden yksityistä rahoitusta (Private Finance for Energy Efficiency, PF4EE) koko EU:ssa.
5.4.3
Rahoitetaan mikro- ja pienyritysten ekoinnovointia: helpotetaan pk-yrityksille tarkoitettujen uusien välineiden
käyttöä Horisontti 2020 -puiteohjelman, EAKR:n, EMKR:n, Lifen ja maaseuturahaston puitteissa innovatiivisia
kokeiluhankkeita varten EU:ssa hyödyntämällä ohjelmien yhteistä yhteyspistettä tarkkaan määritellyillä ja rajatuilla aloilla,
kuten systeeminen ekoinnovoinnin demonstraatio (Systemic Eco-Innovation Demonstrator, SEIDEM), sekä
sellaisilla alueilla kuin älykkäät kaupungit, alueelliset klusterit ja vapaa-alueet, joihin toimet, helpotukset ja poikkeukset on
kohdennettava mitattavin ja erittäin näkyvin välitavoittein.

(9)
(10)
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5.4.4
Vahvistetaan yrittäjyyskoulutusta ja yritysten mentorointia: asetetaan etusijalle yrityksissä tapahtuva
koulutus sähköisessä muodossa Yritys-Eurooppa-verkoston (EEN) ja tulevan Euroopan resurssitehokkuuden osaamiskeskuksen tuella sekä järjestämällä erityisasiantuntijoiden tarjoamaa mentorointia EU:n rahoituksella paikallisten mikro- ja
pienyritysten parissa toimiville ammatillisille organisaatioille hyödyntämällä Erasmus Plus- ja Cosme-ohjelmia valikoituja
hankkeita varten.
5.4.5
Perustetaan materiaalien, komponenttien ja välituotteiden kiertomarkkinat: käynnistetään kiertomarkkinoiden verkkohuutokauppa (Circular eBay), joka on helposti ja turvallisesti vihreiden mikro- ja pienyritysten ja
yhteisötalouden ulottuvilla ja joka pohjautuu vahvistettuihin teknis-normatiivisiin standardeihin (CEN-Cenelec-ETSI
ja ISO) perustuvaan keskinäiseen vaihdantaan.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Tilannetietoisuuden parantaminen vahvistamalla merivalvontaviranomaisten
välistä yhteistyötä: seuraavat toimenpiteet EU:n yhteisen merialan tietojenvaihtoympäristön
puitteissa”
(COM(2014) 451 final)
(2015/C 230/16)

Esittelijä: Christos POLYZOGOPOULOS
Euroopan komissio päätti 20. marraskuuta 2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Tilannetietoisuuden parantaminen vahvistamalla
merivalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä: seuraavat toimenpiteet EU:n yhteisen merialan tietojenvaihtoympäristön
puitteissa”
COM(2014) 451 final.
Asian valmistelusta vastannut ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaosto antoi
lausuntonsa 11. marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) yksimielisesti seuraavan lausunnon.
1. Päätelmät ja suositukset
1.1
ETSK suhtautuu myönteisesti käsillä olevaan tiedonantoon, koska se on loogista jatkoa pyrkimyksille kehittää
tehokkaampaa ja taloudellisesti kannattavampaa merivalvontaa, mikä kuuluu EU:n yhdennetyn meripolitiikan strategisiin
tavoitteisiin. Komitea huomauttaa, että kyseisestä valvonnasta vastaavien viranomaisten välisen tiedonvaihdon
parantaminen liittyy olennaisena osana unionin suojeluun, turvallisuuteen, talouteen ja sen ympäristön tulevaisuuteen.
ETSK tunnustaa edistyksen, jota unionin ja jäsenvaltioiden tasolla on saatu aikaan sen jälkeen, kun etenemissuunnitelma
laadittiin vuonna 2010 (1). Se katsoo kuitenkin, että olisi erityisen hyödyllistä arvioida edistystä seikkaperäisemmin
suhteessa kyseisessä etenemissuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin ja kuuteen vaiheeseen sekä 15. lokakuuta 2009
annettuun tiedonantoon (2).
1.2
Pantuaan vastikään merkille (3), että geopoliittiset, strategiset ja ympäristöä koskevat haasteet lisääntyvät
meriturvallisuuden alalla, ETSK kehottaa komissiota täsmentämään välittömästi, mitä se tarkoittaa uudelleenarviointimenettelyllä, ”jolla arvioidaan EU:n yhteisen merialan tietojenvaihtoympäristön täytäntöönpanoa ja lisätoimien
tarvetta” (4), ja nopeuttamaan sitä, sillä se on määrä ottaa käyttöön vuoteen 2018 mennessä.
1.3
ETSK suosittelee, että yhteistä tietojenvaihtoympäristöä kehitettäessä hyödynnetään unionin tuoreen merellisen
turvallisuusstrategian (5) laajennettua toimialaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia, jotta saadaan kehitettyä ajantasainen,
yhtenäinen ja kokonaisvaltainen tapa lähestyä merivalvontaa.
1.4
ETSK kehottaa komissiota täsmentämään, miten jäsenvaltioita voidaan kannustaa ”jatkamaan tarvittaessa
merivalvontajärjestelmiensä nykyaikaistamista” ilman, että sitä varten on tarjolla muita lisävaroja kuin rahoitusta ”[p]
ienten parannusten tekemiseen” (6). Komitea suosittaa, että osa säästetyistä varoista kohdistetaan tai sijoitetaan uudelleen
yhteisen tietojenvaihtoympäristön puutteiden korjaamiseen ja kokonaisvaltaiseen parantamiseen.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Luonnos etenemissuunnitelmaksi merivalvontaa koskevan yhteisen
tietojenvaihtoympäristön kehittämiseksi EU:n merialalla, COM(2010) 584 final.
Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle –
Merivalvonnan yhdentäminen: EU:n merialalle yhteinen tietojenvaihtoympäristö, COM(2009) 538 final.
ETSK:n lausunto aiheesta EU:n meriturvallisuusstrategia, EUVL C 458, 19.12.2014, s. 61.
COM(2014) 451 final, s. 9.
Tavoitteena kansainvälisten merialueiden avoimuus ja turvallisuus: Euroopan unionin merellisen turvallisuusstrategian osatekijät,
JOIN(2014) 9 final.
COM(2014) 451 final, s. 8.
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1.5
Koska hanke pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja poliittisella tahdolla on siinä tärkeä asema, samoin kuin muun muassa
piintyneistä ajattelutavoista, stereotypioista ja työmenetelmistä johtuvilla kulttuurisilla esteillä, ETSK kannustaa komissiota
keskittymään koulutustoimiin ja luottamuksen palauttamiseen tähtääviin aloitteisiin ja hyödyntämään jo olemassa olevia
myönteisiä kokemuksia, kuten Pohjois-Atlantin rannikkovartiostojen foorumia (engl. North Atlantic Coast Guard Forum)
tai Kansainvälistä turvalaite- ja majakkajärjestöä (engl. International Association of Marine Aids to Navigation and
Lighthouse Authorities, IALA).
1.6
Komitea kehottaa komissiota myös määrittämään selvemmin, millä keinoin tämä aikoo lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
poistaa oikeudelliset ja tekniset esteet, jotka vaikeuttavat tehokkaan yhteisen tietojenvaihtoympäristön vakiinnuttamista.
1.7
ETSK varoittaa, että tietotekniikan erittäin nopea kehitys altistaa eittämättä kaikki yhteisen tietojenvaihtoympäristön
kaltaiset uudet, arkaluonteiset tietojen jakamisympäristöt verkkohyökkäyksille (7) ja myös terroristiteoille, joista voi
aiheutua mittaamattomia seurauksia kuljetusten, kauppavaihdon, satamien, alusten, miehistöjen ja lastien turvallisuudelle.
Siksi komitea kehottaa komissiota välittömästi tutkimaan meriliikenteen tietoverkkoturvallisuutta ja ryhtymään yksityiskohtaisiin toimiin yhteisen tietojenvaihtoympäristön suojelemiseksi. Yhdysvaltain kongressin alaisen valtiontalouden
tarkastusviraston (U.S. Government Accountability Office, GAO) raportti Maritime Critical Infrastructure Protection
vuodelta 2014 osoittaa, että tilanne on kiireellinen (ks. http://gao.gov/products/GAO-14-459).
1.8
ETSK tähdentää, että yhteisen tietojenvaihtoympäristön avulla varmistettava parempi tilannetietoisuus ja
merivalvontaviranomaisten tehostettu yhteistyö auttavat suojelemaan EU:n merialueiden ekologista eheyttä siten, että
suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja meriresursseja paremmin ydinonnettomuuksilta, myrkyllisten aineiden laittomalta
upottamiselta, vaarallisilta onnettomuuksilta, joissa on osallisena saastuttavia aineita, ja ilmastonmuutokselta. Lisäksi
merenpohjassa olevien kaapeleiden ja johtojen turvallisuutta kohentamalla parannetaan energiatehokkuutta.

2. Johdanto
2.1
Riskien ja uhkien ymmärtämiseksi on äärimmäisen tärkeää saada ajoissa yksityiskohtaisia tietoja ja pätevä yleiskuva
merten tilanteesta. Eri tietolähteiden integroiminen ja toimivaltaisten viranomaisten koordinoiminen auttavat ymmärtämään paremmin merten haasteita ja luovat rajallisten resurssien tehokkaan käytön ansiosta lisäarvoa.
2.2
Optimaalinen tietojenvaihto merivalvontaviranomaisten kesken on yksi yhdennetyn meripolitiikan strategisista
tavoitteista. Komissio julkaisi vuosina 2009 ja 2010 kaksi tiedonantoa EU:n merialaa koskevasta yhteisestä
tietojenvaihtoympäristöstä (8).
2.3
Meriturvallisuuden kohentamisesta merten yhdennetyn valvonnan avulla tuli vuonna 2012 keskeinen tekijä sinistä
kasvua edistävässä ohjelmassa, jolla pyritään luomaan kasvua ja työllisyyttä meritalouteen (9).
2.4
Tuoreessa (2014) yhteisessä tiedonannossa EU:n meriturvallisuusstrategiasta (10) vahvistetaan perustellusti, että
merivalvonta ja meriasioita koskeva tietojenvaihto ovat tärkeitä meriturvallisuustekijöitä.

3. Komission tiedonannon pääsisältö
3.1
Tiedonannossa esitellään unionin ja jäsenvaltioiden tasolla sen jälkeen saavutettua kehitystä, kun yhteistä
tietojenvaihtoympäristöä koskeva etenemissuunnitelma otettiin käyttöön. Yhteinen tietojenvaihtoympäristö on pysyvä
vapaaehtoinen yhteistyöprosessi, jonka tavoitteena on lujittaa EU:n meriympäristön valvontatoimien tuntemista,
tehokkuutta, laatua, reagointikykyä ja yhteensovittamista sekä edistää innovointia.
3.2
Yksinkertaisen tietojen jakamisen lisäksi EU pyrkii yhteisellä tietojenvaihtoympäristöllä siihen, että eri käyttäjäyhteisöt käyttävät tietoja asianmukaisesti useisiin tarkoituksiin ilman päällekkäisyyksiä tietosuojasäännöksiä ja kansainvälisiä
sääntöjä noudattavan hajautetun merivalvontaverkoston avulla. Yhteinen tietojenvaihtoympäristö ei korvaa nykyisiä
tietojenvaihtojärjestelmiä eikä -foorumeita eikä se vaikuta jäsenvaltioissa käytössä oleviin asianmukaisiin rakenteisiin tai
lainsäädäntöön.

(7)
(8)
(9)
(10)

Ks. ETSK:n oma-aloitteinen lausunto aiheesta Verkkohyökkäykset EU:ssa, EUVL C 451, 16.12.2014, s. 31.
COM(2009) 538 final ja COM(2010) 584 final.
COM(2012) 494 final.
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3.3
Etenemissuunnitelmassa (11) asetettiin kuusi vaihetta yhteisen tietojenvaihtoympäristön kehittämiseksi. Ne ovat
käyttäjäyhteisöjen määritteleminen, tiedostojen kartoitus ja tietojenvaihdon puuteanalyysi, tietojen yhteisten turvaluokitustasojen määritteleminen, tukikehyksen luominen, käyttöoikeuksien määritteleminen ja johdonmukaisten oikeudellisten
puitteiden määrittäminen.

3.4
Yhteinen merialan tietojenvaihtoympäristö koskee seuraavia toimialoja: 1) meriturvallisuus (etsintä- ja pelastustoimet mukaan luettuina), merenkulun turvatoimet ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisy; 2) kalastuksen valvonta;
3) onnettomuuksista aiheutuvan meren pilaantumisen torjuntavalmiudet ja torjunta, meriympäristön suojelu; 4) tulliasiat;
5) rajavalvonta; 6) yleinen lainvalvonta ja 7) puolustus.

3.5
Unionin taloudelle tästä mahdollisesti aiheutuvat säästöt ovat hallinto- ja käyttökustannusten tasolla noin 400
miljoonaa euroa vuodessa ja julkisille viranomaisille välittömästi noin 40 miljoonaa vuodessa. Investointitarpeeksi
arvioidaan puolestaan ensimmäisten kymmenen vuoden aikana noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.

4. Yleistä

4.1
ETSK on korostanut unionin merialan määrällistä merkitystä ja vaikutusta työllisyyteen ja talouteen aiemmissa
lausunnoissaan ja tehnyt osuvia havaintoja ja antanut asianmukaisia suosituksia EU:n meripolitiikkaan liittyvistä
ongelmista (12). Komitea on ottanut seikkaperäisesti kantaa sekä meriturvallisuuden yleisiin ongelmiin että erityisesti
yhdennettyä merivalvontaa koskeviin kysymyksiin. Se on todennut, että merivalvonnan varmistaminen edellyttää
integroitua järjestelyä (13).

4.2
ETSK suhtautuu myönteisesti merien hallinnointia koskevaan monialaiseen lähestymistapaan ja korostaa erityisesti,
että tosiasiallisesti yhdennettyjen merimarkkinoiden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että jäsenvaltioiden valvontapalvelut, rannikkovartiostot ja sotalaivastot ryhtyvät nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön, mikä edellyttää tietojenvaihtorakenteen
ja yhdennetyn merivalvontajärjestelmän laatimista (14).

4.3
ETSK on myös ilmaissut kannattavansa yhteistä EU:n laajuista valvontamekanismia, joka perustuu johdonmukaisiin
oikeudellisiin puitteisiin ja jonka avulla voidaan varmistaa arkaluonteisen ja muun tiedon jakaminen EU:n jäsenvaltioiden
viranomaisten, virastojen ja käyttäjien kesken (15).

4.4
ETSK tähdentää erityisesti sitä, että on tärkeää selventää ja vahvistaa hallintorakenteita ja resursseja, mikäli halutaan
varmistaa käsillä olevan, poikkeuksellisen monialaisen ja kunnianhimoisen aloitteen elinkelpoisuus. Aloitteeseen ottaa osaa
yli 400 viranomaista, jotka hallinnoivat tavatonta määrää merivalvontaan liittyvää tietoa. Osallistujiin kuuluvat EU:n ja
ETA:n jäsenvaltioiden viranomaiset ja EU:n eri elimiä, kuten Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA), Euroopan
unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex), Euroopan meriturvallisuusvirasto
(EMSA) ja Euroopan puolustusvirasto (EDA).

4.5
Koska toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja kun otetaan huomioon toissijaisuusperiaate, ETSK huomauttaa, että
julkisen talouden säästötoimenpiteiden ja kriisin vallitessa jäsenvaltioilla on asiassa keskeinen asema. Tämä aiheuttaa
toimivaltaisille viranomaisille ylimääräisiä kuluja ja suuria menoja niiden tietoteknisten laitteistojen nykyaikaistamiseksi ja
niiden muokkaamiseksi yhteensopiviksi. Noin neljännes jäsenvaltioiden tietojärjestelmistä perustuu monoliittiseen ja
vanhentuneeseen käyttöjärjestelmäarkkitehtuuriin. Tässä yhteydessä viitataan komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan
(tiivistelmä vaikutusten arvioinnista, SWD(2014) 224 final) ja Gartnerin artikkeliin Sustainability and Efficiency of Visions
for CISE (Euroopan komissio, meri- ja kalastusasioiden pääosasto, 2013).

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

COM(2010) 584 final.
Ks. etenkin EUVL C 211, 19.8.2008, s. 31–36; EUVL C 128, 18.5.2010, s. 131–135; EUVL C 107, 6.4.2011, s. 64–67; EUVL
C 161, 6.6.2013, s. 87–92; EUVL C 255, 22.9.2010, s. 103–109.
Ks. etenkin EUVL C 44, 11.2.2011, s. 173–177; EUVL C 67, 6.3.2014, s. 32–46; EUVL C 76, 14.3.2013, s. 15–19; EUVL C 168,
20.7.2007, s. 57–62; EUVL C 32, 5.2.2004, s. 21–27; EUVL C 61, 14.3.2003, s. 174–183; EUVL C 458, 19.12.2014, s. 61.
EUVL C 107, 6.4.2011, s. 64–67.
EUVL C 44, 11.2.2011, s. 173–177.
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4.6
Ottaen huomioon tutkimuksen, joka on tehty EU:n merialan riskien arvioinnista seuraaviksi 15 vuodeksi, ETSK
arvioi, että vaihdettavien tietojen hierarkiassa on syytä pitää ensiarvoisena erityisesti vaarojen, uhkien ja heikkojen kohtien
tuloksellista havaitsemista alakohtaisesti sekä merialueilla että yleisemmällä tasolla. Tässä yhteydessä viitataan Wise Pen
Internationalin tutkimukseen Risk Assessment Study as an Integral Part of the Impact Assessment in Support of a CISE for
the EU Maritime Domain (Euroopan komissio, meri- ja kalastusasioiden pääosasto, 2013).

4.7
Arkaluontoisten henkilö- ja yritystietojen luottamuksellisuus ja suojelu ovat joka tapauksessa erittäin tärkeitä
kysymyksiä. Aiheesta aiemmin tekemiinsä huomioihin ja antamiinsa suosituksiin viitaten ETSK katsoo, että niihin on
kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota ja että ne on yksilöitävä tarkemmin.

4.8
ETSK on tyytyväinen yhteistä tietojenvaihtoympäristöä koskevan etenemissuunnitelman täytäntöönpanossa
edistymiseen BluemassMed-, Marsuno- ja CoopP-hankkeiden ansiosta. Ne ovat osoittaneet, että alojen välillä tarvitaan
käytännössä tietojenvaihtoa, ja ovat antaneet lisätietoa asiasta. Niinpä komitea kannustaa komissiota laajentamaan
ponnistuksiaan.
4.9
ETSK pitää myös kannustavina jo mainittuja edistysaskeleita, jotka koskevat monien sellaisten järjestelyjen (16)
täytäntöönpanoa, jotka palvelevat eri toimialojen tavoitteita ja tietyissä tapauksissa kattavat useamman kuin yhden alan.

4.10
ETSK korostaa, että Euroopan unionin merialuekokonaisuus on lajissaan ainutlaatuinen kuusine merialueineen,
syrjäisimpine alueineen ja saaristoalueineen. Komitea toteaa, että maailmanlaajuisissa uhka- ja vaaratilanteissa yhteisen
tietojenvaihtoympäristön tietojen ja tehokkuuden lisääminen ei onnistu, ellei myös tiivistetä kansainvälistä, alueellista ja
rajatylittävää yhteistyötä kiinnittämällä tarkoituksenmukaisesti huomiota valittujen tietojen vaihtoon kolmansien maiden
kanssa ja turvallisuusasioiden käsittelyyn sekä kyseisten tietojen vastavuoroisuuteen.

4.11
ETSK arvioi, että johdonmukaisessa tavassa lähestyä merivalvontaa – EU:ssa ja kansainvälisesti – on otettava
huomioon yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YTPP) kuuluvien tehtävien ja operaatioiden suunnittelu ja
toteuttaminen.

4.12
ETSK on tyytyväinen merkittävään parannukseen, joka koskee tietojenvaihtoa siviili- ja sotilasviranomaisten –
tärkeimpien merivalvontaa koskevien tietojen haltijoiden – kesken. Komitea kehottaa harkitsemaan Naton resurssien
kohdennettua käyttöä. Se muistuttaa lisäksi Euroopan rajavalvontajärjestelmässä (Eurosur) kehitetyistä esimerkillisistä
siviilien ja sotilaiden kansallisen ja EU:n tason yhteistyöratkaisuista.

4.13
ETSK kehottaa komissiota hyödyntämään tarkemmin resursseja ja avaruustietoja yhteisen tietojenvaihtoympäristön
kehittämiseksi, sillä merivalvonta on yksi EU:n satelliittijärjestelmien käyttöaloja. Esimerkkinä mainittakoon, että
merivalvonnan Copernicus-palvelut (aiemmin ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seurantaohjelma GMES)
tukevat myös toimia, joilla torjutaan merirosvoutta, huumausainekauppaa, laitonta kalastusta ja valvomatonta
ongelmajätteiden sijoittamista. Tämä tehdään yhteistyössä Frontexin, Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:n ja
maarajojen valvonnasta vastaavan EU:n satelliittikeskus EUSC:n kaltaisten yksiköiden kanssa ja täydennetään siten
turvallisuussovelluksia EU:n merillä sijaitsevien ulkorajojen valvonnassa.

4.14
ETSK kehottaa komissiota tutkimaan välittömästi merikuljetusten verkkoturvallisuutta ja määrittämään yksityiskohtaisia toimia yhteisen tietojenvaihtoympäristön suojelemiseksi, sillä on välttämätöntä varmistaa asianomaisten
viranomaisten erittäin tiivis horisontaalinen yhteensovittaminen.

5. Erityistä

5.1
ETSK kehottaa komissiota lisäämään ponnistuksiaan tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin alalla, jotta se voi
hallinnoida sovelluksia, järjestelmiä ja palveluja koskevan yhteentoimivuuden ja arkkitehtuurin kaltaisia hankalia teknisiä
seikkoja. Niissä on kyse esimerkiksi eri ohjelmien ja laitteiden välisistä tietojen laatueroista, jotka heijastuvat merkittävästi
yhteisen tietojenvaihtoympäristön asianmukaiseen toimeenpanoon ja luotettavuuteen (17).

(16)
(17)

COM(2014) 451 final, s. 5.
COM(2014) 451 final.
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5.2
ETSK katsoo, että yhteisen merialan tietojenvaihtoympäristön luominen tarjoaa EU:lle näkymiä työpaikkoihin ja
uudenlaiseen yritystoimintaan etenkin tieto- ja viestintätekniikan (TVT) alalla. Komitea kannustaakin komissiota
tähdentämään tätä hankkeen tärkeää näkökohtaa.
5.3
ETSK kehottaa komissiota tiivistämään pyrkimyksiään poistaa kulttuuriset esteet tietojen vaihdolta ja jakamiselta.
Komitea arvioi, että luottamuksen synnyttämiseksi ja tiedon jakamista suosivan ajattelutavan (engl. care to share to be
aware) edistämiseksi sekä asianomaisilla aloilla että niiden kesken ei riitä, että julkaistaan ei-velvoittava ohjeisto, johon
kootaan yhteisen tietojenvaihtoympäristön täytäntöönpanoa koskevia hyviä käytänteitä.
5.4
Merivalvonnan yhdentämisessä eri alojen välillä vallitsevat erot johtavat merkittävään epäyhtenäisyyteen toimissa,
joilla tähdätään yhteensovittamiseen yhteisen tietojenvaihtoympäristön kanssa. Jotkut maat ovat yksinkertaistaneet
kyseiseen valvontaan tarkoitettuja tietoteknisiä järjestelmiään, toiset puolestaan eivät. Muutamat ovat ryhtyneet
ponnekkaasti varmistamaan eri alojen välistä sähköistä yhteistyötä alueellaan, kun taas toisilla on alakohtaisia tietoteknisiä
järjestelmiä, jotka pysyvät suljettuina.
5.5
ETSK on tyytyväinen komission aloitteisiin, joilla pyritään kehittämään standardeja yhteisen tietomallin laatimiseksi.
Se tarkoittaa termien, määritelmien, nimeämiskäytäntöjen, tietomuotojen ja tietojen keskinäisten suhteiden luetteloa, jonka
muodostaman ”käännöstyökalun” avulla merivalvontaa koskevia tietoja voidaan tulkita etenkin siviili- ja sotilasjärjestelmien
kesken.
5.6
ETSK on tyytyväinen kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden perustamiseen. Ne ovat keskitettyjä kansallisia
tietojenvaihdon foorumeita, joissa voi tehdä aluksia koskevia ilmoituksia ja jakaa niitä koskevia tietoja yhteydessä unionin
merialan yhdennettyyn tietojenvaihtojärjestelmään ja lisäksi myös muihin järjestelmiin. YK:n Euroopan talouskomissiossa
(UN/ECE) ja sen kauppavaihdon ja kuljetusten helpottamista koskevassa suosituksessa nro 33 esille tuodut alan parhaat
käytänteet ovat myös hyödyllinen viitekohta yhteiselle tietojenvaihtoympäristölle.
5.7
ETSK katsoo, että on syytä käsitellä vakavaa ongelmaa, jonka tietoteknisten alustojen riippuvuus niiden toimittajista
aiheuttaa vaikeuttaessaan niiden yhteentoimivuutta. Jäsenvaltioiden merivalvonnassa käytetyistä tietoteknisistä järjestelmistä 85 prosenttia perustuu erilliseen infrastruktuuriin ja on standardoimattomia. Näin ollen niiden mahdolliset
päivitykset tai mukautukset ovat riippuvaisia toimittajista.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Strategia teollis- ja tekijänoikeuksien
suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa (komission tiedonanto)”
(COM(2014) 389 final)
(2015/C 230/17)

Esittelijä Jacques LEMERCIER
Euroopan komissio päätti 16. heinäkuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Kauppa, kasvu ja
henkinen omaisuus – Strategia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa”
COM(2014) 389 final.
Asian valmistelusta vastannut ”ulkosuhteet”-erityisjaosto antoi lausuntonsa 17. marraskuuta 2014.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10.–11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa
(joulukuun 10. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 127 ääntä puolesta ja 0
vastaan 4:n pidättyessä äänestämästä.
1. Päätelmät ja suositukset
1.1
ETSK antaa tukensa tiedonannolle, jonka tavoitteena on parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamista ja
täytäntöönpanoa kolmansissa maissa.
1.2

ETSK kannattaa erityisesti komission ensisijaisiksi katsomia pyrkimyksiä torjua väärentämistä kolmansissa maissa.

1.3
ETSK katsoo, että kolmansia maita koskevassa uudessa lähestymistavassa on löydetty tasapaino EU-tukien
säilyttämisen ja havaituissa petostapauksissa sovellettavien seuraamusten välillä.
1.4
ETSK muistuttaa, että paikallinen väestö ei missään tapauksessa saa kärsiä EU:n rahoituksen mahdollisesta
supistamisesta.
1.5
ETSK korostaa tarvetta jakaa eurooppalaiselle kansalaisyhteiskunnalle ja kolmansien maiden kansalaisyhteiskunnille
nykyistä enemmän tietoa ja valistusta seurauksista, jotka liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamatta jättämiseen.
Väärentäminen ei ole vain ylellisyystuotteisiin liittyvä ongelma. Väärentämistä esiintyy monilla aloilla, kuten auto-, ilmailu-,
lääke-, kasvinsuojelu- ja hygienia-alalla, ja myös kulutustavaroita, kuten leluja ja sähkölaitteita, väärennetään.
1.6
ETSK on vakuuttunut siitä, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten täydentäminen
sellaisilla kahdenvälisillä kauppasopimuksilla, joihin sisältyy teknistä apua kolmansille maille, on paras keino suojella eri
osapuolten etuja.
1.7
ETSK kannattaa follow the money -lähestymistapaa (”seuraa rahaa”), jota komissio soveltaa teollis- ja
tekijänoikeuksiin EU:n tasolla, mutta pohtii, onko se aidosti tehokas. Internettalouden arvoketjun pääasialliset välittäjät
osoittavat siinä toki esimerkillistä aloitteellisuutta.
1.8
ETSK katsoo myös, että komission tulee käynnistää uusia aloitteita tiedon ja valistuksen jakamiseksi suurelle yleisölle
teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittamisen tärkeydestä, sillä tähän mennessä se ei ole tässä onnistunut.
2. Komission tiedonannon pääsisältö
2.1
Tarkastelun kohteena olevan tiedonannon tarkoituksena on Euroopan komission vuonna 2004 käynnistämän
strategian mukauttaminen ehdottamalla uutta strategiaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa. Komissio toteaa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut merkittäviä teknologisia
muutoksia, mutta myös eurooppalaisten yritysten teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät haasteet ja riskit ovat muuttuneet
huomattavasti, samoin kuin yhteiskunnan suhtautuminen teollis- ja tekijänoikeuksiin. Asiakirjassa ehdotetaan nykyistä
täsmällisempiä ja tehokkaampia ratkaisuja tekijänoikeuksien suojelemiseksi kolmansissa maissa sekä väärennösten
torjumiseksi.
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2.2 Vakava havainto: henkisen omaisuuden väärinkäyttö jarruttaa kasvua
2.2.1
Teollis- ja tekijänoikeusvaltaisten sektoreiden osuus EU:n bkt:sta on noin 39 prosenttia eli 4 700 miljardia euroa
vuodessa, ja niiden osuus suorista ja välillisistä työpaikoista on jopa 35 prosenttia.
2.2.2
Eräiden komission mainitsemien arvioiden mukaan EU menettää vuosittain noin 8 miljardia euroa bkt:staan
väärennösten ja laittomien kopioiden vuoksi. Maailmanlaajuisesti kustannukset voivat nousta jopa 1 300 miljardiin euroon
vuoteen 2015 mennessä.
2.2.3
Kun otetaan huomioon, että BRIC-maiden (1) osuus maailmankaupasta kasvoi vuosien 2000 ja 2010 välillä 8
prosentista 18,2 prosenttiin ja että arvioiden mukaan kehittyvien maiden osuus maailman bkt:sta on vuoteen 2030
mennessä lähes 60 prosenttia, väärennökset, laittomat kopiot, varkaudet ja muut henkisen omaisuuden väärinkäytön
muodot todennäköisesti lisääntyvät.
2.2.4
Internet on elintärkeä monille aloille. G8-maissa vuosien 2006–2011 bkt:n kasvusta yli 20 prosentin arvioidaan
syntyneen internettaloudessa. Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset ovat kuitenkin yleistyneet digitaalitekniikan nopean
kehityksen seurauksena ennennäkemättömästi. Arvioiden mukaan väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden
osuus maailmankaupasta oli 2 prosenttia vuonna 2008.
2.2.5
Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset eivät koske pelkästään digitaalisia kulttuurituotteita vaan myös fyysisiä
tavaroita, joilla käydään kauppaa yhä enemmän sähköisen kaupankäynnin foorumeilla.
2.3 Näin ollen on siis tarpeen perustaa todellinen henkisen omaisuuden ”infrastruktuuri”.
2.3.1
On totta, että monissa EU:n ulkopuolisissa maissa on toteutettu useita sääntelyuudistuksia teollis- ja
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn WTO:n sopimuksen (nk. TRIPS-sopimuksen) tuloksena.
Täytäntöönpanotoimia haittaavat kuitenkin poliittisen tahdon puute, paikallisviranomaisten riittämätön koulutus, liian
pitkät oikeudelliset menettelyt ja tuomioistuimien määräämät liian lievät seuraamukset. Lisäksi se tosiasia, että internet ei
tunne rajoja – toisin kuin henkistä omaisuutta koskevat lait –, mutkistaa tasapainoisen politiikan suunnittelua ja herättää
kysymyksen välittäjien vastuusta. Välittäjiä ovat esimerkiksi internetpalvelujen tarjoajat, kun ne ylläpitävät teollis- ja
tekijänoikeusloukkauksiin syyllistyviä sivustoja, etenkin jos ne ovat sijoittautuneet EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa ei ole
asianmukaista lainsäädäntöä ja/tai toimintahalukkuutta.
2.3.2
Tarkasteltaessa erityisesti kohtuuhintaisten, turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden saantia voidaan todeta, että EU
toteuttaa toimia, joilla pyritään edistämään sekä innovatiivisilla että geneerisillä lääkkeillä käytävää kauppaa. Näiden toimien
yhtenä tavoitteena on torjua potilaille mahdollisesti vaarallisten väärennettyjen lääkkeiden kauppaa.
2.3.3
Komission tiedonannossa muistutetaan, että näiden epäkohtien poistamiseksi EU:lla on käytettävissään
monenlaisia ”välineitä”, joiden tehokkuus kuitenkin on liian usein riippuvainen kolmansien maiden halukkuudesta
kunnioittaa kyseessä olevia oikeuksia.
2.4 Sidosryhmille suunnatun tiedotuksen parantaminen
2.4.1
Perusoikeuksien ja ”internetvapauksien” kunnioittaminen on johtanut väärentämisen vastaista kauppasopimusta
(ACTA) koskevan ehdotuksen hylkäämiseen Euroopassa sekä verkkopiratismin vastaisen Stop Online Piracy Act
-ehdotuksen (SOPA) ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua koskevan PROTECT IP Act -ehdotuksen (PIPA) hylkäämiseen
Yhdysvalloissa. Nämä epäonnistumiset osoittavat, miten vaikeaa on saada yleinen mielipide ymmärtämään tarve
kunnioittaa teollis- ja tekijänoikeuksia. Euroopassa on myös tahoja, joiden mielestä väärentäminen ja piratismi eivät ole
rikoksia tai jotka eivät ymmärrä teollis- ja tekijänoikeusloukkauksiin liittyviä taloudellisia seurauksia.
EU:n tavoitteita ja teollis- ja tekijänoikeusloukkauksien vaikutuksia on siksi selitettävä paremmin kolmansissa maissa, ja on
perusteltava, miksi unioni pyrkii varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittamisen kyseisissä maissa, jotta luodaan
keksijöiden oikeuksien puolustamiselle suotuisat olosuhteet.
2.5 Parempien tietojen tarjoaminen
2.5.1
saada.

(1)

Eräitä tietoja, kuten tietoja teollis- ja tekijänoikeusloukkauksien laajuudesta ja vaikutuksista, on edelleen vaikea

Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka.
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2.5.2
Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen perustaminen on tärkeä askel: keskus
antaa tietoa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisesta EU:n ulkopuolisissa maissa, jotta pystytään määrittämään
ensisijaiset toimintakohteet ja tiedottamaan asianomaisille tahoille.
2.6 Lainsäädännön yhteensovittaminen Euroopassa vaikutusten tehostamiseksi kolmansissa maissa
EU:n laajuisesti yhdenmukaistettu teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö helpottaa mitä ilmeisimmin neuvotteluja
kolmansien maiden kanssa, koska se tarjoaa selkeän perustan Euroopan unionin neuvotteluasemalle.
2.7 Yhteistyön tiivistäminen EU:n sisällä
Olisi tarkasteltava, miten komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä voitaisiin entisestään parantaa (esimerkiksi tietojen
jakamisen osalta). Perustana voitaisiin käyttää yhteistyökumppanuutta, joka on luotu komission, jäsenvaltioiden ja yritysten
välille esimerkiksi markkinoillepääsystrategian täytäntöönpanoa varten, ja näin toiminnasta saataisiin resurssitehokasta.
2.8 Teollis- ja tekijänoikeussuojan parantaminen ja täytäntöönpano EU:n ulkopuolisissa maissa
Kuten vuoden 2010 arviointitutkimuksessa todettiin, komissio on edistänyt aktiivisesti teollis- ja tekijänoikeuksien
täytäntöönpanoa monenkeskisellä tasolla, etenkin WTO:n TRIPS-neuvostossa, mutta vastakaiku on ollut vähäistä pääasiassa
kolmansien maiden vastustuksen takia.
2.9 Riitojenratkaisu ja muut oikeussuojakeinot
2.9.1

TRIPS-sopimuksen rikkomistapauksissa voidaan turvautua WTO:n riitojenratkaisumenettelyihin.

2.9.2
Jos maat rikkovat jatkuvasti teollis- ja tekijänoikeussääntöjä koskevia kansainvälisiä sitoumuksia, komissio voi
rajoittaa niiden osallistumista tiettyihin Euroopan unionin tukemiin teknisen avun ohjelmiin tai supistaa rahoitusta, jota ne
saavat näiden ohjelmien yhteydessä.
2.9.3
Useilla jäsenvaltioilla on alan asiantuntijoita (2) edustustoissaan tärkeimmissä maissa kehittämässä vuoropuhelua ja
tarjoamassa asiantuntemusta kohdemaassa. Tavoitteena on antaa apua EU:n oikeuksienhaltijoille kolmansissa maissa.
2.10 Maantieteellisten painopisteiden määrittäminen
EU päivittää joka toinen vuosi luettelon prioriteettimaista, joissa teollis- ja tekijänoikeuksien suoja on puutteellinen.
3. Keskeisiä havaintoja
3.1
Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen ja Euroopan patenttiviraston
viimeisimmässä tutkimuksessa käsitellään teollis- ja tekijänoikeuksia hyödyntäviä aloja EU:ssa. Tutkimuksessa arvioidaan
niiden osuutta EU:n laajuisissa taloudellisissa tuloksissa ja kauppavaihdossa ja analysoidaan vuosien 2008–2010 tilannetta
jäsenvaltioittain.
3.2
Teollis- ja tekijänoikeuksia käyttävien alojen osuus EU:n kaupasta muun maailman kanssa oli kyseisenä ajanjaksona
kaikkein suurin, ja ne tuottavat kauppataseeseen ylijäämää. EU:n tuonnista 88 prosenttia on teollis- ja tekijänoikeusvaltaisia
tuotteita. Viennistä 90 prosenttia on teollis- ja tekijänoikeusvaltaisia tuotteita. On selvää, että teollis- ja tekijänoikeusvaltaiset
sektorit vaikuttavat myönteisesti unionin markkina-asemaan.
3.3
Tutkimuksen mukaan teollis- ja tekijänoikeusvaltaisten sektorien osuus on suoraan 26 prosenttia kaikista EU:n
työpaikoista, eli ne luovat noin 56 miljoonaa suoraa työpaikkaa, joita täydentävät 20 miljoonaa välillistä työpaikkaa. Kaiken
kaikkiaan joka kolmas työpaikka EU:ssa on teollis- ja tekijänoikeusvaltaisilla sektoreilla.
3.4
Olisi tärkeää mitata teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamatta jättämisen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset EU:n
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. Tämä tarve on perusteltu Euroopan unionia parhaillaan koettelevien taloudellisten ja
sosiaalisten vaikeuksien valossa.

(2)
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3.5 Tietyt sektorit ovat edelleen erittäin arkaluonteisia. Yksi niistä on lääkkeiden saatavuus.
3.5.1
ETSK kehottaa kiinnittämään huomiota erityistapaukseen, joka liittyy pakollisiin lisensseihin kansainvälisessä
kaupassa. Lisenssit määritellään TRIPS-sopimuksen 31 artiklassa: niillä luodaan mekanismi, jonka mukaisesti patentin
kohdetta on mahdollista käyttää ilman oikeudenhaltijan lupaa muun muassa kansanterveyden suojelemiseksi.
3.5.2
Yleensä patentinhaltija saa vapaasti käyttää suojattua keksintöä henkilökohtaisesti tai sallia muun osapuolen
hyödyntää sitä. Yleisen edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin sallia, että
kolmas taho käyttää patenttia ilman sen haltijan suostumusta.
3.5.3
Tätä mekanismia voidaan soveltaa kolmansissa maissa, jotka ovat allekirjoittaneet TRIPS-sopimuksen, sekä EU:n
jäsenvaltioissa, kun kolmansiin maihin sijoittautuneet yritykset ovat saattaneet kansanterveyttä edistävät molekyylit
markkinoille kohtuuttoman korkeaan hintaan.

4. ETSK:n näkemykset
4.1
ETSK antaa tukensa tiedonannolle, jonka tavoitteena on parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamista ja
täytäntöönpanoa kolmansissa maissa.
4.2
ETSK on erityisen tyytyväinen siihen, että kolmansia maita koskevassa uudessa lähestymistavassa on löydetty
tasapaino EU-tukien säilyttämisen ja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaustapauksissa sovellettavien seuraamusten välillä.
4.3
ETSK muistuttaa, että paikallinen väestö ei missään tapauksessa saa kärsiä EU:n rahoituksen mahdollisesta
supistamisesta.
4.4
ETSK yhtyy maaliskuussa 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston kantaan, jonka mukaan teollis- ja
tekijänoikeudet ovat merkittävä kasvua ja innovointia edistävä tekijä.
4.5

ETSK kannattaakin komission ensisijaisiksi katsomia väärentämisen torjuntatoimia.

4.6
ETSK muistuttaa, että ongelma ei koske vain ylellisyystavaroita (vaatteita, hajuvesiä, nahkatuotteita jne.). Autoalalla
käytettävien mekaniikkaosien, usein hyvin vaarallisia yhdisteitä sisältävien torjunta-aineiden ja henkilökohtaisen hygienian
hoitoon tarkoitettujen yleisten kulutustavaroiden väärentäminen yleistyy huolestuttavaa vauhtia, ja tämä vaikuttaa suoraan
terveyteen ja turvallisuuteen.
4.7
ETSK muistuttaa, että EU:n viennistä 90 prosenttia on teollis- ja tekijänoikeusvaltaisten sektorien varassa. Talouteen
ja työllisyyteen kohdistuvat seuraukset ovat siten merkittävät.
4.8

ETSK panee merkille uudet toimenpiteet, joilla torjutaan näitä kansainvälisen kauppaoikeuden loukkauksia.

4.9
ETSK kannattaa periaatetta järjestelmällisistä määräaikaisselvityksistä, joissa kartoitetaan tällaiseen käytökseen
syyllistyneet yritykset tai valtiot.
4.10

ETSK kannattaa oikeasuhtaisten toimenpiteiden soveltamista rikoksentekijöihin, jotka eivät noudata sääntöjä.

4.11
ETSK kannattaakin politiikkaa, jossa ensisijaisena kohteena ovat kaupallisessa laajuudessa toimivat rikoksentekijät
ja jonka tavoitteena on viedä niiltä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavan laittoman kaupan tuottamat tulot sekä jossa
puututaan näin kasvua, innovointia ja työllisyyttä uhkaaviin tuhoisiin vaikutuksiin.
4.12
ETSK toivookin, että kaupallisen laajuuden käsite määriteltäisiin mahdollisimman täsmällisesti, jotta kaavailtujen
seuraamusten soveltamisala ei olisi liian rajallinen ja jotta täytäntöönpanossa ei aiheutuisi huomattavan pitkiä viivästyksiä.
4.13
ETSK korostaa jäsenvaltioiden kanssa ylläpidettävien hyvien yhteistyösuhteiden merkitystä. ETSK muistuttaa
erityisesti, että jäsenvaltioissa on toteutettu teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja kunnioittamista kolmansissa maissa
koskevia toimia.
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4.14
ETSK katsoo myös, että komission tulee käynnistää uusia aloitteita tiedon ja valistuksen jakamiseksi suurelle
yleisölle teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittamisen tärkeydestä, sillä tähän mennessä se ei ole tässä onnistunut.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)”
(COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD))
(2015/C 230/18)

Euroopan parlamentti päätti 20.lokakuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
207 artiklan 2 kohdan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin
(kodifikaatio)
COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on varauksitta hyväksyttävä, eikä komitealla ole
siihen kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän
kokouksessa) antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 144 ääntä puolesta ja 3 vastaan 2:
n pidättyessä äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia
koskevien tiettyjen myönnytysten suspendoimisesta” (kodifikaatio)
COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD)
(2015/C 230/19)

Euroopan parlamentti päätti 20. lokakuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
207 artiklan 2 kohdan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin
suuntautuvaa tuontia koskevien tiettyjen myönnytysten suspendoimisesta” (kodifikaatio)
COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on varauksitta hyväksyttävä, eikä komitealla ole
siihen kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän
kokouksessa) antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 145 ääntä puolesta ja 2 vastaan 5:
n pidättyessä äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

14.7.2015
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi tiettyjen korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja
rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden
avaamisesta ja hallinnosta (kodifikaatio)”
COM(2014) 594 final – 2014/0276 COD
(2015/C 230/20)

Euroopan parlamentti päätti 20. lokakuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
207 artiklan 2 kohdan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa,
siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien unionin
tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta (kodifikaatio)”
COM(2014) 594 final – 2014/0276 COD.
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on varauksitta hyväksyttävä, eikä komitealla ole
siihen kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän
kokouksessa) antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 150 ääntä puolesta ja 2 vastaan 6:
n pidättyessä äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia
koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta”
COM(2014) 614 final – 2014/0285 COD
(2015/C 230/21)

Euroopan parlamentti päätti 20.lokakuuta 2014 ja neuvosto 27. lokakuuta 2014 Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon aiheesta
”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja
hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005
muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta”
COM(2014) 614 final – 2014/0285 COD.
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on täysin hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen
kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän kokouksessa)
antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 152 ääntä puolesta ja 1 vastaan 2:n pidättyessä
äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

14.7.2015
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksessa määrätyistä
suojatoimenpiteistä (kodifikaatio)”
(COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD))
(2015/C 230/22)

Euroopan parlamentti päätti 15. syyskuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksessa
määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio)”
COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on täysin hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen
kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän kokouksessa)
antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 157 ääntä puolesta ja 1 vastaan 3:n pidättyessä
äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta (kodifikaatio)”
(COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD))
(2015/C 230/23)

Euroopan parlamentti päätti 15. syyskuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta (kodifikaatio)”
COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on täysin hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen
kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän kokouksessa)
antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 147 ääntä puolesta ja 1 vastaan 4:n pidättyessä
äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

14.7.2015
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C 230/123

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä (kodifikaatio)”
COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD)
(2015/C 230/24)

Euroopan parlamentti päätti 15. syyskuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä (kodifikaatio)”
COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on täysin hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen
kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän kokouksessa)
antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 150 ääntä puolesta ja 1 vastaan 5:n pidättyessä
äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu teksti)”
COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD)
(2015/C 230/25)

Euroopan parlamentti päätti 15. syyskuuta 2014 ja neuvosto 8. lokakuuta 2014 Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon
aiheesta
”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä
menettelystä (uudelleenlaadittu teksti)”
COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on täysin hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen
kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän kokouksessa)
antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 145 ääntä puolesta ja 3 vastaan 7:n pidättyessä
äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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C 230/125

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen
taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien
maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu)”
COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD)
(2015/C 230/26)

Neuvosto päätti 8. lokakuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan nojalla
pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden
järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden
tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä”
COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on täysin hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen
kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän kokouksessa)
antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 151 ääntä puolesta ja 2 vastaan 5:n pidättyessä
äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan
säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen
oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi” (kodifikaatio)
COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD)
(2015/C 230/27)

Euroopan parlamentti päätti 15. syyskuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen
kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien
käyttämisen varmistamiseksi (kodifikaatio)
COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on täysin hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen
kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän kokouksessa)
antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 150 ääntä puolesta ja 3 vastaan 1:n pidättyessä
äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

14.7.2015
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Euroopan unionin virallinen lehti

C 230/127

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia
toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymän raportin johdosta (kodifikaatio)”
COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD)
(2015/C 230/28)

Euroopan parlamentti päätti 20. lokakuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymän raportin johdosta
(kodifikaatio)”
COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on täysin hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen
kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän kokouksessa)
antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 148 ääntä puolesta ja 3 vastaan 6:n pidättyessä
äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

C 230/128

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

14.7.2015

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio)”
[COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD)]
(2015/C 230/29)

Euroopan parlamentti päätti 20. lokakuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden
jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio)”
COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on täysin hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen
kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän kokouksessa)
antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 152 ääntä puolesta ja 1 vastaan 6:n pidättyessä
äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE

14.7.2015
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Euroopan unionin virallinen lehti

C 230/129

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio)”
COM(2014) 660 final – 2014/0305(COD)
(2015/C 230/30)

Euroopan parlamentti päätti 12. marraskuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta
”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta
tuetulta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio)”
COM(2014) 660 final – 2014/0305(COD).
Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on täysin hyväksyttävä, eikä komitealla ole siihen
kommentoitavaa, se päätti 10.-11. joulukuuta 2014 pitämässään 503. täysistunnossa (joulukuun 10. päivän kokouksessa)
antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 154 ääntä puolesta ja 3 vastaan 5:n pidättyessä
äänestämästä.
Bryssel 10. joulukuuta 2014
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
puheenjohtaja
Henri MALOSSE
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