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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1391/2003,
annettu 4 päivänä elokuuta 2003,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan
1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin
kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä elokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4 päivänä elokuuta
2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

0702 00 00

060
999

52,8
52,8

0707 00 05

052
999

103,8
103,8

0709 90 70

052
999

65,0
65,0

0805 50 10

382
388
524
528
999

56,8
57,3
44,4
48,5
51,8

0806 10 10

052
204
220
400
600
624
999

102,6
147,8
113,4
243,9
131,4
151,9
148,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

69,6
88,0
53,5
71,7
64,6
81,5
61,6
90,7
72,7

0808 20 50

052
388
512
528
999

169,1
87,3
50,3
85,5
98,0

0809 20 95

052
400
404
999

293,2
237,0
252,4
260,9

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

158,0
158,0

0809 40 05

064
068
094
624
999

85,7
72,5
62,1
183,8
101,0

1

Tuonnin kiinteä arvo

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1392/2003,
annettu 4 päivänä elokuuta 2003,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä
maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/
1999 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (2), ja erityisesti sen 31 artiklan 14 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista
koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15
päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 800/1999 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 500/2003 (4), 21 artiklassa säädetään, että tukea ei myönnetä tuotteille, jotka
eivät ole vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä
laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia.
Sen varmistamiseksi, että voimassa olevaa sääntelyä
sovelletaan yhdenmukaisesti, komission asetuksessa (EY)
N:o 174/1999 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 833/2003 (6), on syytä
täsmentää, että tuen saamiseksi raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja
markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin
92/46/ETY (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
direktiivillä 94/71/EY (8), 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden, jotka mainitaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1
artiklassa, on oltava mainitun direktiivin säännösten
mukaisesti valmistettuja ja niissä on oltava kyseisessä
direktiivissä mainittu terveysmerkintä.

Sääntelyn kiertämisen välttämiseksi olisi säädettävä, että
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa ja eläinten
ravinnoksi tarkoitetut tuotteet on myös valmistettava
EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.
EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.
EUVL L 74, 20.3.2003, s. 19.
EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8.
EUVL L 120, 15.5.2003, s. 18.
EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1.
EYVL L 368, 31.12.1994, s. 33.

direktiivin 92/46/ETY säännösten mukaisesti ja niissä on
oltava direktiivissä säädetty terveysmerkintä, jos näille
tuotteille haetaan vientitukea.

(3)

Jotta tukea saavien vientituotteiden merkintöjen varmistamiseksi toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet ja
jotta nykyiset varastot voidaan viedä ja ilman terveysmerkintää olevien pakkausten käyttö sallia, olisi
säädettävä tämän asetuksen soveltamisesta 1 päivästä
tammikuuta 2004 alkaen.

(4)

Asetus (EY) N:o 174/1999 olisi näin ollen muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 174/1999 1 artiklaan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Tuen saamiseksi asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1
artiklassa tarkoitettujen tuotteiden on oltava direktiivin 92/
46/ETY säännösten mukaisia, ja niiden on oltava hyväksytyssä laitoksessa valmistettuja ja täytettävä kyseisen direktiivin liitteessä C olevan IV luvun A kohdassa säädetyt
terveysmerkinnän edellytykset.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1393/2003,
annettu 4 päivänä elokuuta 2003,
viljan toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun
hallinnasta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1292/96 (1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
1726/2001 (2), ja erityisesti sen 24 artiklan 1 kohdan b
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Edellä mainitussa asetuksessa vahvistetaan luettelo maista
ja elimistä, joille voidaan toimittaa yhteisön tukea, ja
määritetään yleiset perusteet elintarvikeavun kuljettamisesta fob-toimitusvaiheen jälkeen.

(2)

Useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten
johdosta komissio on myöntänyt tietyille vastaanottajille
viljaa.

(3)

Nämä toimitukset olisi tehtävä neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1292/96 mukaisesti yhteisön elintarvikeapuna
toimitettavien tuotteiden liikkeelle saattamista koskevista

yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
2519/97 (3) annettujen sääntöjen mukaan. On tarpeen
tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat määräajat ja
ehdot siitä aiheutuneiden kustannusten määrittämiseksi,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Yhteisössä saatetaan liikkeelle viljaa sen toimittamiseksi
yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoitetuille vastaanottajille
asetuksen (EY) N:o 2519/97 säännösten mukaisesti ja liitteessä
luetelluin edellytyksin.
Tarjoajan katsotaan saaneen tietoonsa kaikki sovellettavat
yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksyneen ne. Mitään muita hänen
tarjoukseensa sisältyviä ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1.
(2) EYVL L 234, 1.9.2001, s. 10.

(3) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23.
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LIITE
ERÄ A
1. Toimen N:o: 108/02
2. Edunsaaja (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; p. (39-06) 65 13 29 88;
f. 65 13 28 44/3; teleksi 626675 WFP I
3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää
4. Määrämaa: Israel
5. Hankittava tuote: vehnäjauho
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 3 245
7. Erien lukumäärä: 1; 3 osassa (A1: 1 000 t; A2: 1 000 t; A3: 1 245 t)
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.10)
9. Pakkaaminen (7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (2.2 A 1.d, 2.d ja B.4)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.B.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: englanti
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: —
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: —
16. Määräpaikka:
— välisatama tai -varasto: —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: A1: 8.—28.9.2003; A2: 22.9.—12.10.2003; A3: 6.—26.10.2003
— toinen määräaika: A1: 22.9.—12.10.2003; A2: 6.—26.10.2003; A3: 20.10.—9.11.2003
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: —
— toinen määräaika: —
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 19.8.2003
— toinen määräaika: 2.9.2003
20. Tarjousvakuuden määrä: 5 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): M. Vestergaard, Commission européenne; Bureau L130 7/46,
B-1049 Bruxelles; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2) 296 70 03 / 296 70 04
22. Vientituki (4): 25.7.2003 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 1138/2003 (EYVL L
160, 28.6.2003, s. 20)
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1. Toimen N:o: 816/97
2. Edunsaaja (2): Etiopia
3. Edunsaajan edustaja: Emergency Foord Security Reserve, Addis Ababa, Contact: Ato Sirak Hailu, p. (2511) 51 71 62, f. 51 83 63
4. Määrämaa: Etiopia
5. Hankittava tuote: tavallinen vehnä
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 10 000
7. Erien lukumäärä: 1
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.1)
9. Pakkaaminen (7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (1.0 A 1.c, 2.c ja B.3)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.A.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: englanti
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
12. Vahvistettu toimitusvaihe (8): toimitettu määräpaikkaan
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan — FOB ahdattuna
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: —
16. Määräpaikka: EFSR warehouse in Dire Dawa
— välisatama tai -varasto: Berbera
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen (8):
— ensimmäinen määräaika: 31.10.2003
— toinen määräaika: 16.11.2003
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 8.—21.9.2003
— toinen määräaika: 22.9.—5.10.2003
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 19.8.2003
— toinen määräaika: 2.9.2003
20. Tarjousvakuuden määrä: 5 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): M. Vestergaard, Commission européenne; Bureau: L130 7/46,
B-1049 Bruxelles; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2) 296 70 03 / 296 70 04
22. Vientituki (4): 25.7.2003 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 1138/2003 (EUVL L
160, 28.6.2003, s. 20)
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Viitteet:
(1) Lisätietoja: Torben Vestergaard, p. (32-2) 299 30 50; f. (32-2) 296 20 05.
(2) Toimittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä kuljetusasiakirjoja tarvitaan.
(3) Toimittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta oleva todistus siitä, että kyseisessä jäsenvaltiossa
voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuotteen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa
on oltava cesium-134- ja -137- sekä jodi-131-taso.
(4) Komission asetusta (EY) N:o 2298/2001 (EYVL L 308, 27.11.2001, s. 16) sovelletaan vientitukeen. Edellä mainitun
asetuksen 2 artiklassa tarkoitettu päivämäärä on tämän liitteen kohtaan 22 merkitty päivämäärä.
(5) Toimittaja toimittaa vastaanottajalle tai tämän edustajalle toimituksen yhteydessä asiakirjan:
— kasvien terveystodistus.
( ) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 114, 29. huhtikuuta 1991 määrätään. II.A.3.c tai II.B.3.c
kohdan teksti korvataan seuraavalla tekstillä: ”merkintä ’Euroopan yhteisö’”.
6

(7) Sen varalta, että tavarat mahdollisesti säkitetään uudelleen, tarjouskilpailun voittajan on toimitettava 2 prosenttia
ylimääräisiä tyhjiä säkkejä, jotka ovat samaa laatua kuin tavaraa sisältävät säkit ja joissa on merkinnän jälkeen suuraakkonen ”R”.
(8) Asetuksen (ETY) N:o 2519/97 14 artiklan 3 kohdan säännösten lisäksi vuokratut alukset eivät saa esiintyä missään
neljästä viimeisimmästä neljännesvuosittaisesta pysäytettyjen alusten luettelosta, jota julkaistaan Pariisissa allekirjoitetun satamavaltioiden harjoittamaa tarkastustoimintaa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti (neuvoston
direktiivi 95/21/EY (EYVL L 157, 7.7.1995, s. 1)).

Komissio tarvitsee ehdottomasti tietyt tarjouksentekijää koskevat tiedot (etenkin hyvitettävän tilin tiedot) voidakseen tehdä toimitussopimuksen. Tarvittavat tiedot mainitaan lomakkeessa, joka löytyy Internet-osoitteesta:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm.
Jos näitä tietoja ei ole toimitettu, toimituksen suorittajaksi valittu tarjouksentekijä ei voi vedota asetuksen (EY) N:o 2519/97 9 artiklan
4 kohdassa tarkoitettuun tiedoksi antamisen määräaikaan.
Tarjouksentekijöitä pyydetäänkin toimittamaan mainittu lomake asianmukaisesti täytettynä tarjouksensa yhteydessä.

5.8.2003
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1394/2003,
annettu 4 päivänä elokuuta 2003,
Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (2), ja
erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Belgian lipun
alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen alusten
punakampelasaaliit ICES-alueiden VII f ja g vesillä ovat
täyttäneet vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön. Belgia on
kieltänyt tämän kannan kalastuksen 24 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen. Sen vuoksi on tarpeen noudattaa
tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten
vahvistamisesta vuodeksi 2003 20 päivänä joulukuuta
2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2341/
2002 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1091/2003 (4), säädetään punakampelakiintiöstä vuodeksi 2003.

Belgian lipun alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen
alusten punakampelasaaliit ICES-alueiden VII f ja g vesillä ovat
täyttäneet Belgialle vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön.

Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen
turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa
päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla
purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

2 artikla

Kielletään Belgian lipun alla purjehtivilta tai Belgiassa rekisteröidyiltä aluksilta punakampelan kalastus ICES-alueiden VII f ja g
vesillä sekä edellä mainittujen alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan
hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 24 päivästä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
Jörgen HOLMQUIST

Kalastuksen pääosaston pääjohtaja

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

EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.
EYVL L 356, 31.12.2002, s. 12.
EUVL L 157, 26.6.2003, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1395/2003,
annettu 4 päivänä elokuuta 2003,
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat
tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan
huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan
eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo
yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta
siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun
tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen
vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan
asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa
koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),
ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/
2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä
puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä
puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle,
josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen
suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan
puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1486/2002 (4), 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 27,762 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä elokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

148, 1.6.2001, s. 1.
148, 1.6.2001, s. 3.
210, 3.8.2001, s. 10.
223, 20.8.2002, s. 3.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1396/2003,
annettu 4 päivänä elokuuta 2003,
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta,
Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta,
Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien
kukkaviljelytuotteiden tuonnista kannettavien etuustullien
soveltamisedellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1987 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4088/87 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1300/97 (2), ja
erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Edellä mainitun asetuksen (ETY) N:o 4088/87 2 artiklan 2
kohdan ja 3 artiklan mukaisesti isokukkaisten neilikoiden
(vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat vahvistetaan kahden viikon jaksoissa, ja niitä sovelletaan kahden viikon
ajan. Tiettyjen Kyprokselta, Israelista, Jordaniasta ja Marokosta
sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 17 päivänä maaliskuuta
1988 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 700/88 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o

2062/97 (4), 1 artiklan mukaisesti kyseiset hinnat vahvistetaan
kahden viikon välein jäsenvaltioiden toimittamien painotettujen
tietojen perusteella. On tärkeää, että kyseiset hinnat vahvistetaan viipymättä, jotta sovellettavat tullit voidaan määritellä.
Tässä tarkoituksessa on suotavaa säätää tämän asetuksen
välittömästä voimaantulosta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan liitteessä asetuksen (ETY) N:o 700/88 1 b artiklassa tarkoitettujen isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten
ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat kahden viikon ajanjaksoksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä elokuuta 2003.
Sitä sovelletaan 6.—19. elokuuta 2003 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EYVL L 177, 5.7.1997, s. 1.
(3) EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16.

(4) EYVL L 289, 22.10.1997, s. 1.
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LIITE
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista,
Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 4 päivänä elokuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kappaletta)
Ajanjakso: 6.—19. elokuuta 2003
Isokukkaiset neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spraytyyppi)

Isokukkaiset ruusut

Pienikukkaiset ruusut

14,06

12,03

17,82

9,03

Isokukkaiset neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spraytyyppi)

Isokukkaiset ruusut

Pienikukkaiset ruusut

Israel

—

—

6,59

6,34

Marokko

—

—

—

—

Kypros

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

Länsiranta ja Gazan alue

—

—

—

—

Yhteisön tuottajahinta

Yhteisön tuontihinta
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003,
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
(2003/578/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

vuodeksi 1998 (5) ja käynnisti näin näkyvän prosessin,
johon on sitouduttu poliittisesti hyvin vahvasti ja jolla
on kaikkien asianosaisten osapuolten laaja hyväksyntä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 128 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

(3)

Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000
kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti Euroopan unionille uuden strategisen päämäärän, jonka mukaan unionista on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin
tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään
kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia
työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Tämän saavuttamiseksi neuvosto sopi vuodeksi 2010
yleisistä työllisyystavoitteista ja naisten työllisyystavoitteista, joita täydennettiin Tukholmassa 23 ja 24 päivänä
maaliskuuta 2001 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa tammikuuksi 2005 asetetuilla välitavoitteilla ja
vuodeksi 2010 asetetuilla ikääntyviä koskevilla uusilla
työllisyystavoitteilla, joissa otetaan huomioon väestön
ikääntymiseen liittyvä haaste.

(4)

Nizzassa 7, 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi Euroopan sosiaalisen
toimintaohjelman, jossa todetaan, että täystyöllisyyteen
palaaminen edellyttää kunnianhimoista politiikkaa työllisyysasteen nostamiseksi, alueellisten erojen pienentämiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä työllisyyden
laadun parantamiseksi.

(5)

Barcelonassa 15 ja 16 päivänä maaliskuuta 2002
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti vahvistamaan
Euroopan työllisyysstrategiaa tehostetulla, yksinkertaistetulla ja paremmin hallitulla prosessilla, jonka aikataulu
on linjattu vuoteen 2010 ja johon on sisällytetty Lissabonin strategian tavoitteet ja päämäärät. Barcelonan
Eurooppa-neuvosto kehotti myös tehostamaan politiikan
koordinointiprosesseja ja sovittamaan yhteen talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja työllisyyden suuntaviivojen hyväksymisaikataulut.

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon
lausunnon (3),

Euroopan

talous-

ja

sosiaalikomitean

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (4),
ottaa huomioon työllisyyskomitean lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa
asetetaan unionin tavoitteeksi edistää taloudellista ja
sosiaalista edistystä sekä työllisyyden korkeaa tasoa.
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 125 artiklassa
puolestaan määrätään, että jäsenvaltiot ja yhteisö
pyrkivät kehittämään yhteensovitettua työllisyysstrategiaa ja erityisesti edistämään ammattitaitoisen,
koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä
talouden muutoksiin reagoivien työmarkkinoiden kehittymistä.
Luxemburgissa 20 ja 21 päivänä marraskuuta 1997
työllisyyttä käsitelleen ylimääräisen Eurooppa-neuvoston
kokouksen jälkeen neuvosto antoi 15 päivänä joulukuuta
1997 päätöslauselman työllisyyden suuntaviivoista

(1) Ehdotus tehty 8. huhtikuuta 2003 (ei vielä julkaistu
lehdessä).
(2) Lausunto annettu 3. kesäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu
lehdessä).
(3) Lausunto annettu 14. toukokuuta 2003 (ei vielä julkaistu
lehdessä).
(4) Lausunto annettu 3. heinäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu
lehdessä).

virallisessa
virallisessa
virallisessa
virallisessa

(5) EYVL C 30, 28.1.1998, s. 1.
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Brysselissä 20 ja 21 maaliskuuta 2003 kokoontunut
Eurooppa-neuvosto vahvisti, että työllisyysstrategialla on
keskeinen asema Lissabonin strategian mukaisten työllisyys- ja työmarkkinatavoitteiden täytäntöönpanossa ja
että työllisyysstrategian ja talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen, jotka toimivat yhteisön talouspolitiikan koordinoijana, olisi toimittava johdonmukaisesti. Brysselin
Eurooppa-neuvosto kehotti vähentämään suuntaviivojen
määrää ja tekemään niistä tuloskeskeisempiä, jotta jäsenvaltioilla on mahdollisuus laatia asianmukaisia toimintayhdistelmiä, sekä asettamaan suuntaviivojen tueksi
asianmukaiset tavoitteet. Vuosi 2003 tarjoaa erityisen
mahdollisuuden käyttää tehostetusti politiikan koordinoinnin keskeisiä välineitä — talouspolitiikan laajoja
suuntaviivoja, työllisyyden suuntaviivoja ja sisämarkkinastrategiaa — ja antaa niille uudet kolmen vuoden
näkymät.

(7)

Työllisyysstrategiaa on arvioitu perusteellisesti: siitä on
saatettu päätökseen kattava väliarviointi vuonna 2000, ja
laaja arviointi sen viidestä ensimmäisestä toteutusvuodesta saaduista kokemuksista on suoritettu vuonna
2002. Arvioinnissa tuli esiin tarve käsitellä strategiassa
edelleen jäljellä olevia rakenteellisia heikkouksia sekä
uusia haasteita laajentuneessa Euroopan unionissa.

(8)

Lissabonin tavoitteiden menestyksekäs täytäntöönpano
edellyttää, että jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikassa
tuetaan tasapuolisesti kolmea toisiaan täydentävää ja
tukevaa tavoitetta, jotka ovat täystyöllisyys, työn laatu ja
tuottavuus sekä sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja osallisuus. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia
rakenneuudistuksia, joissa keskitytään kymmeneen
keskeiseen ja toisiinsa liittyvään prioriteettiin, ja erityistä
huomiota pitäisi kiinnittää prosessin johdonmukaiseen
hallintaan. Politiikan uudistukset edellyttävät sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa
täytäntöönpanotoimissa.

(9)

(10)

5.8.2003

(11)

Jäsenvaltioiden olisi kannustettava luomaan enemmän ja
parempia työpaikkoja edistämällä yrittäjyyttä ja innovaatiota myönteisessä toimintaympäristössä. Jäsenvaltiot
ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön pienyrityksiä
koskevan eurooppalaisen peruskirjan ja ottaneet toteuttaakseen yrityspolitiikan vertailuanalyysiprosessin.

(12)

Joustavuuden ja turvallisuuden välinen oikea tasapaino
edistää yritysten kilpailukyvyn tukemista, työn laadun ja
tuottavuuden parantamista sekä helpottaa yritysten ja
työntekijöiden mukautumista talouden muutoksiin.
Tähän liittyen Barcelonan ja Brysselin Eurooppaneuvostot kehottivat erityisesti työlainsäädännön tarkistamiseen siten, että työmarkkinaosapuolten asemaa
kunnioitetaan samalla. Työterveys- ja työturvallisuusstandardien tasoa olisi nostettava vuosia 2002—2006
koskevan uuden yhteisön strategian mukaiseksi. Erityistä
huomiota olisi kiinnitettävä työtapaturmien kannalta
erityisen riskialttiisiin aloihin. Työntekijöiden pääsy
koulutukseen on tärkeä tekijä joustavuuden ja turvallisuuden välisessä tasapainossa, ja kaikkien työntekijöiden
osallistumista koulutukseen olisi tuettava, ottaen
huomioon koulutusinvestoinneista työntekijöille, työnantajille ja koko yhteiskunnalle koituvat edut. Talouden
rakenneuudistus on haaste työllisyydelle niin nykyisissä
kuin tulevissa jäsenmaissa ja edellyttää aktiivista
hallintoa, johon osallistuvat kaikki asianomaiset tahot,
työmarkkinaosapuolet mukaan lukien.

(13)

Barcelonan Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti
ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevaan komission
toimintasuunnitelmaan, ja ammattitaidosta ja liikkuvuudesta 3 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston
päätöslauselmassa kehotettiin komissiota, jäsenvaltioita
ja työmarkkinaosapuolia toteuttamaan vaaditut toimet.
Alojen ja alueiden välisen liikkuvuuden lisääminen ja
työnvälityspalveluiden parantaminen maahanmuuton
työvoimanäkökohdat huomioon ottaen edistävät työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämistä.

(14)

Johdonmukaisten ja kattavien elinikäisen oppimisen strategioiden täytäntöönpano on olennaisen tärkeää pyrittäessä täystyöllisyyteen, työn laadun ja tuottavuuden
parantamiseen sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen. Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto
otti tyytyväisenä vastaan komission tiedonannon ”Eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen toteuttaminen”, jossa tuotiin esiin elinikäisen oppimisen strategian tärkeimmät periaatteet: kumppanuudet, tiedon
hankkiminen oppimistarpeista, riittävät resurssit, oppimiseen pääsyn helpottaminen, oppimiskulttuurin
luominen
ja

Neuvosto hyväksyi 6 päivänä joulukuuta 2001 joukon
indikaattoreita, joilla voidaan mitata kymmentä seikkaa
työn laatuun tehtävissä investoinneissa, ja kehotti
käyttämään näitä indikaattoreita työllisyyden suuntaviivojen ja suositusten seurannassa.

Aktiivisen ja ennaltaehkäisevän politiikan olisi oltava
tehokasta ja edistettävä täystyöllisyyden ja sosiaalisen
osallisuuden tavoitteita varmistamalla, että työttömät ja
työmarkkinoiden ulkopuolella olevat pystyvät kilpailemaan työmarkkinoilla ja integroitumaan niille. Tällaisen
politiikan tukena olisi oltava uudenaikaiset työmarkkinainstituutiot.
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kestävyyttä. Poliittisilla toimilla on torjuttava syrjintää,
tarjottava henkilökohtainen lähestymistapa kunkin
tarpeisiin ja luotava riittävät työmahdollisuudet tarjoamalla rekrytointikannustimia työnantajille. Joulukuun 3
päivänä 2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/903/
EY vuosi 2003 nimettiin Euroopan vammaisten teemavuodeksi (1). Työmarkkinoille pääsy on tärkeimpiä prioriteetteja vammaisten osalta, joita arvioidaan olevan Euroopan unionissa noin 37 miljoonaa ja joista useat ovat
työkykyisiä ja -haluisia.

pyrkiminen pysyvään laadukkuuteen. Lissabonin Eurooppa-neuvoston käynnistämä koulutusjärjestelmien
konkreettisia tulevaisuuden tavoitteita koskeva prosessi
on tärkeässä asemassa inhimillistä pääomaa kehitettäessä,
ja synergioita työllisyysstrategian kanssa olisi täysimääräisesti hyödynnettävä. Neuvosto hyväksyi 5 ja 6 päivänä
toukokuuta 2003 keskimääräistä eurooppalaista suoritusta koskevat koulutuksen viitearvot, joista useat ovat
erityisen tärkeitä työllisyyspolitiikan kannalta. Lissabonin
Eurooppa-neuvosto kehotti lisäämään merkittävästi
henkilöresursseihin tehtäviä investointeja henkeä kohti.
Tämä vaatii riittäviä kannustimia työnantajille ja kansalaisille samoin kuin julkisen rahoituksen suuntaamista
tehokkaampiin henkilöresurssi-investointeihin kaikkialla
koulutusalalla.

(15)

(16)

(17)

Työvoimatarjonnan on oltava riittävä, jotta voidaan
vastata väestön ikääntymisen haasteeseen, tukea talouskasvua, edistää työllisyyttä ja taata sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys. Komission ja neuvoston yhteisessä
raportissa ”Työvoimaosuuden nostaminen ja aktiivisen
ikääntymisen edistäminen”, jonka neuvosto hyväksyi 7
päivänä maaliskuuta 2002, todetaan tämän vaativan
elämänvaiheajatteluun perustuvien kattavien kansallisten
strategioiden kehittämistä. Politiikassa olisi hyödynnettävä kaikkien henkilöryhmien työllistämismahdollisuuksia. Barcelonan Eurooppa-neuvosto sopi, että Euroopan unionin olisi pyrittävä nostamaan ihmisten tosiasiallista keskimääräistä työmarkkinoiltapoistumisikää
vuoteen 2010 mennessä asteittain noin viidellä vuodella.
Iäksi arvioitiin 59,9 vuotta vuonna 2001.

Työmarkkinoilla esiintyvät sukupuolierot olisi asteittain
poistettava, jos Euroopan unionin halutaan pääsevän
täystyöllisyyteen, parantavan työn laatua ja edistävän
sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Tämä edellyttää sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisstrategiaa ja erityisiä poliittisia toimia, joilla pyritään
luomaan naisille ja miehille edellytykset siirtyä ja palata
työmarkkinoille ja pysyä niillä. Barcelonan Eurooppaneuvosto sopi, että jäsenvaltioiden olisi tarjottava lastenhoitopalveluita vuoteen 2010 mennessä vähintään 90
prosentille vähintään kolmevuotiaista mutta alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista. Sukupuolten välisten työttömyys- ja palkkaerojen taustalla olevia tekijöitä olisi käsiteltävä, ja
tämän tuloksena olisi laadittava erojen kaventamiseen
tähtäävät tavoitteet asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi tuottavuudesta ja työmarkkinatilanteesta johtuvia
palkkaeroja.

Heikommassa asemassa olevien ryhmien tosiasiallinen
integroituminen edistää sosiaalista osallisuutta, nostaa
työllisyysastetta ja parantaa sosiaaliturvajärjestelmien
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(18)

Täystyöllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden näkymien
parantamiseksi olisi luotava työstä saatavien tulojen ja
toisaalta työttömyydestä tai työmarkkinoiden ulkopuolella olemisesta saatavien tulojen välille sellainen tasapaino, jolla ihmisiä kannustettaisiin siirtymään tai palaamaan työmarkkinoille tai pysymään niillä ja jolla edistettäisiin työpaikkojen luomista.

(19)

Pimeällä työllä tarkoitetaan ”maksua vastaan tehtävää
työtä, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille”. Tutkimusten mukaan epävirallisen
talouden osuus on keskimäärin 7—16 prosenttia Euroopan unionin BKT:stä. Tämä olisi saatava muutettua
ilmoitetuksi työksi, jotta parannettaisiin yleistä yritysten
toimintaympäristöä, työpaikkojen laatua, sosiaalista
yhteenkuuluvuutta sekä julkisen rahoituksen ja sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä. Pimeän työn laajuudesta
jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa olisi rohkaistava
hankkimaan parempia tietoja.

(20)

Alueelliset työllisyys- ja työttömyyserot Euroopan unionissa ovat edelleen suuret ja kasvavat laajentumisen
jälkeen. Ne olisi taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemiseksi pyrittävä ratkaisemaan laajapohjaista
lähestymistapaa noudattaen ja ottaen mukaan toimijat
kaikilla tasoilla sekä hyödyntäen yhteisön rakennerahastoja.

(21)

Euroopan työllisyysstrategian viiden ensimmäisen
toimintavuoden arvioinnissa tuli esiin parempi hallintotapa ratkaisevana tekijänä strategian tulevan toimivuuden
kannalta. Työllisyyspolitiikan menestyksekäs täytäntöönpano riippuu yhteistyökumppanuudesta kaikilla toimintatasoilla, toteuttamisesta vastaavien eri palveluiden osallistumisesta ja riittävistä taloudellisista resursseista, joilla
tuetaan työllisyyden suuntaviivojen täytäntöönpanoa.
Jäsenvaltiot ovat vastuussa suuntaviivojen tehokkaasta
täytäntöönpanosta, johon sisältyy myös tasapuolinen
toteuttaminen alue- ja paikallistasolla.

(1) EYVL L 335, 19.12.2001, s. 15.
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Työllisyyden suuntaviivojen tehokas täytäntöönpano
edellyttää työmarkkinaosapuolten aktiivista osallistumista
kaikissa vaiheissa politiikan suunnittelusta sen
täytäntöönpanoon. Työmarkkinaosapuolet ilmoittivat
sosiaaliasioita käsitelleessä huippukokouksessa 13
päivänä joulukuuta 2001, että kolmikantaisen kuulemisen koordinaatiota on kehitettävä ja parannettava.
Sovittiin myös, että ennen kutakin keväällä kokoontuvaa
Eurooppa-neuvostoa pidettäisiin kasvua ja työllisyyttä
käsittelevä kolmikantakokous.
Jäsenvaltioiden olisi pantava työllisyyden suuntaviivojen
lisäksi täysimittaisesti täytäntöön talouspolitiikan laajat
suuntaviivat ja varmistettava toimintansa johdonmukaisuus terveen julkisen talouden ja makrotalouden
vakauden säilyttämisen kanssa,
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ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Hyväksytään tämän päätöksen liitteenä olevat jäsenvaltioiden
työllisyyspolitiikan suuntaviivat, ’työllisyyden suuntaviivat’.
Jäsenvaltioiden on otettava ne huomioon työllisyyspolitiikassaan.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. ALEMANNO
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LIITE
TYÖLLISYYDEN SUUNTAVIIVAT

Täystyöllisyyteen ja parempiin työpaikkoihin tähtäävä eurooppalainen strategia
Jäsenvaltiot toteuttavat työllisyyspolitiikkaansa niin, että siinä pannaan täytäntöön tavoitteet ja toimintaprioriteetit ja
pyritään kohti jäljempänä esitettyjä tavoitteita. Erityishuomiota kiinnitetään työllisyyspolitiikan hyvään hallintotapaan.
Jäsenvaltiot panevat täytäntöön näiden työllisyyden suuntaviivojen ja niihin liittyvien työllisyyspolitiikan suositusten
lisäksi talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja varmistavat, että nämä kaksi välinettä toimivat yhdenmukaisesti.
Lissabonin tavoitteiden mukaisesti jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikassa pyritään kolmeen hallitsevaan ja toisiinsa nivoutuvaan tavoitteeseen: täystyöllisyyteen, työn laatuun ja tuottavuuteen sekä sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja osallisuuteen.
Tavoitteisiin olisi pyrittävä tasapuolisella tavalla, josta käy ilmi niiden yhtäläinen merkitys unionin kunnianhimoisten
tavoitteiden saavuttamisessa. Näihin tavoitteisiin olisi pyrittävä ottamalla mukaan kaikki asianosaiset toimijat. Synergiaa
olisi hyödynnettävä täysimääräisesti, ja olisi tukeuduttava kaikkien kolmen tavoitteen väliseen positiiviseen vuorovaikutukseen. Yhtäläiset mahdollisuudet ja sukupuolten tasa-arvo ovat ehdottoman tärkeitä näitä kolmea tavoitetta kohti
pyrittäessä.
Tällainen lähestymistapa auttaisi myös vähentämään työttömyyttä ja työmarkkinoiden ulkopuolella olemista.

Täystyöllisyys
Jäsenvaltiot pyrkivät saavuttamaan täystyöllisyyden toteuttamalla kattavaa poliittista lähestymistapaa, jossa yhdistetään
kysyntä- ja tarjontapuolen toimenpiteet, ja nostamaan näin työllisyysasteita kohti Lissabonissa ja Tukholmassa esitettyjä
tavoitteita.
Toimilla pyritään saavuttamaan Euroopan unionissa keskimäärin
— yleiseksi työllisyysasteeksi 67 prosenttia vuonna 2005 ja 70 prosenttia vuonna 2010,
— naisten työllisyysasteeksi 57 prosenttia vuonna 2005 ja 60 prosenttia vuonna 2010,
— ikääntyvien (55—64) työllisyysasteeksi 50 prosenttia vuonna 2010.
Kaikkien kansallisten tavoitteiden olisi oltava johdonmukaisia Euroopan unionin tasolla odotettavan tuloksen kanssa, ja
niissä olisi otettava huomioon erityiset kansalliset olosuhteet.

Työn laadun ja tuottavuuden parantaminen
Työn laadun parantaminen liittyy läheisesti siihen, että ollaan siirtymässä kilpailuun ja osaamiseen perustuvaan talouteen.
Laatuun olisi pyrittävä kaikkien toimijoiden yhteisin ponnistuksin ja etenkin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun
kautta. Kyseessä on moniulotteinen käsite, jossa käsitellään sekä työn ominaispiirteitä että laajemmin työmarkkinoita.
Siihen sisältyvät itse työn laatu, ammattitaito, elinikäinen oppiminen ja urakehitys, sukupuolten tasa-arvo, työterveys ja
-turvallisuus, joustavuus ja työsuhdeturva, sosiaalinen osallisuus ja työmarkkinoille pääsy, työn organisointi ja työ- ja
yksityiselämän tasapaino, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden osallistuminen, monimuotoisuus ja
syrjimättömyys sekä yleinen työsuoritus.
Työllisyysasteen nostamisen on tapahduttava samanaikaisesti yleisen työn tuottavuuden lisäämisen kanssa. Työn laatu
voi auttaa parantamaan työn tuottavuutta, ja näiden välistä synergiaa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti. Tämä asettaa
erityisiä haasteita työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle.

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden vahvistaminen
Työ on keskeinen keino sosiaaliseen osallisuuteen. Työllisyyspolitiikalla olisi synergiassa avoimen koordinointimenetelmän kanssa tuettava sosiaalista osallisuutta helpottamalla osallistumista työmarkkinoille niin, että edistetään kaikkien
työkykyisten naisten ja miesten pääsyä laadukkaisiin työpaikkoihin, torjutaan syrjintää työmarkkinoilla sekä ehkäistään
syrjäytymistä työmaailmasta.
Taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta olisi edistettävä vähentämällä alueellisia työllisyys- ja työttömyyseroja,
torjumalla työllisyysongelmia Euroopan unionin heikoimmin kehittyneillä alueilla ja tukemalla taloudellista ja sosiaalista
rakenneuudistusta.
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ERITYISSUUNTAVIIVAT

Näiden kolmen yleisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot harjoittavat politiikkaa, jossa otetaan huomioon seuraavat
erityissuuntaviivat toiminnan painopisteinä, ja noudattavat sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamista kunkin
painopisteen osalta.

1. KOHDISTETAAN TYÖTTÖMIIN JA TYÖMARKKINOIDEN ULKOPUOLELLA OLEVIIN AKTIIVISIA JA ENNALTAEHKÄISEVIÄ TOIMENPITEITÄ
Jäsenvaltiot kehittävät ja panevat täytäntöön työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien osalta aktiivisia ja
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään näiden ajautumista pitkäaikaistyöttömyyteen sekä
edistämään työhaluisten työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kestävää integroitumista työllisyyteen.
Jäsenvaltiot
a) varmistavat, että kaikkien työnhakijoiden tarpeet tunnistetaan heidän työttömyytensä varhaisessa vaiheessa ja että
he saavat sellaisia palveluja kuin neuvoja, ohjausta, työnhakuapua ja henkilökohtaisen toimintasuunnitelman,
b) edellä mainitun kartoituksen perusteella tarjoavat työnhakijoille toimivia ja tehokkaita toimenpiteitä, joilla nämä
voivat parantaa työllistettävyyttään ja integroitumismahdollisuuksiaan, kiinnittäen erityishuomiota ihmisiin, joilla
on eniten vaikeuksia työmarkkinoilla.
Jäsenvaltiot varmistavat, että:
— jokaiselle työttömälle tarjotaan uusi mahdollisuus koulutuksen, uudelleenkoulutuksen, työharjoittelun,
työpaikan tai muun työllistämistoimenpiteen muodossa (tarvittaessa tämä yhdistetään jatkuvaan työnhakuapuun); tämä olisi tehtävä nuorten osalta viimeistään kuudentena työttömyyskuukautena ja aikuisten osalta
viimeistään kahdentenatoista työttömyyskuukautena,
— vuoteen 2010 mennessä 25 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä osallistuu aktiivisiin toimenpiteisiin koulutuksen, uudelleenkoulutuksen, työharjoittelun tai muun työllistämistoimenpiteen muodossa tavoitteena
saavuttaa kolmen tältä osin edistyksellisimmän jäsenvaltion keskiarvo;
c) uudenaikaistavat ja vahvistavat työmarkkinainstituutioita, erityisesti työvoimapalveluja;
d) varmistavat työvoimapoliittisten ohjelmien tehokkuuden ja toimivuuden säännöllisen arvioinnin ja siihen perustuvat tarkistukset.

2. TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN JA YRITTÄJYYS
Jäsenvaltiot edistävät uusien ja parempien työpaikkojen luomista kannustamalla yrittäjyyttä, innovointitoimintaa,
investointikapasiteettia ja suotuisaa toimintaympäristöä kaikille yrityksille. Erityishuomiota kiinnitetään uusien
yritysten, palvelusektorin sekä tutkimuksen ja kehityksen työnluontimahdollisuuksiin. Yrityspolitiikan vertailuprosessin ja pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan tukemissa politiikkaa koskevissa aloitteissa keskitytään:
— yksinkertaistamaan ja keventämään yrityksen perustamiseen sekä henkilöstön palkkaukseen liittyviä hallinnollisia
ja lainsäädännöllisiä esteitä samoin kuin helpottamaan uusien yritysten, uusien ja nykyisten PK-yritysten ja kasvavien ja työpaikkavaltaisten yritysten pääoman saantia (ks. myös talouspolitiikan laajat suuntaviivat, suuntaviiva
11),
— edistämään yrittäjyyteen ja johtotaitoihin liittyvää koulutusta ja antamaan tukea — myös koulutuksen kautta —
jotta yrittäjyydestä tulisi uravaihtoehto kaikille.

3. VASTATAAN MUUTOKSIIN JA EDISTETÄÄN SOPEUTUMISKYKYÄ JA LIIKKUVUUTTA TYÖMARKKINOILLA
Jäsenvaltiot helpottavat työntekijöiden ja yritysten kykyä sopeutua muutoksiin, ottaen huomioon sekä joustavuuden
että turvallisuuden tarpeen ja korostaen työmarkkinaosapuolten keskeistä tehtävää tältä osin.
Jäsenvaltiot tarkistavat ja tarvittaessa nykyaikaistavat työlainsäädännön liian rajoittavia tekijöitä, jotka vaikuttavat
työmarkkinadynamiikkaan ja niiden ryhmien työllistettävyyteen, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille,
kehittävät työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, edistävät yritysten sosiaalista vastuuta ja toteuttavat muita asianmukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään
— työsopimus- ja työskentelyjärjestelyiden, myös työaikajärjestelyjen, monimuotoisuutta, millä edistetään uralla
etenemistä sekä parempaa tasapainoa työn ja yksityiselämän samoin kuin joustavuuden ja turvallisuuden välillä,
— työntekijöiden, erityisesti heikosti koulutettujen työntekijöiden koulutukseen pääsyä,
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— parempia työoloja, myös työterveyttä ja -turvallisuutta; tällä politiikalla on pyrittävä erityisesti vähentämään
merkittävästi työtapaturmien esiintymistiheyttä ja ammattitauteja,
— innovatiivisten ja kestävien työn organisaatiomuotojen laatimista ja levittämistä, mikä tukee työvoiman tuottavuutta ja työn laatua,
— talouden muutosten ja rakenneuudistusten ennakointia ja positiivista hallintaa.
Jäsenvaltiot puuttuvat työvoimapulaan ja pullonkauloihin useiden toimenpiteiden avulla, kuten edistämällä ammattien välistä liikkuvuutta ja poistamalla alueellisen liikkuvuuden esteitä — etenkin panemalla täytäntöön ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma, parantamalla ammattitaidon ja -pätevyyden tunnustamista ja
avoimuutta sekä sosiaaliturva- ja eläkeoikeuksien siirrettävyyttä ja tarjoamalla asianmukaisia kannustimia vero- ja
etuusjärjestelmissä — ja ottamalla huomioon maahanmuuttoon liittyvät työmarkkinanäkökohdat.
Työskentely- ja koulutusmahdollisuuksien avoimuutta olisi edistettävä kansallisella ja Euroopan tasolla työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensovittamisen tukemiseksi tehokkaasti. Vuoteen 2005 mennessä työnhakijoiden olisi
kaikkialla EU:ssa pystyttävä saamaan tietoa kaikista jäsenvaltioiden työnvälityspalveluissa ilmoitetuista avoimista
työpaikoista.

4. EDISTETÄÄN INHIMILLISEN PÄÄOMAN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN KEHITTÄMISTÄ
Jäsenvaltiot panevat täytäntöön elinikäisen oppimisen strategiat, myös parantamalla koulutusjärjestelmien laatua ja
tehokkuutta, jotta ihmiset voisivat hankkia tietoyhteiskunnassa nykyaikaiselta työvoimalta vaadittavat taidot, jotta
heillä olisi mahdollisuus urakehitykseen ja jotta vähennettäisiin ammattitaidon ja työmarkkinoiden vaatimusten
välistä epäsuhtaa ja työmarkkinoiden pullonkauloja.
Asianmukaisella politiikalla pyritään kansallisten painopisteiden mukaisesti vuoteen 2010 mennessä saavuttamaan
erityisesti seuraavat tulokset:
— Euroopan unionin 22 vuotta täyttäneistä vähintään 85 prosentin pitäisi olla keskiasteen tutkinnon suorittaneita,
— elinikäiseen oppimiseen osallistujien keskimääräisen osuuden pitäisi olla Euroopan unionissa vähintään 12,5
prosenttia työikäisestä aikuisväestöstä (25—64-vuotiaista).
Tällä politiikalla pyritään erityisesti lisäämään investointeja inhimilliseen pääomaan. Tässä yhteydessä on tärkeää,
että yritysten investointeja aikuiskoulutukseen lisätään merkittävästi, pyrkimyksenä edistää tuottavuutta, kilpailukykyä ja aktiivisena ikääntymistä. Työnantajien ja yksityishenkilöiden tosiasiallisia investointeja inhimilliseen pääomaan helpotetaan.

5. LISÄTÄÄN TYÖVOIMAN TARJONTAA JA EDISTETÄÄN AKTIIVISENA IKÄÄNTYMISTÄ
Jäsenvaltiot edistävät riittävää työvoiman saantia ja työllistymismahdollisuuksia talouskasvun ja työllisyyden tukemiseksi, ottaen huomioon työvoiman liikkuvuuden, kuten erityissuuntaviivassa 3 on todettu. Erityisesti jäsenvaltiot
— lisäävät työmarkkinoille osallistumista hyödyntämällä kaikkien ikäryhmien potentiaalia sellaisen kattavan lähestymistavan avulla, joka koskee etenkin työpaikkojen saatavuutta ja houkuttelevuutta, työn tekemistä kannattavaksi,
ammattitaidon nostamista ja riittävien tukitoimenpiteiden tarjoamista,
— edistävät aktiivisena ikääntymistä esimerkiksi parantamalla työssä pysymiseen kannustavia työoloja — esimerkiksi pääsyä täydennyskoulutukseen, työterveyden ja -turvallisuuden erityisen merkityksen tunnustamista ja työn
organisoinnin innovatiivisia ja joustavia muotoja — ja poistamalla kannustimia varhaiseen työmarkkinoilta poistumiseen erityisesti uudistamalla varhaiseläkejärjestelmiä ja varmistamalla, että on kannattavaa pysyä työmarkkinoilla, sekä rohkaisemalla työnantajia ottamaan palvelukseen vanhempia työntekijöitä.
Politiikalla pyritään vuoteen 2010 mennessä erityisesti nostamaan viidellä vuodella tosiasiallista työmarkkinoiltapoistumisikää Euroopan unionin tasolla (iäksi arvioitiin 59,9 vuotta vuonna 2001). Tässä työmarkkinaosapuolilla
on merkittävä tehtävä. Kaikkien kansallisten tavoitteiden olisi oltava johdonmukaisia Euroopan unionin tasolla
odotettavien tulosten kanssa, ja niissä olisi otettava huomioon kansalliset erityisolosuhteet,
— ottavat tarvittaessa täysimääräisesti huomioon maahanmuutosta saatavan työvoiman lisätarjonnan.
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6. SUKUPUOLTEN TASA-ARVO
Jäsenvaltiot kannustavat naisten osallistumista työmarkkinoille sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamistoimia
ja poliittisia erityistoimia yhdistäen ja vähentävät merkittävästi työllisyys- ja työttömyysasteisiin sekä palkkaan liittyviä eroja sukupuolten välillä vuoteen 2010 mennessä. Tässä suhteessa työmarkkinaosapuolten tehtävä on ratkaisevan tärkeä. Politiikalla pyritään vuoteen 2010 mennessä erityisesti vähentämään huomattavasti sukupuolten välistä
palkkaeroa kaikissa jäsenvaltioissa, tavoitteena sen poistaminen kokonaan. Tässä turvaudutaan monipuoliseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon sukupuolten välisen palkkaeron taustalla olevat tekijät, kuten alojen tai
ammattien eriytyminen sukupuolen mukaan, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, työpaikkaluokitukset ja palkkajärjestelmät, tietoisuuden lisääminen ja avoimuus.
Erityishuomiota kiinnitetään työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen etenkin tarjoamalla lasten ja muiden huollettavien hoitopalveluita, kannustaen vastuun jakamiseen perhe- ja työelämässä ja helpottaen työhönpaluuta poissaolojakson jälkeen. Jäsenvaltioiden olisi poistettava pidäkkeitä naisten osallistumiselta työvoimaan ja pyrittävä lastenhoitopalvelujen kysynnän huomioon ottaen ja lastenhoidon tarjontaa koskevien kansallisten malliensa mukaisesti
tarjoamaan lastenhoitopalveluja vuoteen 2010 mennessä vähintään 90 prosentille kolmevuotiaista ja sitä vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista.

7. EDISTETÄÄN TYÖMARKKINOILLA HEIKOMMASSA ASEMASSA OLEVIEN RYHMIEN INTEGROITUMISTA JA
TORJUTAAN NÄIDEN SYRJINTÄÄ
Jäsenvaltiot edistävät työmarkkinoilla erityisvaikeuksia kohtaavien ihmisten — esimerkiksi koulunkäynnin kesken
jättäneiden, heikosti koulutettujen työntekijöiden, vammaisten, maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen —
integroitumista kehittämällä heidän työllistettävyyttään, lisäämällä työmahdollisuuksia ja ehkäisemällä kaikkia heidän
syrjintänsä muotoja.
Tällä politiikalla pyritään vuoteen 2010 mennessä erityisesti seuraaviin tuloksiin:
— EU:n keskimääräinen varhain koulunkäynnin päättävien osuus korkeintaan 10 prosenttia,
— huomattava vähennys heikommassa asemassa olevien ryhmien työttömyyskuiluissa kussakin jäsenvaltiossa
kansallisten tavoitteiden ja määritelmien mukaisesti,
— huomattava vähennys muiden kuin EU:n ja EU:n kansalaisten työttömyyskuiluissa kussakin jäsenvaltiossa kansallisten tavoitteiden mukaisesti.

8. TEHDÄÄN TYÖNTEKO KANNATTAVAKSI TYÖN HOUKUTTELEVUUTTA LISÄÄVIN KANNUSTIMIN
Jäsenvaltiot uudistavat taloudellisia kannustimia, jotta työnteosta tulisi houkuttelevaa ja jotta miehiä ja naisia
kannustettaisiin etsimään ja ottamaan vastaan työtä ja pysymään työssä. Tältä osin jäsenvaltioiden olisi kehitettävä
asianmukaisia politiikkoja, joiden tarkoituksena on vähentää työtätekevien köyhien määrää. Jäsenvaltiot tarkistavat
ja tarvittaessa uudistavat vero- ja etuusjärjestelmiä ja niiden vuorovaikutusta, jotta poistettaisiin työttömyys- ja
köyhyysloukut ja työmarkkinoiden ulkopuolella olemiseen liittyvät loukut ja kannustettaisiin naisten, heikosti
koulutettujen, ikääntyvien, vammaisten ja työmarkkinoilta kauimpana olevien työllistymistä.
Jäsenvaltiot tarkistavat erityisesti korvausasteita ja etuuksien kestoa, varmistavat tehokkaan etuuksien hallinnon
etenkin suhteessa tehokkaaseen työnhakuun, mukaan luettuna työllistyvyyden tukemiseen tarkoitettujen aktivoivien
toimenpiteiden saatavuus ottaen huomioon yksittäiset tilanteet, harkitsevat tarpeen mukaan työssäkäyville suunnattuja etuuksia ja työskentelevät työmarkkinoiden ulkopuolella olemiseen liittyvien loukkujen poistamiseksi; samalla
on kuitenkin säilytettävä sosiaalisen suojelun riittävä taso.
Tällä politiikalla pyritään vuoteen 2010 mennessä erityisesti alentamaan merkittävästi korkeita tosiasiallisia marginaaliveroasteita ja tarvittaessa matalapalkkaisten työntekijöiden verorasitusta kansalliset olosuhteet huomioon
ottaen.

9. MUUTETAAN PIMEÄ TYÖ LAILLISEKSI TYÖKSI
Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä ja pantava täytäntöön laajoja toimia ja toimenpiteitä pimeän työn poistamiseksi.
Toimissa yhdistettäisiin yritysympäristön yksinkertaistaminen, pidäkkeiden poistaminen ja asianmukaisten kannustimien tarjoaminen vero- ja etuusjärjestelmissä, lain täytäntöönpanovalmiuksien parantaminen ja seuraamusten
käyttöönotto. Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä tarvittaviin ponnisteluihin kansallisella ja EU:n tasolla ongelman
laajuuden ja kansallisella tasolla saavutettujen tulosten mittaamiseksi.
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10. ALUEELLISIIN TYÖLLISYYSEROIHIN PUUTTUMINEN
Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä laaja-alaisiin toimiin alueellisten työllisyys- ja työttömyyserojen vähentämiseksi. Olisi
tuettava mahdollisuuksia luoda työpaikkoja paikallisella tasolla, myös osuus- ja yhteisötalouden alalla, ja kaikkien
asiaankuuluvien toimijoiden välisiä kumppanuuksia olisi kannustettava. Jäsenvaltiot
— edistävät suotuisia puitteita yksityisen sektorin toiminnalle ja investoinneille kehityksessä jäljessä olevilla alueilla,
— varmistavat, että julkinen tuki kehityksessä jäljessä oleville alueille keskitetään inhimilliseen pääomaan, tietopääomaan ja asianmukaiseen infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin (ks. myös talouspolitiikan laajat suuntaviivat,
18 ja 19).
Koheesio- ja rakennerahastojen ja Euroopan investointipankin resursseja olisi hyödynnettävä täysimääräisesti.
HYVÄ HALLINTOTAPA JA YHTEISTYÖKUMPPANUUS TYÖLLISYYDEN SUUNTAVIIVOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA
Jäsenvaltiot takaavat työllisyyden suuntaviivojen tehokkaan täytäntöönpanon, myös alue- ja paikallistasolla.
Parlamentaaristen elinten, työmarkkinaosapuolten ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden osallistuminen
Hyvä hallintotapa ja yhteistyökumppanuus ovat merkittäviä tekijöitä Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpanon
kannalta, kansalliset perinteet ja käytännöt samalla täysimääräisesti huomioon ottaen. Euroopan parlamentilla on tässä
tärkeä tehtävä. Vastuu Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpanosta kuuluu jäsenvaltioille. Asiaankuuluvat parlamentaariset elimet sekä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason asiaankuuluvat toimijat työllisyyden alalla voivat antaa
merkittävän panoksen, kansallisia perinteitä noudattaen.
Kansallisen tason työmarkkinaosapuolia olisi kehotettava varmistamaan kansallisten perinteidensä ja käytäntöjensä
mukaisesti työllisyyden suuntaviivojen toimiva täytäntöönpano ja raportoimaan merkittävimmistä saavutuksistaan
kaikilla niiden vastuualoilla, etenkin seikoista, jotka koskevat muutoksenhallintaa ja sopeutumiskykyä, joustavuuden ja
turvallisuuden välistä synergiaa, inhimillisen pääoman kehittämistä, sukupuolten tasa-arvoa, työn tekemistä kannattavaksi, aktiivisena ikääntymistä sekä työterveyttä ja -turvallisuutta.
Alojen välisiä ja alakohtaisia Euroopan tason työmarkkinaosapuolia kehotetaan osallistumaan työllisyyden suuntaviivojen
täytäntöönpanoon ja tukemaan kansallisten työmarkkinaosapuolten ponnisteluja kaikilla tasoilla, esimerkiksi alojen välisellä, alakohtaisella ja paikallisella tasolla. Kuten alojen välisten Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteisessä työohjelmassa ilmoitettiin, ne raportoivat vuosittain osuudestaan työllisyyden suuntaviivojen täytäntöönpanoon. Alakohtaisia
Euroopan tason työmarkkinaosapuolia kehotetaan raportoimaan omista vastaavista toimistaan.
Lisäksi operatiivisten yksiköiden olisi toteutettava työllisyyspolitiikkaa tehokkaasti ja toimivasti.
Riittävät määrärahat
Jäsenvaltiot varmistavat läpinäkyvyyden ja kustannustehokkuuden osoitettaessa määrärahoja työllisyyden suuntaviivojen
täytäntöönpanoon noudattaen samalla tarvetta terveeseen julkiseen talouteen talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen
mukaisesti.
Jäsenvaltiot hyödyntävät täysimääräisesti yhteisön rakennerahastojen, etenkin Euroopan sosiaalirahaston, mahdollista
panosta politiikan toteutuksen tukemiseen ja instituutioiden valmiuksien parantamiseen työllisyyden alalla.
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NEUVOSTON SUOSITUS,
annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003,
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan toteuttamisesta
(2003/579/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

Brysselissä 20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2003 kokoontunut kevään Eurooppa-neuvosto vahvisti, että työllisyysstrategialla on keskeinen asema toteutettaessa Lissabonin
strategian työllisyys- ja työmarkkinatavoitteita, ja kehotti
jäsenvaltioita pitämään yllä kansallisten työmarkkinoiden
uudistusvauhtia.

(5)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2003/578/EY (1) jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat.

(6)

Komissio ja neuvosto hyväksyivät 6 päivänä maaliskuuta
2003 yhteisen työllisyysraportin, jossa kuvataan työllisyyspolitiikan tärkeimmät haasteet kussakin jäsenvaltiossa ja esitetään toimintaprioriteetit, jotka vahvistavat
kunkin jäsenvaltion panosta työllisyyden suuntaviivojen
yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(7)

Vakaa makrotalouspolitiikka ja kattavat talousuudistukset
ovat olennaisen tärkeitä työpaikkojen luomisen kannalta.
Jäsenvaltioiden olisi näin ollen pantava tämä suositus
täytäntöön johdonmukaisesti talouspolitiikan laajojen
suuntaviivojen kanssa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 128 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon komission suosituksen,
ottaa huomioon työllisyyskomitean lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000
kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti Euroopan unionille uuden strategisen päämäärän, jonka mukaan siitä
on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin
tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään
kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia
työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Tämän saavuttamiseksi neuvosto sopi yleisistä työllisyystavoitteista ja naisten työllisyystavoitteista vuodeksi
2010.
Barcelonassa 15 ja 16 päivänä maaliskuuta 2002
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti vahvistamaan
Euroopan työllisyysstrategiaa tehostetulla, yksinkertaistetulla ja paremmin hallitulla prosessilla, joka on täysimittaisesti integroitu Lissabonin strategiaan. Barcelonan
Eurooppa-neuvosto kehotti myös tehostamaan politiikkojen koordinointiprosesseja ja sovittamaan yhteen
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja työllisyyden
suuntaviivojen hyväksymisaikataulut.
Neuvosto sopi 3 päivänä joulukuuta 2002 tehostamisesta ja katsoi, että tehostamisessa tavoitteena olisi oltava
avoimuuden ja tehokkuuden lisääminen, päällekkäisyyden ja toiston välttäminen suuntaviivojen muotoilussa
sekä johdonmukaisuuden, täydentävyyden ja yhtenäisyyden varmistaminen.

SUOSITTELEE, että jäsenvaltiot toteuttavat liitteessä esitetyt

toimet.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. ALEMANNO

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 13.
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LIITE
BELGIA
Väestön ikääntymisen asettamat haasteet edellyttävät toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan työvoimaan kuulumaton
potentiaalinen työvoima työmarkkinoille ja nostamaan näin työllisyysastetta ja työvoimaosuutta. Viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta työllisyysaste on Belgiassa edelleen merkittävästi alle EU:n keskiarvon ja kaukana EU:n
tavoitteista, etenkin ikääntyvien työntekijöiden osalta, joiden työllisyysaste on EU:n alin. On epätodennäköistä, että aktiivisena ikääntymisen edistämiseksi tähän mennessä toteutetut toimenpiteet olisivat riittäviä EU-tavoitteen saavuttamiseksi
vuoteen 2010 mennessä. Pitkäaikaistyöttömyys on laskenut viime vuosina ja on nyt alle EU:n keskiarvon, mutta se on
edelleen rakenteellinen ongelma. Ajautuminen pitkäaikaistyöttömyyteen on yleistä, eikä asianmukaista ennaltaehkäisevää
lähestymistapaa aikuisille työnhakijoille ole vieläkään tarjolla. Työttömyysloukkujen poistamiseksi toteutetuista hiljattaisista toimenpiteistä huolimatta etuusriippuvuuden riski edellyttää etuusjärjestelmän lisätarkistuksia ja työn houkuttelevuuden lisäämistä. Lisäksi maltillinen palkkakehitys yhdessä verojen ja sosiaaliturvamaksujen alennusten kanssa ovat
edelleen tärkeimmät tavat parantaa kilpailuasemaa ja luoda työllisyyttä. Työmarkkinoiden pitkäaikaiset alueelliset eroavaisuudet ovat osoitus taloudellisen tilanteen eroista mutta myös työvoiman riittämättömästä maantieteellisestä liikkuvuudesta, ja alaa koskevat aloitteet ovat olleet vaatimattomia.
Belgialle suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Ennaltaehkäisy ja aktivointi
1. Olisi vahvistettava toimenpiteitä, joilla vähennetään ajautumista pitkäaikaistyöttömyyteen lisäämällä ennaltaehkäisevien toimien kattavuutta työttömien aikuisten piirissä.
Työvoiman tarjonta ja aktiivisena ikääntyminen
2. Olisi kehitettävä ja pantava täytäntöön kattava strategia työllisyysasteen nostamiseksi etenkin ikääntyvien työntekijöiden ja naisten osalta asianmukaisten tavoitteiden perusteella. Olisi toteutettava varhaiseen työelämästä poistumiseen
liittyviä uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja poistettava sen kannustimia.
Työn tekeminen kannattavaksi
3. Olisi pantava täytäntöön suunniteltu monivuotinen ohjelma työhön kohdistuvan verorasituksen ja muiden maksujen
vähentämiseksi. Näin kannustettaisiin työntekijöitä ottamaan työtä vastaan ja työnantajia luomaan uusia työpaikkoja.
Tämän yhteydessä olisi etuusjärjestelmään tehtävä lisätarkistuksia työttömyysloukkujen poistamiseksi.
Alueelliset erot
4. Olisi toteutettava yhteisiä toimia työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi alueiden välillä ja parannettava edelleen työvoimapolitiikan koordinointia ja yhdentymistä.

TANSKA
Tanskan työllisyysasteet ovat jo huomattavasti EU:n tavoitteita korkeampia, myös naisten ja ikääntyvien työntekijöiden
osalta. Työvoiman ikääntymisen vuoksi Tanskan on varmistettava työvoiman riittävä tarjonta, jotta se voi turvata kasvupotentiaalin ja sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen kestävyyden. Viimeaikaisilla uudistuksilla on nostettu tosiasiallista
eläkeikää, mutta tietyillä aloilla on edelleen oltava valppaana. Tämä koskee etenkin terveydenhuolto-, koulutus- ja sosiaalialaa, joilla yli 50-vuotiaat työntekijät ovat yliedustettuina. Muita mahdollisia työvoimalähteitä ovat Tanskassa jo asuvat
maahanmuuttajat, joiden osallistumista olisi kannustettava. Työhön kohdistuvan kokonaisverorasituksen vähentämiseksi
on toteutettu uudistuksia, mutta lisäuudistuksia tarvitaan, jotta varmistetaan työvoiman osallistuminen pitkällä aikavälillä.
Tämä olisi tehtävä erityisesti vähentämällä edelleen suhteellisen korkeita marginaaliveroasteita ja tarjoamalla kannustimia
varhaiseläkkeelle jäämisen hillitsemiseksi.
Tanskalle suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Työvoiman tarjonta ja aktiivisena ikääntyminen
1. Olisi vahvistettava pyrkimyksiä työvoiman tarjonnan varmistamiseksi pitkällä aikavälillä, etenkin nostamalla ikääntyvien työntekijöiden osallisuutta ja ehkäisemällä pullonkauloja aloilla, joilla työvoima on ikääntymässä.
Heikommassa asemassa olevat ryhmät
2. Olisi vahvistettava edelleen maahanmuuttajien integroitumista työmarkkinoille varmistamalla oikea tasapaino taloudellisten kannustimien lisäämisessä ja sosiaalisen syrjäytymisen välttämisessä.
Työn tekeminen kannattavaksi
3. Olisi jatkettava uudistuksia korkeiden marginaaliveroasteiden alentamiseksi ja työhön kohdistuvien verotuspaineiden
keventämiseksi etenkin keski- ja pienipalkkaisten osalta, ja olisi arvioitava näiden uudistusten vaikutuksia.
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SAKSA
Saksan kokonaistyöllisyysaste on lähellä vuodeksi 2005 asetettua EU:n tavoitetta eli 67:ää prosenttia. Naisten työllisyysaste ylittää jo vuodeksi 2005 asetetun EU:n keskipitkän aikavälin tavoitteen 57 prosenttia, mutta ikääntyvien työntekijöiden työllisyysaste on alle vuoden 1997 alhaisen lähtötasonkin, mikä johtuu 60—64-vuotiaiden ikäryhmän alhaisesta
työhön osallistumisesta. Naisten työvoimaosuuteen vaikuttavat negatiivisesti jatkuva puute hoitopalveluista sekä sukupuolten väliset palkkaerot etenkin yksityissektorilla. Vuodeksi 2003 odotettu työttömyystilanteen heikkeneminen edellyttää tehokkaita ennaltaehkäiseviä ja aktiivisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Verotuksen, sosiaaliturvamaksujen ja
etuuksien yhdistetyt vaikutukset voivat estää etenkin pienipalkkaisia työntekijöitä tekemästä työtä. Viimeaikaiset uudistukset onkin kohdistettu juuri tähän työntekijäryhmään. Koulutusjärjestelmä on myös tärkeä tekijä työttömyyden torjumisessa, koska heikosti koulutetut muodostavat suuren osuuden työttömistä. Etenkin uusissa osavaltioissa on pulaa
työpaikoista, mikä uhkaa entisestään lisätä työmarkkinoiden alueellisia eroja. Sääntelyn taso saattaa haitata työpaikkojen
luomista ja edellyttää myös palkanmuodostusta hallitsevien työmarkkinalaitosten kattavaa tarkistusta.
Saksalle suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Ennaltaehkäisy ja aktivointi
1. Olisi parannettava työnhakuneuvonnan ja aktiivisten työvoimapoliittisten ohjelmien tehokkuutta parantamalla niiden
kohdentamista ja räätälöintiä. Työvoimapolitiikassa olisi edelleen kiinnitettävä erityishuomiota uusiin osavaltioihin.
Muutoksiin vastaaminen ja sopeutumiskyvyn edistäminen
2. Olisi tuettava työpaikkojen luomista tarkastelemalla ja poistamalla järjestelmällisesti sääntelyn aiheuttamia esteitä,
jotka saattavat haitata työllisyyden kehittymistä palveluiden ja teollisuuden alalla. Olisi edistettävä sopeutumiskykyisempää työn organisointia ja annettava lainsäädäntöä, joka suosii työpaikkojen luomista ja tuottavuutta. Muun
muassa liittohallituksen maaliskuussa 2003 ilmoittama työlainsäädännön uudistus olisi pantava johdonmukaisesti ja
pikaisesti täytäntöön.
Elinikäinen oppiminen
3. Olisi kehitettävä ja toteutettava edelleen kattavaa elinikäisen oppimisen strategiaa, jossa otetaan huomioon kaikki
koulutusjärjestelmän tasot ja kiinnitetään erityishuomiota toimiin, joilla voitaisiin lisätä etenkin ikääntyvien, vähän
koulutettujen ja pk-yritysten työntekijöiden osallistumista täydennyskoulutukseen.
Sukupuolten tasa-arvo
4. Olisi vahvistettava toimia, joilla käsitellään sukupuoleen liittyviä ongelmia työmarkkinoilla ja arvioidaan erityisesti
työtulojen verotuksen vaikutuksia naisten työllisyyteen, ja rohkaistava työmarkkinaosapuolia ottamaan vastuulleen
sukupuolten välisten palkkaerojen merkittävä pienentäminen. Olisi edistettävä lastenhoitopalvelujen saatavuutta sekä
parannettava niiden yhteensopivuutta työaikojen ja koulujen työskentelyaikojen kanssa.
Työn tekeminen kannattavaksi
5. Olisi jatkettava vero- ja sosiaalietuusjärjestelmän uudistamista ja varmistettava työnteon riittävät kannustimet. Samalla
olisi etuuksien saamisen ehdoksi asetettava lakisääteinen velvoite hakea aktiivisesti työtä.

KREIKKA
Kreikan kokonaistyöllisyysaste on huomattavasti alle Eurooppa-neuvoston asettamien tavoitteiden, etenkin naisten osalta.
Suhteellisen alhaiset työllisyysasteet johtuvat osittain osa-aikatyön harvinaisuudesta Kreikassa. Työttömyys laski vuonna
2002, kolmantena peräkkäisenä vuonna, mutta se on edelleen yli EU:n keskiarvon, ja naisten työttömyysaste on yli
kaksinkertainen miehiin verrattuna. Julkisten työnvälityspalveluiden uudistus, joka on olennaisen tärkeä pitkäaikaistyöttömyyden korkean tason käsittelemiseksi, on edelleen viivästynyt. Jotta voitaisiin lisätä työn tuottavuutta, johon vaikuttaa
mm. alhainen ammattitaitotaso, ammatillisen perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmien integrointia olisi parannettava.
Hiljattaisista uudistuksista huolimatta monimutkainen verotusjärjestelmä ja korkeat sosiaaliturvamaksut ovat edelleen
merkittäviä esteitä uusien työntekijöiden palkkaamiselle ja pimeän työn vähentämiselle. Lisäksi joustavien työmuotojen
edistämiseksi tehdyillä uudistuksilla on ollut vain rajallisia vaikutuksia.
Kreikalle suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Muutoksiin vastaaminen ja sopeutumiskyvyn edistäminen
1. Olisi pantava täysimittaisesti ja tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa täytäntöön työmarkkinauudistuspaketti, jolla parannetaan osa-aikatyön mahdollisuuksia ja tuetaan työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä sekä
turvataan samalla joustavuuden ja turvallisuuden tasapaino työmarkkinoilla.
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Elinikäinen oppiminen
2. Olisi saatettava loppuun ja toteutettava kattava elinikäisen oppimisen strategia, jonka perustana on yleissivistävään ja
ammatilliseen koulutukseen sekä työllisyyteen liittyvien järjestelmien koordinointi. Olisi toteutettava toimia koulutustason kohottamiseksi ja yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen osallistuvien aikuisten määrän lisäämiseksi.
Sukupuolten tasa-arvo
3. Olisi toteutettava tehokkaita toimia työllisyys- ja työttömyysasteita koskevien suurten sukupuolierojen vähentämiseksi, ja olisi edelleen pyrittävä lisäämään lasten ja muiden huollettavien hoitopalveluita.
Työn tekeminen kannattavaksi
4. Olisi yksinkertaistettava verotusjärjestelmää ja alennettava sosiaaliturvamaksuja etenkin pienipalkkaisten osalta, ja
samalla olisi tarjottava parempia kannustimia osa-aikatyön tekemiseksi. Olisi pantava täytäntöön riittävä eri alojen
toimien yhdistelmä, jolla voidaan merkittävästi vähentää pimeää työtä. Tähän sisältyy esimerkiksi pienipalkkaisen
työvoiman verotuksen alentaminen ja kannustimien lisääminen, jotta pimeät työpaikat muutettaisiin ilmoitetuiksi
työpaikoiksi.
Toteuttamisesta vastaavat palvelut
5. Olisi saatettava loppuun julkisten työnvälityspalveluiden uudistus ja pantava täysimittaisesti täytäntöön ennaltaehkäisevä ja yksilöllinen lähestymistapa, etenkin naisten ja nuorten osalta. Olisi parannettava edelleen tilastollisia seurantajärjestelmiä.

ESPANJA
Viime vuosien merkittävistä ponnistuksista ja edistyksestä huolimatta työttömyysaste on edelleen merkittävästi yli EU:n
keskiarvon ja työllisyysaste alle EU:n keskiarvon. Naisten työttömyys on laskenut enemmän kuin miesten, mutta naisten
työttömyysaste on silti edelleen yli kaksinkertainen miehiin verrattuna. Muut tekijät Espanjan työmarkkinoilla ovat säilyneet lähes muuttumattomina: tuottavuuden kasvu on heikko, määräaikaisten työsopimusten osuus on suuri ja osaaikaisten pieni, ja osa-aikatyö on edelleen paljon harvinaisempaa kuin muissa jäsenvaltioissa. Myöskään eri autonomisille
alueille luoduilla työpaikoilla ei ole onnistuttu kaventamaan laajoja alueiden välisiä työttömyyseroja. Työvoiman maantieteellinen liikkuvuus on vähäistä, mikä johtuu osaksi rakenteellisista esteistä, esimerkiksi asuntomarkkinoiden heikosta
toimivuudesta. Tähän liittyen on tärkeää saattaa loppuun julkisten työnvälityspalveluiden nykyaikaistaminen ja lisätä
alueellisten työnvälityspalveluiden välistä koordinointia.
Espanjalle suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Muutoksiin vastaaminen ja sopeutumiskyvyn edistäminen
1. Olisi parannettava — työmarkkinaosapuolia kuullen — työn organisointia ja osallistumista elinikäiseen oppimiseen,
jotta vahvistettaisiin tuottavuutta ja työn laatua. Olisi tarkistettava lainsäädäntöä ja kiinnitettävä erityishuomiota
määräaikaisten työsopimusten korkean osuuden vähentämiseen ja osa-aikaisten sopimusten lisäämiseen.
Sukupuolten tasa-arvo
2. Olisi toteutettava tehokkaita toimia yleisen työllisyysasteen nostamiseksi ja sukupuolten välisten työllisyys- ja työttömyyserojen kaventamiseksi. Olisi parannettava lasten ja muiden huollettavien hoitopalveluiden tarjontaa.
Alueelliset erot
3. Olisi parannettava edellytyksiä työpaikkojen luomiselle heikommin kehittyneillä alueilla ja poistettava työvoiman
maantieteellisen liikkuvuuden esteitä. Tähän liittyen olisi vahvistettava alueellisten työnvälityspalveluiden koordinaatiota, jotta voitaisiin vähentää alueellisia työllisyys- ja työttömyyseroja.
Toteuttamisesta vastaavat palvelut
4. Olisi saatettava loppuun julkisten työnvälityspalveluiden nykyaikaistaminen, jotta parannettaisiin niiden tehokkuutta
ja kykyä toimia välittäjänä työmarkkinoilla. Tähän olisi liityttävä tilastollisen seurantajärjestelmän saattaminen
valmiiksi.

RANSKA
Ranskan kokonaistyöllisyysaste on edelleen suhteellisen alhainen, ja ikääntyvien työntekijöiden työllisyysaste on erittäin
alhainen (yksi EU:n alimmista). Väestön ikääntymisen vuoksi haasteena on nostaa työvoimaosuutta etenkin ikääntyvien
osalta. Aktiivisen ja ennaltaehkäisevän työttömyyspolitiikan täytäntöönpanosta huolimatta rakenteellinen työttömyys on
edelleen yleistä joissakin osissa maata, ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan pysyvä epäsuhta aiheuttaa rekrytointiongelmia tietyillä aloilla. Ilman päästötodistusta koulunsa lopettavien nuorten määrä on erityisen ongelmallinen. Lisäksi
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu kärsii Ranskassa tietyistä heikkouksista, vaikka sillä olisi mahdollisuuksia olla
tärkeässä asemassa useilla aloilla.
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Ranskalle suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Ennaltaehkäisy ja aktivointi
1. Olisi jatkettava ja kehitettävä työttömyyttä ehkäiseviä toimia vahvistamalla työttömiin sovellettavaa yksilökohtaista
lähestymistapaa ja varmistamalla tehokkaat työnhakukannustimet ja eri työnvälityspalveluiden välinen koordinaatio.
Olisikin varmistettava, että uuteen työttömyysvakuutusjärjestelmään liitetään asianmukaiset vaatimukset ja tehokkaat
työnhakukannustimet.
Elinikäinen oppiminen
2. Olisi pyrittävä kattavaan elinikäisen oppimisen strategiaan, jossa otetaan huomioon ammatillisen peruskoulutuksen
tarpeet ja kannustetaan heikommin koulutettujen työntekijöiden osallistumista koulutukseen, etenkin pk-yrityksissä.
Työvoiman tarjonta ja aktiivisena ikääntyminen
3. Olisi pantava täytäntöön johdonmukaista politiikkaa, jotta voitaisiin lisätä ikääntyvien työntekijöiden työvoimaosuutta huomattavasti etenkin tarjoamalla kannustimia aktiivisena pysymiselle, parantamalla koulutusmahdollisuuksia
ja uudistamalla varhaiseläkejärjestelmiä.
Työmarkkinayhteistyö
4. Olisi kannustettava ja vahvistettava työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, jotta siinä käsiteltäisiin varsinkin aktiivisena ikääntymiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyviä kysymyksiä.

IRLANTI
Irlanti etenee vakaasti kohti Tukholman ja Lissabonin työllisyystavoitteita. Talouskasvun jyrkkä hidastuminen ja hiljattainen työttömyysasteen nousu asettavat kuitenkin suuria haasteita. Naisten osuus työvoimasta on kasvanut merkittävästi,
mutta naisten ja miesten työllisyysasteissa ja palkoissa on vieläkin huomattava ero. Tätä ovat vielä pahentaneet lastenhoitopalveluiden tarjontaan ja kalleuteen liittyvät ongelmat. Saavutetusta edistyksestä huolimatta maan kahden alueen välillä
on edelleen eroja työmarkkinoille pääsyssä ja talouden toiminnassa. Elinikäistä oppimista koskevia strategisia puitteita ei
ole vielä pantu täytäntöön, ja yrityksissä tapahtuvan koulutuksen käynnistämistä, etenkin ikääntyville työntekijöille,
odotetaan edelleen.
Irlannille suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Työpaikkojen luominen
1. Olisi toteutettava kattavia lisätoimia työllisyyteen, työttömyyteen ja työpaikkojen luomiseen liittyvien alueellisten
erojen käsittelemiseksi, myös yhteisön rakennerahastoista saatavalla tuella.
Elinikäinen oppiminen
2. Olisi lisättävä yrityksissä tapahtuvaa koulutusta ja kiirehdittävä johdonmukaisen ja yleisiä tavoitteita sisältävän elinikäisen oppimisen strategian täytäntöönpanoa. Olisi edistettävä työmarkkinaosapuolten aktiivista osallistumista näihin
tavoitteisiin pyrkimiseen.
Sukupuolten tasa-arvo
3. Olisi vahvistettava pyrkimyksiä saada aktivoitua työelämän ulkopuolella olevat, etenkin naiset, integroitumaan
työmarkkinoille jatkamalla verotuksen aiheuttamien esteiden poistamista, lisäämällä kohtuuhintaisten lastenhoitopaikkojen määrää ja käsittelemällä sukupuolten palkkaerojen taustalla olevia tekijöitä.

ITALIA
Viime vuosina parantuneesta tilanteesta huolimatta Italian työllisyysasteen ja yhteisön keskiarvon välillä on edelleen
merkittävä ero varsinkin naisten ja ikääntyvien työntekijöiden osalta, ja kansalliset tavoitteet on asetettu tämän mukaisesti. Alueelliset erot ovat suuret: pohjoisessa on korkea työvoimaosuus ja lähes täystyöllisyys ja etelässä alhainen työvoimaosuus ja korkea työttömyys. Aiemmilla uudistuksilla on pysytty lisäämään työllisyyttä ja vähentämään työttömyyttä
maan molemmissa osissa, mutta suhteellinen ero on pysynyt lähes muuttumattomana. Pimeän työn merkittävään
vähentämiseen tähtäävän riittävän poliittisten toimien yhdistelmän täytäntöönpanon tehokkuus on ollut epätasaista eikä
ole vastannut odotuksia. Vaikka viimeisten viiden vuoden aikana onkin otettu käyttöön joustavampia työsopimuksia,
epätasa-arvoinen työsuhdeturva haittaa edelleen Italian työmarkkinoita. Toisaalta työttömyysetuus- ja sosiaalitukijärjestelmä on edelleen erittäin rajoittunut Italiassa. Hallitus käynnisti vuoden 2003 alussa aloitteita, joilla tähdätään työmarkkinoiden joustavuuteen ja työturvaan (mm. uusien työnsopimusten käyttöönotto ja työvälityspalveluiden vapauttaminen).
Pitkäaikaiset suunnitelmat, kuten julkisten työnvälityspalveluiden uudistus ja elinikäisen oppimisen strategia, laahaavat
kuitenkin jäljessä.
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Italialle suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Työpaikkojen luominen
1. Olisi toteutettava kattavia lisätoimenpiteitä työllisyyteen, työttömyyteen ja työpaikkojen luomiseen liittyvän alueellisen
epätasapainon ratkaisemiseksi hyödyntämällä tehokkaasti kaikkia keinoja, myös yhteisön rakennerahastoista saatavaa
tukea. Pimeän työn merkittävään vähentämiseen tähtäävää riittävää poliittisten toimien yhdistelmää olisi tehostettava
edelleen, erityisesti kehottamalla työmarkkinaosapuolia tehostamaan sitoutumistaan ja lisäämällä kannustimia pimeän
työn muuttamiseksi ilmoitetuksi työksi.
Muutoksiin vastaaminen ja sopeutumiskyvyn edistäminen
2. Tarvittaessa olisi pantava täytäntöön työmarkkinaosapuolia kuullen toimenpiteitä työmarkkinoiden joustavuuden
lisäämiseksi ja työn organisoinnin nykyaikaistamiseksi. Samalla olisi edistettävä joustavuuden ja turvallisuuden synergiaa ja vältettävä heikommassa asemassa olevien ryhmien syrjäytymistä.
Elinikäinen oppiminen
3. Olisi toteutettava toimia elinikäisen oppimisen strategian täytäntöönpanemiseksi varsinkin lisäämällä työmarkkinaosapuolten kanssa tehtyjen sopimusten kautta tarjottua täydennyskoulutusta.
Työvoiman tarjonta ja aktiivisena ikääntyminen
4. Olisi toteutettava toimia ikääntyvien työntekijöiden työllisyysasteen nostamiseksi kansallisen tavoitteen mukaisesti
etenkin nostamalla — työmarkkinaosapuolia kuullen — tosiasiallista työmarkkinoiltapoistumisikää ja laajentamalla
täydennyskoulutusmahdollisuuksien tarjontaa. Olisi toteutettava toimia naisten työllisyysasteen nostamiseksi etenkin
lisäämällä joustavien työskentelyjärjestelyjen sekä lasten ja muiden huollettavien hoitopalveluiden tarjontaa.
Toteuttamisesta vastaavat palvelut
5. Olisi parannettava työnvälityspalveluiden toimivuutta toteuttamalla kansallinen tietokonepohjainen työmarkkinatietojärjestelmä, joka on kaikkien toimijoiden käytettävissä. Samalla olisi parannettava työnvälityspalveluiden valmiuksia
tarjota aktiivisia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä työttömille.

LUXEMBURG
Työvoimaosuus on Luxemburgissa alle EU:n keskiarvon, etenkin ikääntyvien työntekijöiden osalta. Työllisyyskasvu on
ollut mahdollista rajatylittävien työntekijöiden ja naisten työvoimaosuuden kasvun ansiosta, mutta juuri mitään edistystä
ei ole saavutettu ikääntyvien työntekijöiden työllisyysasteessa sellaisista toimista huolimatta, joilla on pyritty lisäämään
kannustimia työssä pysymiseksi. Hyödyntämättömän kansallisen työllisyyspotentiaalin aktivointi on erittäin tärkeää
työvoiman tarjonnan lisäämiseksi, jotta saataisiin pontta kasvulle. Kannustimia työssä pysymiseksi voitaisiin parantaa
varhais- ja ennakkoeläkejärjestelmien lisäuudistuksilla. Työkyvyttömyyseläkejärjestelmän tuoreimpien muutosten vaikutuksia olisi myös seurattava tiiviisti. Riskinä on, että naisten työllisyysasteen nostamisella saavutettu edistys voi johtaa
työmarkkinoiden dynaamisuuden heikkenemiseen. Lisäksi nuorten siirtyminen työmarkkinoille ilman ammatillisesta
koulutuksesta saatua tutkintoa on edelleen suuri ongelma. Näiden seikkojen (nuoret, naiset ja ikääntyvät) sekä työn
laatuun liittyvien merkittävien seikkojen (elinikäinen oppiminen, naisten ja miesten palkkaerot) osalta Luxemburgissa ei
ole vielä toteutettu asianmukaista seurantaa, jotta voitaisiin varmistaa ensimmäisen työllisyyttä koskevan kansallisen
toimintasuunnitelman jälkeen päätettyjen toimenpiteiden ja uudistusten vaikutukset.
Luxemburgille suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Elinikäinen oppiminen
1. Olisi varmistettava täydennyskoulutusta koskevan puitelainsäädännön täytäntöönpano kehittämällä — työmarkkinaosapuolten kanssa tiiviissä yhteistyössä — johdonmukainen elinikäisen oppimisen strategia. Olisi torjuttava koulunkäynnin varhaista lopettamista ja tarkistettava yleistä koulutusjärjestelmää niin, että saataisiin lisättyä yleissivistävän ja
ammatillisen koulutuksen välistä johdonmukaisuutta.
Työvoiman tarjonta ja aktiivisena ikääntyminen
2. Olisi vahvistettava edelleen toimia, joilla pyritään merkittävästi lisäämään ikääntyvien työntekijöiden osallistumista
työmarkkinoille tarkistamalla varhaiseläkejärjestelmää ja seuraamalla tarkasti työkyvyttömyyseläkejärjestelmän tuoreimpien muutosten vaikutuksia.
Sukupuolten tasa-arvo
3. Olisi jatkettava pyrkimyksiä naisten työmarkkinaosallisuuden lisäämiseksi parantamalla palveluita, joilla helpotetaan
työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista, kannustamalla naisia palaamaan työelämään pitkien työmarkkinoiden ulkopuolella vietettyjen jaksojen jälkeen ja toteuttamalla toimenpiteitä naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi etenkin
käsittelemällä sukupuolten palkkaerojen taustalla olevia tekijöitä.
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ALANKOMAAT
Työttömyyden hiljattaisesta noususta huolimatta Alankomaiden työllisyysaste on edelleen huomattavasti yli Eurooppaneuvostossa asetettujen yleisten tavoitteiden. Naisten työllisyysaste ylittää EU:n tavoitteen, mutta sukupuolten palkkaerot
ovat yhä suhteellisen suuret. Työllisyysasteen nostaminen jatkossa riippuu naisten työllisyyden jatkuvasta kasvusta sekä
ikääntyvien ja vähemmistöjen voimakkaammasta aktivoinnista samoin kuin hyödyntämättömän työvoimapotentiaalin
käyttöönotosta. Työkyvyttömyysetuuksia saavien suuri määrä aiheuttaa huolta, ja sosiaalietuusjärjestelmän työttömyysloukut vähentävät edelleen ihmisten halukkuutta ottaa vastaan työtä. Ammattitaitoisen työvoiman puutteesta johtuva
avoimien työpaikkojen täyttymättä jääminen osoittaa, että elinikäisen oppimisen politiikalla ei ole riittävästi pystytty
kaventamaan työvoiman tarjonnan ja kysynnän välistä eroa. Koska työttömyys on nousussa, tämä saattaa lisätä työpaikkojen menetyksen riskiä heikosti koulutettujen työntekijöiden parissa.
Alankomaille suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Elinikäinen oppiminen
1. Olisi kohdennettava tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa elinikäisen oppimisen politiikka vastaamaan
työmarkkinoiden kysyntään, jotta voitaisiin torjua työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämistä ja ehkäistä heikosti koulutettujen työntekijöiden ajautumista työmarkkinoiden ulkopuolelle.
Sukupuolten tasa-arvo
2. Olisi kehitettävä edelleen yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa strategiaa, jossa käsitellään sukupuolten palkkaerojen taustalla olevia tekijöitä.
Työn tekeminen kannattavaksi
3. Olisi parannettava etuusjärjestelmän avoimuutta käyttäen enemmän veroperusteisia toimenpiteitä tukien sijasta ja
koordinoimalla paremmin keskus- ja paikallistason tulotukea. Olisi varmistettava, että työkyvyttömyysjärjestelmässä
otetaan huomioon tarve sekä hillitä siirtymistä järjestelmään että saada työelämään etuuksia jo saavat henkilöt.

ITÄVALTA
Itävalta on jo suureksi osaksi saavuttanut Lissabonin ja Tukholman Eurooppa-neuvostojen asettamat työllisyysastetavoitteet ikääntyvien työntekijöiden työllisyysastetta lukuun ottamatta. Tämä näkyy myös siinä, että keskimääräinen työmarkkinoiltapoistumisikä on hyvin alhainen. Työttömyysaste alkoi kohota vuoden 2001 puolivälistä etenkin nuorten osalta,
mutta se on silti edelleen yksi EU:n alimmista. Työmarkkinoiden rakenteelliset muutokset, työvoiman sopeutumiskyky
sekä ammattitaidon ja työmarkkinoiden vaatimusten välinen epäsuhta asettavat jatkuvia haasteita. Naisten työllisyysaste
on jo erittäin korkea, mutta sukupuolten väliset palkkaerot ja lastenhoitopalveluiden puute ovat vakavia heikkouksia.
Itävallalle suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Elinikäinen oppiminen
1. Olisi jatkettava elinikäisen oppimisen kehittämistä koskevan kattavan strategian täytäntöönpanoa, ja tämän tueksi
olisi saatava kaikki asiaankuuluvat toimijat aktivoitua toimiin, ja olisi asetettava asianmukaiset tavoitteet rahoitukselle
ja osallistumiselle.
Työvoiman tarjonta ja aktiivisena ikääntyminen
2. Olisi kehitettävä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa asianmukaisiin tavoitteisiin perustuva toimintasuunnitelma
ikääntyvien työntekijöiden ja etenkin naisten työllisyyden lisäämiseksi ja tosiasiallisen työmarkkinoiltapoistumisiän
nostamiseksi.
Sukupuolten tasa-arvo
3. Olisi kehitettävä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa asianmukaisiin tavoitteisiin perustuva strategia, jossa käsitellään sukupuolten palkkaerojen taustalla olevia tekijöitä, ja olisi vahvistettava toimia lastenhoitopalveluiden
tarjonnan lisäämiseksi. Olisi arvioitava nykyisen lastenhoitoavustusjärjestelmän vaikutus naisten työllisyyden laatuun
ja määrään.

PORTUGALI
Yleiset talousindikaattorit ovat heikentyneet vuodesta 2001, ja työttömyys lisääntyi merkittävästi vuonna 2002. EUtavoitteiden saavuttamisessa on kuitenkin edistytty vuodesta 1997, ja työllisyysaste on jo nyt yli vuodeksi 2005 asetetun
67 prosentin tavoitteen. Työn tuottavuus Portugalissa on kuitenkin EU:n alhaisin ja kasvaa hitaasti. Keskimääräinen
koulutustaso sekä aikuisväestössä että nuoremmissa ikäryhmissä on edelleen alhainen. Vaikka Portugali on merkittävästi
lisännyt koulutusmenoja viime vuosina, niiden osuus, jotka ovat lopettaneet koulunkäynnin varhain (ilman toisen asteen
tutkintoa) eivätkä ole ammatillisessa koulutuksessa, on selvästi EU:n korkein. Hiljattaisesta kehityksestä huolimatta
ammatillinen koulutustaso on merkittävästi alle EU:n keskiarvon. Pien- ja mikroyrityksiä on ollut erityisen vaikea saada
osallistumaan kansallisiin ohjelmiin, joilla on pyritty parantamaan niiden henkilöstön ammattitaitoa ja nostamaan
työntekijöiden ammattitaitotasoa. Vaikka naisten työllisyysaste on yli yhteisön keskiarvon, sukupuolten välillä on
merkittäviä eroja alakohtaisen jakautumisen ja yksityissektorilla palkkojen osalta. Työmarkkinaosapuolten ja hallituksen
välillä on allekirjoitettu hiljattain tärkeitä sopimuksia, mutta niiden täytäntöönpano vaatii osapuolten vahvaa osallistumista.
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Portugalille suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Elinikäinen oppiminen
1. Olisi jatkettava kansallisen elinikäisen oppimisen strategian täytäntöönpanoa, parannettava koulutusjärjestelmää
varhain koulunkäynnin lopettavien suuren määrän vähentämiseksi ja ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan takaamiseksi sekä pantava täytäntöön työntekijöiden yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskevat tavoitteet yrityksissä.
Sukupuolten tasa-arvo
2. Olisi jatkettava toimia työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi etenkin laajentamalla lasten ja muiden huollettavien
hoitopalveluita ja -mahdollisuuksia. Olisi toteutettava toimia, joilla edistetään sukupuolten välistä tasapainoa eri
alueilla, ja olisi käsiteltävä sukupuolten palkkaerojen taustalla olevia tekijöitä yksityissektorilla.
Työmarkkinayhteistyö
3. Olisi vahvistettava työmarkkinayhteistyötä hallituksen ja työmarkkinaosapuolten nykyisten sopimusten pohjalta
aloilla, jotka koskevat palkkapolitiikkaa ja tuottavuutta, sopeutumiskykyä, työn organisointia ja työn laatua.

SUOMI
Suomi ylittää Eurooppa-neuvoston vuodeksi 2005 asettamat EU:n yleiset ja naisten työllisyystavoitteet samoin kuin
Lissabonissa vuodeksi 2010 asetetut naisten työllisyystavoitteet. Suomi on yksi jäsenvaltioista, joihin ikääntyvän väestön
vaikutukset kohdistuvat eniten, minkä vuoksi työttömyysasteen nousu ja työvoiman tarjonnan lisääminen edellyttävät,
että ikääntyvät työntekijät pysyvät kauemmin työmarkkinoilla. Kokonaistyöttömyysaste on edelleen yli EU:n keskiarvon,
ja rakenteellinen työttömyys on korkea. Joillakin alueilla esiintyy samanaikaisesti korkeaa työttömyyttä ja rekrytointiongelmia, mikä osoittaa, että aktiivisten työmarkkinaohjelmien tehokkuutta olisi vielä parannettava, jotta työvoiman
tarjonta vastaisi paremmin sen kysyntää. Työhön kohdistuvan korkean verotuksen alentamiseksi on toteutettu toimenpiteitä, mutta vero- ja etuusjärjestelmien uudistaminen vaatii edelleen huomiota, etenkin pienipalkkaisten osalta. Kansalliset
lähteet osoittavat myös suuria sukupuolten palkkaeroja, joita alojen eriytyminen sukupuolittain selittää vain osittain.
Suomelle suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Ennaltaehkäisy ja aktivointi
1. Olisi parannettava edelleen aktiivisten työmarkkinaohjelmien toimivuutta rakenteellisen työttömyyden torjumiseksi ja
alueellisten erojen vähentämiseksi.
Työvoiman tarjonta ja aktiivisena ikääntyminen
2. Olisi vahvistettava pyrkimyksiä ylläpitää työvoiman saantia pitkällä aikavälillä. Olisi jatkettava etenkin toimia, joilla
nostetaan tosiasiallista työmarkkinoiltapoistumisikää aktiivisena ikääntymistä koskevan kansallisen strategian mukaisesti, ja olisi kannustettava osallistumista työmarkkinoille tekemällä lisäuudistuksia vero- ja etuusjärjestelmiin
varsinkin pienipalkkaiseen työvoimaan kohdistetuilla verotoimenpiteillä.
Sukupuolten tasa-arvo
3. Olisi vahvistettava tasa-arvon valtavirtaistamisen yhteydessä pyrkimyksiä käsitellä sukupuolten palkkaerojen ja alojen
sukupuolittaisen eriytymisen taustalla olevia tekijöitä.

RUOTSI
Ruotsin työllisyysasteet ovat erittäin korkeat, myös ikääntyvien ja naisten osalta, ja se on jo ylittänyt kaikki EU-tavoitteet.
Väestön ikääntymisen vuoksi Ruotsin on kuitenkin pidettävä yllä työvoiman tarjontaa hyödyntämällä potentiaalisia
työvoiman lähteitä maahanmuuttajien, nuorten ja pitkäaikaissairaiden parissa. Varhaiseläkkeet ja pitkäaikaissairaiden
nopea lisääntyminen vaativat erityishuomiota, jotta saadaan pidettyä yllä riittävää työvoiman tarjontaa. Käynnissä
olevasta verouudistuksesta huolimatta työhön kohdistuva verotus on edelleen EU:n korkein. Etuusjärjestelmät ovat
kansainvälisesti katsottuna suhteellisen anteliaita ja niissä sovelletaan tiukkoja myöntämisperusteita. Lisätoimet vaikuttavat kuitenkin tarpeellisilta työnteon kannustimien parantamiseksi.
Ruotsille suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Työvoiman tarjonta ja aktiivisena ikääntyminen
1. Olisi vahvistettava pyrkimyksiä ylläpitää työvoiman tarjontaa pitkällä aikavälillä hyödyntämällä täysimääräisesti
kaikkia työvoiman potentiaalisia lähteitä, etenkin lisäämällä maahanmuuttajien työvoimaosuutta.
2. Olisi vähennettävä pitkäaikaisilla sairauslomilla olevien työntekijöiden määrää parantamalla työoloja ja mukauttamalla
lainsäädäntöä, jotta edistetään tehokasta integroitumista takaisin työmarkkinoille.
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Työn tekeminen kannattavaksi
3. Olisi jatkettava vero- ja etuusjärjestelmien uudistamista työnteon kannustimien parantamiseksi etenkin niiden
ryhmien osalta, joiden kohdalla verojen ja etuuksien välisellä suhteella on kaikkein kielteisin vaikutus työvoiman
tarjonnan kannalta, ja olisi saatettava työtuloa koskeva verouudistus loppuun.
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Yhdistynyt kuningaskunta ylittää Eurooppa-neuvoston asettamat EU:n yleiset työllisyystavoitteet, myös naisia ja ikääntyviä työntekijöitä koskevat tavoitteet. Korkeisiin työllisyysasteisiin liittyy kuitenkin myös suhteellisen alhainen tuottavuus, mikä osittain johtuu riittämättömästä perustaitotasosta, sekä erityisiä työn laatuun liittyviä ongelmia, kuten sukupuolten palkkaerot ja joidenkin työntekijäryhmien heikot mahdollisuudet päästä koulutukseen. Nämä haasteet muodostavat konkreettisen asialistan, jonka pohjalta työmarkkinayhteistyötä olisi kehitettävä kaikilla tasoilla. Lisäksi sairaus- ja
työkyvyttömyysetuuksia saavien työikäisten määrän jatkuva nousu saattaa rajoittaa työvoiman tarjonnan lisääntymistä
jatkossa. Vaikka kokonaistyöttömyysaste on selvästi alle EU:n keskiarvon, työmarkkinoille pääsyssä on merkittäviä eroavaisuuksia niin, että työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ja pitkäaikaistyöttömät ovat keskittyneet tietyille alueille ja tiettyihin heikommassa asemassa oleviin ryhmiin (yksinhuoltajiin, kotitalouksiin, joissa ei ole työssäkäyviä, joihinkin etnisiin
vähemmistöryhmiin, ikääntyneisiin miehiin, vammaisiin ja heikosti koulutettuihin). Tämä edellyttää voimakkaampaa ja
hyvin kohdennettua aktiivista työmarkkinapolitiikkaa.
Yhdistyneelle kuningaskunnalle suositellaan näin ollen seuraavia toimenpiteitä:
Ennaltaehkäisy ja aktivointi
1. Olisi pantava täytäntöön aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, joka johtaa kestävään integroitumiseen työmarkkinoille,
jotta lievitettäisiin työttömyyden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olemisen keskittymistä tiettyihin yhteisöihin. Olisi
kiinnitettävä erityishuomiota ryhmiin, joilla on erityisongelmia työmarkkinoilla ja jotka ovat vaarassa tulla pitkäaikaistyöttömiksi tai työtätekeviksi köyhiksi taikka joutua työmarkkinoiden ulkopuolelle.
Työvoiman tarjonta ja aktiivisena ikääntyminen
2. Olisi varmistettava — etenkin modernisoimalla sairaus- ja työkyvyttömyysetuusjärjestelmiä — että työkykyisillä on
mahdollisuus ja kannustimet tehdä työtä.
Sukupuolten tasa-arvo
3. Olisi voimistettava pyrkimyksiä käsitellä sukupuolten palkkaerojen taustalla olevia tekijöitä etenkin parantamalla
naisten ja miesten tasapuolista edustusta eri ammateissa ja aloilla sekä lisäämällä osa-aikatyötä tekevien pienipalkkaisten naisten koulutusmahdollisuuksia. Olisi parannettava edelleen lasten ja muiden huollettavien kohtuuhintaisten
hoitopalveluiden tarjontaa.
Työmarkkinayhteistyö
4. Olisi kehitettävä edelleen työmarkkinayhteistyötä kaikilla tasoilla, jotta saataisiin parannettua tuottavuutta ja työn
laatua, etenkin kohdistamalla toimet työvoiman heikkoon perusammattitaitoon ja ammattitaidon puutteeseen.
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 4 päivänä elokuuta 2003,
päätöksen 1999/356/EY kumoamisesta ja Egyptistä peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisedellytyksistä
tehdyn päätöksen 2000/49/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2800)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/580/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Egyptin viranomaisilta on saatu kirjalliset takeet käytetystä näytteenottomenettelystä ja maapähkinöiden varastointiolosuhteiden valvonnan tiukentamisesta.

(4)

Tarkastusmatkan tulokset, Egyptin viranomaisten kirjalliset takeet sekä maapähkinöitä tuovien jäsenvaltioiden
maapähkinöistä ja niistä valmistetuista tuotteista ottamien näytteiden ja niille tekemien määritysten
myönteiset tulokset lokakuulle 2002 asti osoittavat, että
Egyptistä peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden lähetyksistä ei enää tarvitse järjestelmällisesti
ottaa näytteitä määritysten tekemiseksi. Marraskuun
2002 ja helmikuun 2003 välisenä aikana on kuitenkin
havaittu, että sellaisia lähetyksiä koskevien ilmoitusten
määrä on kasvanut huomattavasti, jotka eivät täytä
määräyksiä. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että sato oli
huono vuonna 2002 ja Egyptin viranomaisten harjoittama valvonta on ollut riittämätöntä. Viranomaiset ovat
toteuttaneet lisätoimenpiteitä tilanteen kohentamiseksi.

(5)

Tämän vuoksi maapähkinöitä tuovien jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten on kansanterveyden suojelemiseksi aiheellista säilyttää näytteenotto- ja määritystoiminta huomattavan laajamittaisena.

(6)

Jotta varmistetaan, että Egyptistä peräisin olevien tai
sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja maapähkinöistä
valmistettujen tuotteiden lähetysten satunnainen
näytteenotto ja määritys toteutetaan yhdenmukaisesti
kaikkialla yhteisössä, on aiheellista vahvistaa satunnaisen
näytteenoton ja määrityksen likimääräinen toistamistiheys.

(7)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista
ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (3) säädetään elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän
perustamisesta.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikehygieniasta 14 päivänä kesäkuuta
1993 annetun neuvoston direktiivin 93/43/ETY (1) ja erityisesti
sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Päätöksen 1999/356/EY kumoamisesta ja Egyptistä
peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja
tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille
määrättävistä erityisedellytyksistä 6 päivänä joulukuuta
1999 tehdyssä komission päätöksessä 2000/49/EY (2)
säädetään kyseisen päätöksen uudelleentarkastelusta.

Euroopan komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto
teki Egyptiin tarkastusmatkan 2—6 päivänä syyskuuta
2001 arvioidakseen Euroopan unioniin vietäviksi tarkoitettujen
maapähkinöiden
aflatoksiinipitoisuuksien
määrittämiseksi käytössä olevia laitteita ja toimenpiteitä.
Tarkastusmatka osoitti, että Egyptin viranomaiset olivat
tehneet merkittäviä toimia kohentaakseen Euroopan
unioniin vietävien maapähkinöiden valvontaa. Parannukset olivat erityisen ilmeisiä maapähkinöiden kasvattamisen alalla, sillä käytössä on laaja valistusohjelma.
Lisäksi vientimenettelyä ja siihen liittyvää aflatoksiinin
määritystä ja tämän sertifioimista pidettiin tyydyttävinä,
käytössä ollutta näytteenottomenettelyä lukuun ottamatta. Laboratorioiden toiminnan katsottiin olevan
tyydyttävää vientiä silmällä pitäen. Maapähkinöiden
varastoinnin osalta havaittiin, että kaikkia oikeudellisia
vaatimuksia ei noudateta.

(1) EYVL L 175, 19.7.1993, s. 1.
(2) EYVL L 19, 25.1.2000, s. 46.

(3) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
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Jäsenvaltioiden pitäisi kansanterveyssyistä toimittaa
komissiolle määräajoin raportti Egyptistä peräisin olevien
tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä
valmistettujen tuotteiden lähetysten osalta toteutetun
virallisen valvonnan kaikista määritystuloksista. Nämä
raportit täydentävät elintarvikkeita ja rehuja koskevaan
nopeaan hälytysjärjestelmään liittyvää ilmoittamisvelvoitetta.

(9)

Joidenkin jäsenvaltioiden pyynnöstä on aiheellista saattaa
ajan tasalle luettelo maahantulopaikoista, joiden kautta
päätöksen 2000/49/EY soveltamisalaan kuuluvia tuotteita saadaan tuoda yhteisöön. Kyseinen luettelo pitäisi
selkeyden vuoksi korvata uudella luettelolla.

(10)

Päätöstä 2000/49/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(11)

On kuultu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

5.8.2003

b) Lisätään seuraavat 6 ja 7 kohta:
”6.
Edellä 5 kohdassa tarkoitettu satunnainen
näytteenotto ja määritys tehdään arviolta 20 prosentille
1 kohdassa tarkoitettuihin tuoteluokkiin kuuluvista tavaralähetyksistä.
Satunnaisen näytteenoton ja määrityksen läpikäyvät tavaralähetykset olisi pidätettävä enintään 15 työpäivän
ajaksi ennen niiden laskemista yhteisön markkinoille
maahantulopaikasta.
Jäsenvaltioiden
toimivaltaisten
viranomaisten on tällaisessa tapauksessa annettava niiden
mukaan liitettävä virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan,
että tavaralähetyksestä on otettu virallisesti näytteet
määrityksen tekemiseksi, ja ilmoitetaan määrityksen
tulokset.
7.
Jos lähetys on jaettu osiin, kunkin lähetyksen osan
mukana on oltava jäljennökset 1 ja 6 kohdassa tarkoitetuista, sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
oikeaksi todistamista terveystodistuksesta ja saateasiakirjoista, jonka alueella lähetys on jaettu osiin.”
2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla

1 artikla
Muutetaan päätös 2000/49/EY seuraavasti:
1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
”5.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on
otettava Egyptistä peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen
maapähkinöiden ja tiettyjen maapähkinöistä valmistettujen tuotteiden lähetyksistä satunnaisesti näytteet niiden
aflatoksiini B1 -pitoisuuden ja aflatoksiinien kokonaispitoisuuden määrittämiseksi.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kolmen
kuukauden välein raportti Egyptistä peräisin olevien tai
sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä
valmistettujen tuotteiden lähetyksiä koskevan virallisen
valvonnan kaikista määritystuloksista. Raportti on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden
aikana. (*)
(*) Huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa”.

Tätä päätöstä tarkastellaan Egyptin toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen ja takeiden sekä jäsenvaltioiden tekemien testien tulosten perusteella. Tarkastelussa
arvioidaan, tarjoavatko 1 artiklassa tarkoitetut erityisedellytykset riittävän suojan kansanterveydelle yhteisössä. Samassa
yhteydessä on arvioitava, onko erityisedellytysten jatkaminen edelleen tarpeen.”
3) Korvataan liite II tämän päätöksen liitteen tekstillä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
”LIITE II
Luettelo maahantulopaikoista, joiden kautta Egyptistä peräisin olevia tai sieltä lähetettyjä maapähkinöitä ja tiettyjä niistä valmistettuja tuotteita saa tuoda Euroopan yhteisöön

Jäsenvaltio

Maahantulopaikka

Belgique- België

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Danmark

Kaikki Tanskan satamat ja lentoasemat

Deutschland

HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart- ZA Flughafen, HZA München
— ZA München — Flughafen, HZA Hof- Schirnding-Landstraβe, HZA Weiden -ZA Furth im
Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von
Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt,
Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus- ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen- ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA
Hamburg-Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen,
HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA HannoverAbfertigungsstelle, HZA Oldenburg-ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt,
HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — Zollamt Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz
— ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde,
HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA
Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden,
HZA Gießen- ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA
Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt –ZA Oberelbe, HZA
Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA
Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flüghafen
Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord

Ελλάς

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis,
Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio,
Igoumenitsa, Kristalopigi

España

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias
(Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz
(Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva
(Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran
Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto),
Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto),
Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander
(Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto),
Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon
Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir
CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Ireland

Dublin — Port and Airport, Cork — Port and Airport, Shannon — Airport

Italia

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova
Ufficio Sanità Marittima di Livorno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli
Ufficio Sanità Marittima di Ravenna
Ufficio Sanità Marittima di Salerno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste
Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)
Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria
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Jäsenvaltio

Maahantulopaikka

Luxembourg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Nederland

Kaikki satamat ja lentoasemat sekä kaikki raja-asemat

Österreich

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA
Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel,
ZA Villach

Portugal

Lisboa, Leixões

Suomi-Finland

Kaikki Suomen tullitoimistot

Sverige

Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlsham, Landvetter, Arlanda

United Kingdom

Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth,
Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (mukaan lukien Tilbury, Thamesport ja Sheerness), Manchester Airport,
Manchester Container Port, Manchester (mukaan lukien Ellesmere Port), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport.”
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 1 päivänä elokuuta 2003,
Tšekin tasavallassa toteutettavan maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevan liittymistä
edeltävän toimenpiteen tuen hallinnoinnin siirtämisestä liittymistä edeltävänä aikana
(2003/581/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

valvontamenettelyjen ja julkistalouden rakenteiden
tapauskohtaisen analyysin perusteella komissio teki
eräiden Sapard-ohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden
osalta 15 päivänä huhtikuuta 2002 päätöksen 2002/
298/EY ja 19 päivänä helmikuuta 2003 päätöksen
2003/123/EY (5) Tšekin tasavallassa toteutettavien maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien liittymistä
edeltävien toimenpiteiden tuen hallinnoinnin siirtämisestä täytäntöönpanovirastoille liittymistä edeltävänä
aikana.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille
valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen
yhteensovittamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3906/89 muuttamisesta 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1266/1999 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 2
kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tšekin tasavallan maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityinen liittymisohjelma (jäljempänä ’Sapardohjelma’) hyväksyttiin 26 päivänä lokakuuta 2000
tehdyllä komission päätöksellä (2), ja sitä muutettiin 23
päivänä joulukuuta 2002 tehdyllä komission päätöksellä
yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä
koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 696/2003 (4), 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(2)

Tšekin hallitus ja komissio, yhteisön puolesta, allekirjoittivat 5 päivänä helmikuuta 2001 monivuotisen rahoitussopimuksen Sapard-ohjelman toteutuksen teknisestä,
oikeudellisesta ja hallinnollisesta kehyksestä. Monivuotista rahoitussopimusta muutettiin vuoden 2001 vuotuisella rahoitussopimuksella, joka allekirjoitettiin 13
päivänä lokakuuta 2002.

(3)

(4)

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

Tšekin tasavallan toimivaltainen viranomainen on
nimennyt joidenkin Sapard-ohjelmassa määriteltyjen
toimenpiteiden täytäntöönpanijaksi Sapard-viraston.
Sapard-ohjelman täytäntöönpanoon liittyvien rahoitustoimintojen hoitajaksi on nimetty valtiovarainministeriön
kansallisesta rahastosta vastaava osasto.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1266/1999 12 artiklan 2
kohdan mukaisen ohjelmien/hankkeiden kansallisen ja
alakohtaisen
hallinnointikyvyn,
varainhoidon
EYVL L 161, 26.6.1999, s. 68.
K(2000)3105 lopullinen.
EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87.
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(5)

Komissio on tämän jälkeen analysoinut asetuksen (EY)
N:o 1266/1999 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti
tarkemmin Sapard-ohjelmaan kuuluvaa toimenpidettä
3.1, ’Ammatillisen koulutuksen parantaminen’. Komissio
katsoo, että Tšekin tasavalta täyttää myös kyseisen
toimenpiteen osalta yhteisön tuesta maataloutta ja
maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja ItäEuroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista
koskevista rahoitussäännöistä 7 päivänä kesäkuuta 2000
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2222/2000 (6),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 188/2003 (7), 4—6 artiklan ja liitteen
säännökset ja asetuksen (EY) N:o 1266/1999 liitteessä
vahvistetut vähimmäisedellytykset.

(6)

Tästä syystä on aiheellista luopua asetuksen (EY) N:o
1266/1999 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ennakkohyväksyntää koskevasta vaatimuksesta toimenpiteen
3.1 osalta ja siirtää tuen hallinnointi hajautetulta pohjalta
Tšekin tasavallassa toimivalle Sapard-virastolle ja valtiovarainministeriön kansallisesta rahastosta vastaavalle
osastolle.

(7)

Koska toimenpiteeseen 3.1 liittyvät komission tarkastukset koskevat järjestelmää, jonka kaikki olennaiset osat
eivät ole vielä täysin toimivia, Sapard-ohjelman hallinnointi on aiheellista siirtää Sapard-virastolle ja valtionvarainministeriön kansallisesta rahastosta vastaavalle
osastolle asetuksen (EY) N:o 2222/2000 3 artiklan 2
kohdan mukaisesti väliaikaisesti.

(5) EYVL L 102, 18.4.2002, s. 32 ja EYVL L 49, 22.2.2003, s. 21.
(6) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 5.
(7) EUVL L 27, 1.2.2003, s. 14.
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Sapard-ohjelman hallinnoinnin täydellinen siirto
tapahtuu vasta järjestelmän moitteetonta toimivuutta
koskevien lisätarkastusten ja tuen hallinnoinnin siirtämisestä Sapard-virastolle ja valtiovarainministeriön kansallisesta rahastosta vastaavalle osastolle mahdollisesti annettavien komission suositusten täytäntöönpanon jälkeen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Luovutaan asetuksen (EY) N:o 1266/1999 12 artiklan 1
kohdassa säädetystä hankkeiden valintaa ja sopimuksia koskevasta komission ennakkohyväksyntävaatimuksesta Tšekin tasavallassa toimenpiteen 3.1 osalta.

5.8.2003
2 artikla

Sapard-ohjelman hallinnointi siirretään väliaikaisesti
1) Tšekin tasavallan Sapard-virastolle, Tesnov 17, 117 05
Praha 1, toimenpiteen 3.1 ’Ammatillisen koulutuksen parantaminen’, sellaisena kuin se on määritelty 26 päivänä lokakuuta 2000 tehdyllä komission päätöksellä hyväksytyssä
maatalouden
ja
maaseudun
kehittämisohjelmassa,
täytäntöön panemiseksi, sekä
2) valtiovarainministeriön kansallisesta rahastosta vastaavalle
osastolle, Letenska 15, 118 10 Praha 1, Tšekki, Sapardohjelman täytäntöönpanoon toimenpiteen 3.1 osalta Tšekin
tasavallassa liittyvien rahoitustoimien hoitamisen osalta.

Tehty Brysselissä 1 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2003/582/YUTP,
tehty 21 päivänä heinäkuuta 2003,
sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Venäjän federaation välillä tämän valtion osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 24 artiklan,
ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Neuvosto on 11 päivänä maaliskuuta 2002 hyväksynyt
yhteisen toiminnan 2002/210/YUTP (1) Euroopan
unionin poliisioperaatiosta (EUPM) sekä 27 päivänä
helmikuuta 2003 yhteisen toiminnan 2003/141/YUTP (2)
ja 17 päivänä maaliskuuta 2003 yhteisen toiminnan
2003/188/YUTP (3), kumpikin Euroopan unionin poliisioperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2002/210/
YUTP muuttamisesta.
Yhteisen toiminnan 2002/210/YUTP 8 artiklan 3
kohdan mukaan kolmansien valtioiden osallistumista
EUPM:ään koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt on
vahvistettava sopimuksissa Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 24 artiklan mukaisesti.
Neuvoston tehtyä 14 päivänä lokakuuta 2002 päätöksen
puheenjohtajavaltion
valtuuttamisesta
aloittamaan
neuvottelut puheenjohtajavaltio sai aikaan sopimuksen
Venäjän federaation kanssa sen osallistumisesta
EUPM:ään.
Euroopan unioni ja Venäjän federaatio ovat sopineet,
että sopimusteksti olisi liitettävä kirjeenvaihtoon ja että
sopimusta olisi sovellettava väliaikaisesti sen allekirjoittamisesta alkaen, kunnes se tulee voimaan.
Tämä kirjeenvaihto olisi allekirjoitettava ja sopimus
hyväksyttävä Euroopan unionin puolesta,

(1) EYVL L 70, 13.3.2002, s. 1.
(2) EUVL L 53, 28.2.2003, s. 63.
(3) EUVL L 73, 19.3.2003, s. 9.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja
Venäjän federaation välinen kirjeenvaihto ja sopimus tämän
valtion osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon
(EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa.
Kirjeenvaihdon ja sopimuksen tekstit ovat liitettyinä tähän
päätökseen.
2 artikla
1. Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö
tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet allekirjoittaa kirjeenvaihto Euroopan unionia sitovasti.
2. Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan tekemään kirjeenvaihdossa tarkoitettu ilmoitus.
3 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se julkaistaan.

Tehty Brysselissä 21 päivänä heinäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. FRATTINI
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Euroopan unionin ja Venäjän federaation välinen
SOPIMUS
Venäjän federaation osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa
EUROOPAN UNIONI
ja
VENÄJÄN FEDERAATIO,
yhdessä jäljempänä ’osapuolet’, jotka
OTTAVAT HUOMIOON
— Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisten poliisijoukkojen (IPTF) läsnäolon Bosnia ja Hertsegovinassa vuodesta
1996 ja Euroopan unionin tarjouksen varmistaa 1 päivään tammikuuta 2003 mennessä IPTF:n jatko-operaatio
Bosnia ja Hertsegovinassa,
— sen, että Bosnia ja Hertsegovina on 2 ja 4 päivänä maaliskuuta 2002 päivätyllä kirjeenvaihdolla hyväksynyt edellä
mainitun tarjouksen, mikä edellyttää muun muassa vastaavan aseman antamista EUPM:n suunnitteluryhmälle kuin
Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan (EUMM) jäsenillä Bosnia ja Hertsegovinassa tällä hetkellä on,
— sen, että neuvosto hyväksyi 11 päivänä maaliskuuta 2002 yhteisen toiminnan 2002/210/YUTP (1) Euroopan unionin
poliisioperaatiosta (EUPM) sekä 27 päivänä helmikuuta 2003 yhteisen toiminnan 2003/141/YUTP (2) ja 17 päivänä
maaliskuuta 2003 yhteisen toiminnan 2003/188/YUTP (3) Euroopan unionin poliisioperaatiosta hyväksytyn yhteisen
toiminnan 2002/210/YUTP muuttamisesta, joiden mukaisesti Euroopan unionin ulkopuoliset eurooppalaiset Naton
jäsenet ja muut valtiot, jotka ovat unionin jäsenehdokasvaltioita, sekä muut Euroopan unionin ulkopuoliset ETYJ:n
jäsenvaltiot, joista on tällä hetkellä henkilöstöä kansainvälisissä poliisijoukoissa, voivat osallistua Euroopan unionin
poliisioperaatioon,
— Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan 4 päivänä lokakuuta 2002 tekemän sopimuksen EUPM:stä Bosnia ja
Hertsegovinassa (4), johon sisältyy EUPM:n henkilöstön asemaa koskevia määräyksiä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Puitteet
Venäjän federaatio liittyy seuraavien artikloiden määräysten
mukaisesti Euroopan unionin neuvoston 11 päivänä maaliskuuta 2002 vahvistamaan yhteiseen toimintaan 2002/210/
YUTP Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPM) Bosnia ja
Hertsegovinassa, sellaisena kuin se on muutettuna 27 päivänä
helmikuuta 2003 hyväksytyllä yhteisellä toiminnalla 2003/141/
YUTP ja 17 päivänä maaliskuuta 2003 hyväksytyllä yhteisellä
toiminnalla 2003/188/YUTP.

4. EUPM:ään lähetettävälle henkilöstölle suoritetaan perusteellinen terveystarkastus, heidät rokotetaan ja Venäjän federaation toimivaltainen viranomainen vahvistaa lääkärintodistuksella heidän sopivuutensa tehtäviin. EUPM:ään lähetetylle
henkilöstölle annetaan mukaan jäljennös kyseisestä todistuksesta.
5. Venäjän federaatio huolehtii lähettämiensä poliisivirkamiesten aiheuttamista kuluista, mukaan lukien palkat, kulukorvaukset, sairauskulut, vakuutukset ja matkakulut Bosnia ja Hertsegovinaan ja takaisin.

2 artikla
EUPM:ään lähetetty henkilöstö
3 artikla

1.
Venäjän federaatio osallistuu EUPM:ään lähettämällä viisi
poliisivirkamiestä. Nämä henkilöt olisi lähetettävä vähintään
yhden vuoden ajaksi, ja lähetetyn henkilöstön asianmukainen
kierto on varmistettava.

EUPM:ään lähetetyn henkilöstön asema

2.
Venäjän federaatio varmistaa, että sen EUPM:ään
lähettämä henkilöstö suorittaa tehtävänsä yhteisen toiminnan
2002/210/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna yhteisillä
toiminnoilla 2003/141/YUTP ja 2003/188/YUTP, määräysten
mukaisesti.

1. Venäjän federaation EUPM:ään lähettämää henkilöstöä
koskee 4 päivänä lokakuuta 2002 tehty Euroopan unionin ja
Bosnia ja Hertsegovinan välinen EUPM:n toimintaa Bosnia ja
Hertsegovinassa koskeva sopimus.

3.
Venäjän federaatio ilmoittaa hyvissä ajoin EUPM:lle ja
Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle kaikista muutoksista, jotka koskevat sen osallistumista EUPM:ään.
(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL L 70, 13.3.2002, s. 1.
EUVL L 53, 28.2.2003, s. 63.
EUVL L 73, 19.3.2003, s. 9.
EYVL L 293, 29.10.2002, s. 2.

2. Venäjän federaatio vastaa kaikista kunkin EUPM:n
henkilöstöön kuuluvan henkilön lähettämiseen liittyvistä vaatimuksista siitä riippumatta, onko kyseinen henkilö vaatimuksen
tekijänä vai kohteena. Venäjän federaatio huolehtii myös sellaisten menettelyjen vireille panosta, joihin mahdollisesti
ryhdytään lähetettyä henkilöä vastaan.
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3.
EUPM on aseeton operaatio, eikä sillä siksi ole voimankäyttövaltuuksia.
4.
Lähetetyt poliisivirkamiehet työskentelevät kansallisissa
virkapuvuissaan. EUPM toimittaa heille baretit ja virkamerkit.
4 artikla
Johtamisjärjestely
1.
Venäjän federaation osallistuminen EUPM:ään ei vaikuta
Euroopan unionin riippumattomaan päätöksentekoon. Venäjän
federaation lähettämä henkilöstö suorittaa tehtävänsä ja käyttäytyy EUPM:n etujen mukaisesti.
2.
Kaikki EUPM:n työntekijät toimivat kansallisten viranomaistensa alaisina.
3.
Kansalliset viranomaiset siirtävät operatiivisen johdon
(OPCOM) EUPM:n johtajalle/poliisikomentajalle, joka johtaa
operaatiota hierarkkisen johtamisrakenteen avulla.
4.
EUPM:n johtaja/poliisikomentaja johtaa EUPM:ää ja vastaa
sen päivittäisestä hallinnosta.
5.
Venäjän federaatiolla on samat oikeudet ja velvoitteet
kuin operaatioon osallistuvilla EU:n jäsenvaltioilla kyseisen
operaation päivittäisessä toimeenpanossa yhteisen toiminnan
2002/210/YUTP 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näin on
paikan päällä operaation aikana, myös poliisioperaation päämajassa.
6.
EUPM:n johtaja/poliisikomentaja vastaa operaatioon osallistuvan henkilöstön kurinpitovalvonnasta. Tilanteen mukaan
asianomainen kansallinen viranomainen vastaa kurinpitotoimista.
7.
Venäjän federaatio nimeää yhteyshenkilön, joka edustaa
sen kansallista osastoa operaatiossa. Yhteyshenkilö raportoi
EUPM:n johtajalle/poliisikomentajalle kansallisista asioista ja
vastaa osastonsa päivittäisestä kurinpitovalvonnasta.
8.
Euroopan unioni kuulee Venäjän federaatiota ennen
päätöksen tekemistä operaation lopettamisesta, jos tämä valtio
osallistuu yhä operaatioon sen lopettamispäivänä.

L 197/39
5 artikla
Turvaluokitellut tiedot

Venäjän federaatio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että EUPM:ään lähetetyn henkilöstön käsitellessä EU:n turvaluokiteltuja tietoja noudatetaan neuvoston
turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta
2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (1) olevia
Euroopan unionin neuvoston turvallisuussääntöjä.
6 artikla
Juokseviin menoihin osallistuminen
1. Venäjän federaatio osallistuu EUPM:n juokseviin menoihin
25 000 eurolla vuodessa. Venäjän federaatio voi harkintansa
mukaan antaa mahdollisuuksiensa ja osallistumistasonsa
mukaisia vapaaehtoisia lisäsuorituksia.
2. EUPM:n johtajan/poliisikomentajan ja Venäjän federaation
asianomaisen hallinnollisen yksikön välillä tehdään Venäjän
federaation EUPM:n juokseviin menoihin osallistumista koskeva
sopimus. Tähän sopimukseen sisällytetään määräykset seuraavista asioista:
a) kyseinen määrä sekä mahdolliset vapaaehtoiset lisäsuoritukset;
b) kyseisen määrän maksamista ja hallinnointia koskevat järjestely;
c) tarvittaessa kyseisen määrän valvontaa ja tilintarkastusta
koskevat järjestelyt.
3. Venäjän federaatio tiedottaa virallisesti EUPM:lle ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle kokonaismäärän,
jolla se osallistuu operaation vuoden 2003 juokseviin
menoihin, 31 päivään heinäkuuta 2003 mennessä ja sen
jälkeen jokaisen vuoden marraskuun 1 päivään mennessä ja
sopii rahoitusjärjestelyistä vuoden 2003 osalta 15 päivään
elokuuta 2003 mennessä ja sen jälkeen kunkin vuoden joulukuun 15 päivään mennessä seuraavan vuoden juoksevien
menojen osalta.
4. Venäjän federaation suoritukset EUPM:n juokseviin
menoihin maksetaan viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2003 ja
sen jälkeen vuosittain 31 maaliskuuta mennessä tälle valtiolle
ilmoitettavalle pankkitilille.

(1) EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.
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Euroopan unionin ja Venäjän federaation välinen
KIRJEENVAIHTO,
joka koskee Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä sopimusta venäjän federaation osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa
Euroopan unionin kirje
Bryssel 24. heinäkuuta 2003
Arvoisa Herra,
Minulla on kunnia toimittaa teille ohessa Venäjän federaation osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa Euroopan unionin ja Venäjän federaation välillä tehtävän
sopimuksen englanninkielinen teksti yhdessä venäjänkielisen käännöksen kanssa.
Minulla on kunnia ehdottaa Euroopan unionin puolesta, jos Venäjän federaatio hyväksyy asian, että tämä
kirje ja vahvistuskirjeenne niihin kuuluvine liitteineen muodostavat yhdessä edellä mainitun sopimuksen,
jota sovelletaan väliaikaisesti siitä päivästä alkaen, jolloin kirjeenne vastaanotetaan, ja joka tulee voimaan
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen
asian edellyttämien menettelyjen saattamisesta päätökseen, ja joka on voimassa koko sen ajan, jonka
Venäjän federaatio osallistuu Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa, ellei
jompikumpi sopimuspuoli sano sopimusta irti ilmoitettuaan asiasta toiselle sopimuspuolelle kaksi
kuukautta aikaisemmin.
Vaikka Euroopan unioni on hyväksynyt tässä kirjeessä esitetyn menettelyn, haluan ilmoittaa, ettei sitä voida
pitää ennakkotapauksena millekään tulevalle Euroopan unionin ja Venäjän federaation välillä tehtävälle
sopimukselle.
Pyydän Teitä vahvistamaan, hyväksyykö Venäjän federaatio edellä esitetyn. Tähän kirjeeseen on liitetty sen
venäjänkielinen käännös.
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.
Euroopan unionin neuvoston puolesta

M. MELANI

5.8.2003
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Venäjän federaation kirje
Bryssel 24. heinäkuuta 2003
Arvoisa Herra,
Viitaten 24. heinäkuuta 2003 päivättyyn kirjeeseenne minulla on kunnia vahvistaa, että Venäjän federaatio
hyväksyy Venäjän federaation ja Euroopan unionin välisen sopimuksen Venäjän federaation osallistumisesta
Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa. Sopimuksen teksti venäjäksi ja sen
englanninkielinen käännös ovat tämän kirjeen liitteinä.
Minulla on kunnia vahvistaa myös se, että kirjeenne ja tämä kirje liitteineen muodostavat edellä mainitun
Venäjän federaation ja Euroopan unionin välisen sopimuksen, jota noudatetaan väliaikaisesti tämän kirjeen
vastaanottopäivästä lähtien, joka tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen,
kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen asian edellyttämät menettelyt, ja joka on
voimassa koko sen ajan, jonka Venäjän federaatio osallistuu Euroopan unionin poliisioperaatioon, jollei
jompikumpi sopimuspuoli sano sopimusta irti ilmoittamalla asiasta toiselle sopimuspuolelle kaksi
kuukautta aikaisemmin.
Pyydän teitä ilmoittamaan tämän kirjeen vastaanottopäivän.
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.
Venäjän federaation puolesta

M. FRADKOV

