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Lisää yhtenäisyyttä, solidaarisuutta ja 
kilpailua – eikä toisen luokan kansalaisia
Euroopan komission puheenjohtaja 
Jean-Claude Juncker kertoi ETSK:n 
syyskuun täysistunnossa suhtautuvansa 
optimistisesti Eurooppaan. Hän mainitsi 
8 miljoonan uuden työpaikan luomisen, 
talousarvion alijäämän vähentämisen, yli 
225 miljardin euron investoinnit osana 
Junckerin suunnitelmaa, Euroopan soli-
daarisuusjoukkojen perustamisen sekä 
EU:n edistymisen kansainvälisen kaupan 
alalla. Komission puheenjohtaja jakoi 
myös joitain huoliaan ETSK:n jäsenten 
kanssa ja pyysi komitean apua: ”Sosiaali-
nen pilari on minulle erittäin tärkeä asia. 
Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan on 
otettava paremmin huomioon työssä käy-
vien huolet ja tarpeet. Muuten Eurooppa 
tulee hajoamaan kahteen osaan – EU:sta 
hyötyviin voittajiin ja niihin, jotka – on 
se sitten oikeutettua tai ei – uskovat jää-
neensä EU-hankkeen unohtamiksi.”

ETSK:n puheenjohtaja Georges Das-
sisin vastaus oli, että ”emme jätä teitä 
yksin näissä pyrkimyksissä. Euroopan 
tulevaisuudelle valitusta vaihtoehdosta 
riippumatta ETSK toivoo yhtenäistä ja 

johdonmukaista Euroopan unionia, joka 
pystyy täyttämään lupauksensa tarjota 
kaikille täysimääräiset ja tasapuoliset 
mahdollisuudet. ETSK:lla on vakaa aiko-
mus auttaa tämän saavuttamisessa.” Das-
sis luovutti Junckerille ETSK:n aiemmin 
tänä vuonna 27 jäsenvaltiossa Euroopan 
tulevaisuudesta järjestämien keskuste-
luiden raportit.

Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja 
Jacek Krawczyk piti tervetulleina Euroo-
pan kauppa-agendaa ja uudistettua 
teollisuusstrategiaa koskevia komission 
aloitteita. ”Tavoitteenamme on oltava 
kaikkein vetävin toimintaympäristö 
investoinneille, toiminnalle ja kaupalle. 

ETSK:n täysistunnossa annettiin puheenvuoro 
glyfosaatin kieltämisen kannattajille
Muutamia viikkoja ennen kuin Euroo-
pan komissio äänestää glyfosaatin käyt-
töluvan pidentämisestä kymmenellä 
vuodella (4. lokakuuta), ETSK järjesti 
aiheesta keskustelun täysistunnossaan 
keskiviikkona 20. syyskuuta. Kaksi 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
tekijöistä, David Schwartz WeMove.
eu-järjestöstä ja Herman van Bekkem 
Greenpeace-järjestöstä, oli kutsuttu 
esittelemään tavoitteensa. Eurooppalai-
sessa kansalaisaloitteessa ”Glyfosaatin 
kieltäminen” esitetään glyfosaatin kiel-
tämistä, torjunta-aineiden hyväksy-
mismenettelyn uudistamista ja EU:n 
laajuisten pakollisten tavoitteiden 
asettamista torjunta-aineiden käytön 
vähentämiselle.

Aloitteen tekijät ovat keränneet yli 
1,3  miljoonaa allekirjoitusta viidessä 
kuukaudessa. He katsovat, että EU:n 
tavoitteena tulisi olla torjunta-aineeton 
tulevaisuus.

Kysymys glyfosaatin mahdollisesta 
kieltämisestä on jakanut yleisen mie-
lipiteen kaikkialla Euroopassa etenkin 
siitä syystä, että vaikutustenarviointien 
tulokset ovat kiistanalaisia. Nämä toisis-
taan poikkeavat näkemykset kävivät ilmi 

myös ETSK:n ”maatalous, maaseudun 
kehittäminen ja ympäristö” -erityisjaos-
ton (NAT) kokouksessa aiemmin tänä 
vuonna järjestetystä keskustelusta sekä 
ETSK:n jäsenten täysistunnossa käyttä-
mistä puheenvuoroista.

NAT-erityisjaoston puheenjohtaja Bren-
dan Burns meni suoraan asian ytimeen: 
”Kukaan ei halua, että ympäristössä tai 
elintarvikkeissa on terveydelle vahingol-
lisia kemikaaleja. Jaostokokouksessamme 
5. huhtikuuta järjestämämme keskustelu, 
johon osallistui puhujina eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen kannattajia sekä yhtä 
monta glyfosaattia puoltanutta ja vas-
tustanutta edustajaa, osoitti kuitenkin, 
ettei glyfosaatin ympäristö- ja terveys-
vaikutuksista ole yksimielisyyttä.”

Keskustelun päätteeksi ETSK:n puheen-
johtaja Georges Dassis totesi, että 
”emme ole tutkijoita, mutta meidän on 
luonnollisesti hyväksyttävä tutkimusten 
tulokset sillä edellytyksellä, että tutki-
mukset ovat objektiivisia. Ihmiset tulisi 
ehdottomasti asettaa monikansallisten 
yritysten intressien edelle, eikä 1,3:a mil-
joonaa unionin kansalaista voida jättää 
huomiotta. EU:n nimenomaisena vel-
vollisuutena on tarjota kansalaisilleen 
ratkaisukeskeisellä tavalla vastauksia, 
jotka perustuvat todellisiin tieteellisiin 
argumentteihin.” (sma)� l

Olin erityisen tyytyväinen saadessani vastaanottaa syyskuun täysistuntoomme 
alueiden komitean puheenjohtajaksi vasta valitun Karl-Heinz Lambertzin. Sen lisäksi, 
että kaksi komiteaamme ovat malliesimerkki logistisesta yhteistyöstä – jaamme samat 
tilat ja eräitä hallinnollisia palveluja –, meillä on toinenkin yhteinen asia, jolla on 
sitäkin suurempi merkitys nyt kun unioni on etääntynyt kansalaisistaan. EU:n suuriin 
toimielimiin verrattuna kaksi neuvoa-antavaa komiteaa ovat organisaatioita ja toimi-
elimiä, joilla on suora yhteys kansalaisiin siellä, missä nämä asuvat ja työskentelevät: 
omissa maissaan, omilla alueillaan, jopa omissa kaupungeissaan ja kunnissaan. Tätä 
yhteyttä edustavat kansalaisyhteiskunnan järjestöt sekä alue- ja paikallishallinto. 
On tullut aika hyödyntää perussopimusten laatijoiden viisasta päätöstä perustaa 
nämä toimielimet unionin ja kaikkien sen kansalaisten eduksi. On tullut aika tehostaa 
synergiaa, jotta suuret toimielimet saadaan ymmärtämään paremmin kansalaisten 
odotuksia ja jotta kansalaiset osallistuisivat innokkaammin EU:n rakentamiseen. Tule-
vaisuuden Euroopan tulee olla lähempänä kansalaisiaan.

Olen iloinen myös Jean-Claude Junckerin vierailusta, ja kiitän häntä paitsi saapumi-
sesta jälleen keskustelemaan Euroopan kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa 
myös ja erityisesti siitä, että hän tuli luoksemme heti pidettyään puheensa unionin 
tilasta Euroopan parlamentille. Pidän tätä osoituksena aidosta halusta varmistaa, että 
keskustelusta tulee kansalaisten keskustelu ja että kansalaisten mielipiteitä kuun-
nellaan. Komission puheenjohtaja viestitti tämän meille komitean jäsenille mutta 
samalla tiedostaen, että hänen sanomisillaan on meidän täysistuntosaliamme paljon 
laajempi yleisö.

Juncker ei toistanut meille jo kertaalleen pitämäänsä puhetta, vaan korosti tiettyjä 
kohtia ja kuunteli, mitä kansalaisyhteiskunnan edustajilla oli sanottavanaan heille eri-
tyisen tärkeistä asioista. Tämä antaa todellista toivoa siitä, että EU-hanke lähtee jälleen 
edistymään kohti perusperiaatteidensa mukaista tavoitetta. Yksi asia on varma: komi-
tean kolme ryhmää eli työnantajajärjestöt, työntekijäliitot ja muut yhteiskunnalliset ja 
ammatilliset sekä kansalaisjärjestöt ovat selkeästi komission puolella aina silloin, kun 
se vaatii jäsenvaltioilta enemmän yhteenkuuluvuutta, yhtenäisyyttä, yhteisvastuuta 
ja tehokkuutta. Ne kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että unionilla on tulevaisuus, ja ne 
haluavat osallistua sen suunnitteluun ja ovat valmiita toteuttamaan sitä käytännössä.

Georges Dassis,
ETSK:n puheenjohtaja
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Biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen vaarantaa 
toimeentulomme

ETSK antoi varoituksen kesänä, jota luonnehtivat 
eriskummalliset sääilmiöt. Monet luonnonsuojelun 
parantamiseen liittyvät ETSK:n ehdotukset eivät 
ole toistaiseksi saaneet vastakaikua. ”Kehotamme 
jälleen komissiota ja EU:n jäsenvaltioita varmis-
tamaan biologista monimuotoisuutta koskevan 
strategian ja etenkin lintu- ja luontotyyppidirektii-
vin sekä vesidirektiivin nopean ja johdonmukaisen 
täytäntöönpanon”, ETSK:n jäsen Lutz Ribbe (muut 
eturyhmät  -ryhmä, DE) sanoi viitaten biologista 
monimuotoisuutta koskevaa EU-politiikkaa 
käsittelevään lausuntoon.

ETSK kehottaa varaamaan Natura 2000 -ohjel-
malle erillisen talousarvion ja tekemään bio-
logisesta monimuotoisuudesta monialaisen 
kysymyksen

Natura 2000 -verkoston tarkoituksena on suojella 
harvinaisia ja ainutlaatuisia biotooppeja. Nykyään 
lähes kaikki Natura 2000 -alueet on nimetty, mutta 
vain harvoilla on vieläkään pysyvää oikeudellista 

suojaa tai hoito- tai hallintasuunnitelma. ”Tämä 
on todiste EU:n ja monien jäsenvaltioiden kyvyt-
tömyydestä tai pelkästä tietämättömyydestä. On 
ymmärrettävää, että EU:lla on monia haasteita. Ei 
pidä kuitenkaan unohtaa, että biologinen 
monimuotoisuus on toimeentulomme tae, 
ja jatkuva luonnon riistäminen vie meiltä 
elantomme”, Ribbe varoitti. Nykyään Natura 
2000 -alueet rahoitetaan lähes yksinomaan Euroo-
pan aluekehitysrahastosta ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta, mikä aiheuttaa 
usein eturistiriitoja. Sen vuoksi ETSK kehottaa luo-
maan erillisen Natura 2000 -budjetin.

Biologinen monimuotoisuus on sisällytettävä myös 
muihin politiikkoihin etenkin maatalousalalla, joka 
aiheuttaa suurimmat maaekosysteemeihin kohdistu-
vat paineet. ”Toivomme, että ’ekologisten alojen’ väli-
arvioinnissa ja yhteisen maatalouspolitiikan tulevassa 
uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota myös 
biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen”, Ribbe sanoi. (sma)� l
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ETSK kehottaa komissiota edistämään 
nykyistä tehokkaammin EU:n 
sokeriteollisuutta
Kun juurikassokerin tuotantokiintiöt poistuvat loka-
kuussa, Euroopan sokeriteollisuus on täysin uuden-
laisen tilanteen edessä. Se, tuleeko tästä uudesta 
haasteesta tulokseksi menestystarina, riippuu suu-
relta osin siitä, miten EU tukee Euroopan juurikasso-
kerin jalostajia ja sokerijuurikkaan viljelijöitä.

Juuri ennen sokerijuurikastuotannon kiintiöiden 
poistumista 1. lokakuuta 2017 ETSK antoi oma-aloit-
teisen lausunnon aiheesta ”Teollinen muutos 
EU:n juurikassokeriteollisuudessa”. Juurikas-
sokerin tuotantokiintiöiden poistuminen tarjoaa 
EU:n sokeriteollisuudelle mahdollisuuden soke-
rin rajoittamattomaan vientiin. ”Tämä on valtava 
mahdollisuus eurooppalaisille sokerintuottajille, 
mutta voidakseen hyötyä tästä vapauttamisesta 
kaikilta osin, he tarvitsevat Euroopan komission 
täyden tuen”, totesi ETSK:n jäsen ja lausunnon 
esittelijä José Manuel Roche Ramo (muut etu-
ryhmät -ryhmä, ES). ETSK:n mielestä EU:n olisi syytä 
olla varovaisempi kaupan vapauttamisen suhteen 

uusista vapaakauppasopimuksista käytävissä neu-
votteluissa. ”Komission on kohdeltava sokeria arka-
luonteisena aiheena vapaakauppaneuvotteluissaan 
ja säilytettävä EU:n sokeritullit.”

Toinen esittelijä, Estelle Brentnall (nimetty edus-
taja neuvoa-antavassa valiokunnassa ”teollisuuden 
muutokset”, BE), korosti, että juurikassokeriteolli-
suus edistää merkittävästi työpaikkojen luomista ja 
taloudellista toimintaa maaseutualueilla, ja kehotti 
sisällyttämään yhteiseen maatalouspolitiikkaan 
markkinavälineitä, joilla tuetaan sokerintuotannon 
jatkumista EU:n jäsenvaltioissa.

EU on 17,2 miljoonan tonnin kokonaisvuosi-
tuotannollaan maailman suurin juurikassokerin 
tuottaja. Sokerintuotantoyritykset ostavat noin 
137 000 eurooppalaiselta tuottajalta sokerijuuri-
kasta vuosittain noin 107 miljoonaa tonnia. EU:n 
sokeriteollisuus tarjoaa suoraan 28 000 työpaikkaa 
ja välillisesti 150 000 työpaikkaa. (sma)� l

Kriittinen ajattelu ja 
yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeitä 
aseita radikalisoitumista vastaan
Keskittyminen nuorten sosiaaliseen osallisuu-
teen, nuorten auttaminen oman identiteettinsä 
kehittämisessä ja kriittisen ajattelun kehit-
täminen ovat tärkeimpiä osatekijöitä pyrit-
täessä estämään nuorten radikalisoitumista, 
todettiin ETSK:ssa syyskuussa pidetyssä 
kuulemistilaisuudessa.

Aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan rooli nuor-
ten radikalisoitumisen estämisessä” järjes-
tetty kuulemistilaisuus osoitti kuitenkin myös 
sen, että yhteiskunta ryhtyy toimiin yleensä vasta 
sitten, kun jotain on jo tapahtunut, eikä ole ole-
massa koordinoitua, eri viranomaiset kattavaa 
toimintatapaa.

Yksi kuulemistilaisuuden puhujista oli radikalisoi-
tumista torjuvan yksikön päällikkö Jessica Soors 
belgialaisesta Vilvoorden kaupungista, jossa 
on Euroopan muihin kaupunkeihin verrattuna 
eniten vierastaistelijoita. Hänen ensimmäinen 
neuvonsa paikallisyhteisöille oli valmistautua 
radikalisoitumisen torjumiseen. Hänen kaupun-
gissaan sitä ei ollut tehty, kun nuoria kansalaisia 
alkoi lähteä taistelemaan ulkomaille.

Soors sanoi, että radikalisoitumisen torjunnan ei 
tulisi alkaa yksittäisistä tapauksista tai lainvalvon-
nasta vaan radikalisoitumisen estämisestä, jonka 
pitäisi alkaa jo koulussa.

Muut puhujat totesivat, että kouluissa olisi kiinni-
tettävä nykyistä enemmän huomiota sosiaalisten 
ja kansalaistaitojen opettamiseen sekä keskityttävä 
monimuotoisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 
Ajattelun monitahoisuuden lisäämistä ja kriittisen 
ajattelun kehittämistä nuoresta lähtien pidettiin 
myös yhtenä tehokkaimmista aseista radikalisoitu-
misen houkutuksia vastaan.

Puhujiin kuului Euroopan komission edustajia, kou-
lutusalan asiantuntijoita sekä nuorten viralliseen tai 
epäviralliseen koulutukseen osallistuvien organisaa-
tioiden edustajia.

ETSK on valmistelemassa aiheeseen liittyvää lausun-
toa, joka on määrä antaa joulukuussa. (ll)� l

Työn uudet muodot – mahdollisuudet ja 
haasteet
Työn uudet muodot olivat yksi ETSK:n syyskuun 
täysistunnossa käydyn keskustelun keskeisistä 
aiheista. Komitea kiinnittää työn uusista muodoista 
ja taidoista antamassaan lausunnossa (esittelijä: 
Ulrich Samm, työnantajat-ryhmä, DE) huomiota 
monien epätyypillisten työmuotojen kehittymiseen 
ja mainitsee esimerkkeinä osa-aikatyön, usean eri 
toimeksisaajan kanssa tehtävän työn ja nk. joukko-
työn, jossa työntekijät tarjoavat osaamistaan verk-
koalustoilla korkean pätevyys- ja erikoistumistason 
ammattilaisten verkostona. Kaikkien sidosryhmien 
olisi koordinoitava toimiaan, jotta tähän kehityk-
seen liittyviin sosiaalisiin riskeihin pystytään puut-
tumaan paremmin – sosiaaliturvan tarjoamisen ja 
köyhyyden torjumisen on oltava erittäin tärkeällä 
sijalla. ETSK toteaa, että myös automaatio ja robotit 
vaikuttavat työhön yhä enemmän. Vaikka niillä saat-
taa olla myönteinen vaikutus talouteen yhteiskun-
nan ikääntyessä, ne vaikuttavat myös työtehtäviin, 
joten työmarkkinaosapuolten olisi käytävä asiasta 
vuoropuhelua jo varhaisessa vaiheessa. Elinikäinen 
oppiminen ja ammatillinen kouluttautuminen on 
tulevaisuudessa välttämätöntä kaikille, ja siksi olisi-
kin huolehdittava siitä, että kaikilla työntekijöillä on 
mahdollisuus päästä perinteiseen yritysten järjes-
tämään koulutukseen. Pitkän aikavälin kehitykseen 

voidaan kuitenkin varautua parhaiten yleissivistävän 
koulutuksen avulla.

Lausunnossaan työmarkkinaosapuolten ja kansa-
laisyhteiskunnan organisaatioiden roolista työn 
uusien muotojen yhteydessä (esittelijä: Franca 
Salis-Madinier, työntekijät-ryhmä, FR) ETSK koros-
taa, että työmarkkinavuoropuhelun ja keskitetyn 
sopimisen keskeiset tavoitteet ja periaatteet päte-
vät yhä näinä työntekijöihin kohdistuvien suurten 
muutosten aikoina. Näiden toimintamuotojen tar-
koituksena ei ole vastustaa muutoksia vaan ohjata 
niitä siten, että kaikki niiden tarjoamat edut voidaan 
hyödyntää samalla kun huolehditaan siitä, että työn-
tekijöiden perusoikeuksia kunnioitetaan edelleen. 
Tarvitaan osallistavaa hallinnointia, yhteisten peli-
sääntöjen määrittelyä, työmarkkinavuoropuhelun 
mukauttamista ja innovatiivisia ratkaisuja. Digitali-
saatiolla on kauaskantoisia vaikutuksia työhön: se 
voi tarjota joillekin työntekijöille mahdollisuuksia 
itsenäiseen työskentelyyn ja työ- ja yksityiselämän 
parempaan yhteensovittamiseen, mutta huonosti 
hallittuna se voi myös olla terveysriski. Euroopassa 
on jo joitakin hyviä esimerkkejä siitä, miten digiajan 
vaatimusten ja haasteiden kanssa kannattaa mene-
tellä. (sg)� l

On korkea aika tarkistaa lähetettyjä 
työntekijöitä koskevaa direktiiviä
ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis on 
yhdessä Ranskan talous-, sosiaali- ja ympä-
ristöneuvoston puheenjohtajan Patrick Ber-
nasconin kanssa allekirjoittanut lausuman, 
jossa kehotetaan painokkaasti lähetettyjä 
työntekijöitä koskevan EU:n lainsäädännön 
radikaaliin kokonaisuudistukseen sosiaali-
sen polkumyynnin torjumiseksi. Puheenjoh-
tajat toteavat, että EU:n pitää alati tavoitella 
työolojen ja  -ehtojen sekä elinolosuhteiden 
noususuuntaista yhdenmukaistamista ja lähen-
tämistä unionissa, ja pyytävät uudistusta vas-
tustavia jäsenvaltioita vilpittömästi lakkaamaan 
hangoittelemasta vastaan. Dassis ja Bernasconi 
pyytävät unionin lainsäädäntävallan käyttäjiä 
huolehtimaan siitä, että työntekijöiden lähettä-
minen on luonteeltaan väliaikaista, ja kehottavat 

jäsenvaltioita yhdistämään käytettävissä olevan 
tietoaineiston, jotta voidaan torjua sellaisten 
yritysten harjoittamaa petollista toimintaa ja 
vilpillistä kilpailua, jotka on perustettu ainoana 
tarkoituksena EU:n jäsenvaltioiden välisten 
palkkaerojen hyväksikäyttäminen. He peräävät 
lisäksi käytännön toimia, joilla varmistetaan, 
että työntekijät liittyvät ennen lähettämistään 
sosiaaliturvajärjestelmään, sekä lähetetyille 
työntekijöille tarkoitetun EU-kortin luomista 
valvontatoimien ja menettelyjen yksinkertais-
tamiseksi. He vaativat myös direktiivin sovelta-
mista liikennealaan.

Lausuma on luettavissa osoitteessa http://www.
eesc.europa.eu/en/news-media/news/posted-wor-
kers-its-high-time-revise-directive. (dm/pa)� l

Tervetuloa ETSK:n uusille verkkosivuille!
ETSK:n verkkosivut otettiin 
uusiutuneina käyttöön elo-
kuussa 2017. Sivut ovat nyt täy-
sin mukautuvat. Toisin sanoen 
niitä pystyy käyttämään millä 
tahansa tietokoneella tai mobii-
lilaitteella. Sivujen kielivalikoi-
maa on myös tarkistettu niiden 
käytettävyyden parantamiseksi. 
Sivut ovat nyt navigoitavissa 
23 kielellä, komitean toimin-
nan ja elinten yleisesittelyjen 
selaaminen mukaan luettuna. 
Sivujen rakennetta ja sisältöä 
on mietitty uudelleen, ja niitä 
on yksinkertaistettu ja ajan-
tasaistettu, jotta ETSK:n työs-
kentelyyn pääsee tutustumaan 
nopeammin ja helpommin. (kf)

Kannattaa käydä katsomassa 
s ivui l la  http://www.eesc.
europa.eu/!� l
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Tämän ympäristön on sovelluttava kaikille yrityk-
sille, toimivat ne sitten teollisuus- tai palvelualalla, 
paikallisesti tai maailmanlaajuisesti.” Hän lisäsi, että 
töitä on jatkettava rahaliiton vahvistamiseksi ja sen 
hallinnon kehittämiseksi sekä EU:n sisämarkkinoiden 
valmiiksi saattamiseksi.

Työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Gabriele 
Bischoff jakoi Junckerin huolet Euroopassa kas-
vavasta kuilusta: ”Pidämme erittäin tervetulleena, 
että painotatte yhtenäisyyttä, ja olemme erittäin 
huolestuneita Euroopassa esiintyvistä jakolinjoista. 
Euroopalla ei ole tulevaisuutta, ellei sillä ole vahvaa 
sosiaalista ulottuvuutta ja solidaarisuutta. Tätä var-
ten tarvitaan konkreettinen sosiaalinen agenda sekä 
etenemissuunnitelma Euroopan sosiaalisten oikeuk-
sien pilarin täytäntöönpanoa varten.” Hän korosti, 
että EU:ssa ei saa olla toisen luokan työntekijöitä, ja 

painotti tarvetta tarkistaa lähetetyistä työntekijöistä 
säädettyä direktiiviä.

Muut eturyhmät  -ryhmän puheenjohtaja Luca 
Jahier kiitti komission puheenjohtajaa siitä, että 
hän oli ottanut itselleen hyvin kunnianhimoisen 
tehtävän EU-hankkeen elävöittämiseksi uudelleen 
ja yhteisen Eurooppa-vision edistämiseksi. ”EU on 
arvoyhteisö ja tarvitsemme nyt entistä kunnianhi-
moisempaa ja demokraattisempaa EU:ta, joka katsoo 
brexitiä pitemmälle. Yhdistäkäämme siis voimamme 
kansalaiskonventin järjestämiseksi vuonna 2018. 
Asettakaamme kulttuuri ja kestävä kehitys EU:n pai-
nopisteiden ja politiikkojen ytimeen.” Hän korosti 
myös, että kulttuuriperinnön eurooppalainen tee-
mavuosi 2018 tarjoaa tilaisuuden mobilisoida myön-
teisiä voimia Euroopan tulevaisuuden hyväksi. (sg)

Jatkoa sivulta 1
Lisää yhtenäisyyttä, solidaarisuutta ja kilpailua – eikä toisen luokan kansalaisia

EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
maiden poliittisten johtajien tulisi arvostaa 
kansalaisyhteiskunnan merkitystä
ETSK antoi syyskuun täysistunnossaan lausunnon 
aiheesta ”EU:n ja CELACin strategisten suhteiden 
uusi konteksti ja kansalaisyhteiskunnan rooli” 
(esittelijä: Mário Soares, työntekijät-ryhmä, PT). 
Lausunnossaan ETSK toivoo EU:n ja CELACin kump-
panuuden syventämistä sellaisen kokonaisvaltai-
sen puitesopimuksen pohjalta, johon sisällytetään 
poliittista vuoropuhelua, yhteistyötä ja kestävää 
kehitystä koskevat toimintaperiaatteet. Kaiken-
laisten EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
maiden välisten neuvottelujen onnistumisen kan-
nalta on keskeisen tärkeää käydä järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan kanssa suunnitelmallista 
vuoropuhelua. Varsinkin vapaakauppasopimusten 
tapauksessa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
tulisi päästä toden teolla osallistumaan neuvottelu-
jen ja niiden tulosten täytäntöönpanon ja arvioinnin 
jokaiseen vaiheeseen.

ETSK kehottaa kaikkia EU:n ja Latinalaisen Amerikan 
ja Karibian maiden poliittisia johtajia tiedostamaan 
kansalaisyhteiskunnan osallisuuden ja arvostamaan 
sitä. Siten varmistetaan, että mahdollisimman 
monet kansalaiset kytketään mukaan päätöksen-
tekoprosessiin. ETSK on useaan otteeseen toden-
nut, että laajojen tiedonsaantimahdollisuuksien 
puuttuminen on keskeinen ongelma EU:n ja CELA-
Cin välisten suhteiden seurannassa. Avoimuuden 
puute estää myös kansalaisyhteiskuntaa laatimasta 
ehdotuksia ajallaan. On välttämätöntä ottaa käyt-
töön selkeät säännöt ja menettelyt alan tietojen 
saamista ja levittämistä varten. ETSK katsoo myös, 
että on osoitettava riittävät aineelliset resurssit, 
jotta pystytään varmistamaan kansalaisyhteiskun-
nan osallistuminen neuvotteluihin sekä julkisen 
vallan kanssa käytävään muodoltaan viralliseen ja 
avoimeen vuoropuheluun. (sg)� l

Euroopan energiaunioni: 
tavoitteena myös sosiaalinen hyöty
Energia-alan siirtymän sosiaalisia kustannuksia 
koskevat huolet nousivat esiin kaikissa ETSK:n 7. 
syyskuuta Brysselissä järjestämän eurooppalai-
sen energiavuoropuhelun paneelikeskusteluissa. 
Tapahtumassa keskityttiin Euroopan komission 
ehdottamaan ”Puhdasta energiaa kaikille euroop-
palaisille”  -pakettiin, johon hyvin monenlaiset 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät ottivat kantaa 
keskustellen EU:n toimielinten ja markkinatoimijoi-
den edustajien kanssa.

Kaikki toimijat pitivät saastuttamatonta energiaa 
käsittelevää pakettia erittäin myönteisenä toi-
menpidevalikoimana, jolla ensimmäistä kertaa 
yhdistetään energia- ja ilmastoalan toimia johdon-
mukaiseksi ohjelmaksi, mutta se herätti kuitenkin 
joitain vakavia huolia sosiaalisen ulottuvuuden 
suhteen, erityisesti mitä tulee paketissa sovellet-
tuun tapaan tarkastella polttavaa kysymystä 
energiaköyhyydestä.

Kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien edustajat 
kysyivät, onko realistista odottaa kädestä suuhun 
eläviltä ihmisiltä, että he investoivat aurinkopanee-
leihin, aurinkosähkölaitteisiin tai energiatehokkai-
siin kodinkoneisiin, kun he joutuvat valitsemaan 
ruoan ostamisen ja kotinsa lämmittämisen välillä? 
Kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien edustajien 
mukaan näitä ihmisiä ei tulisi pakottaa tekemään 
investointeja, joihin he eivät pysty tai ole valmiita, 
eikä tulisi odottaa, että he tukisivat varakkaampien 
tekemiä investointeja. Sosiaaliperusteisia tariffeja ei 
tulisi kieltää, vaan niitä saatetaan joutua pitämään 

tarpeellisina haavoittuvassa asemassa olevien kulut-
tajien suojelemiseksi.

Lisäksi ilmaistiin myös huolta energia-alan siirtymän 
vaikutuksista työpaikkoihin ja todettiin tarve suojella 
hiilen ja öljyliuskeen tapaisten fossiilisten polttoai-
neiden tuotannosta riippuvaisia alueita siirtymän 
kielteisiltä vaikutuksilta.

Koska valtaosan rahoituksesta olisi oltava yksityistä 
pääomaa, kaikki osallistujat pitivät ensisijaisen tär-
keänä taata vakaa investointi-ilmapiiri pitkän aikavä-
lin sitoutumiseen kannustamiseksi. Korostettiin, että 
energiaunionista puuttuu verokannustimia. Lisäksi 
nostettiin esiin hintakannustimet tehokkaimpana 
keinona lisätä tietoisuutta ja edistää ihmisten luo-
vuutta kustannusten välttämiseksi ja energiankulu-
tuksen vähentämiseksi. (dm)� l

ETSK on ensimmäisenä EU-elimenä 
ottanut kantaa yhteiseen yhdistettyyn 
yhteisöveropohjaan (CCCTB)
EU haluaa torjua aggressiivista verosuunnittelua ja 
edistää kasvua, kilpailukykyä ja oikeudenmukaisuutta 
sisämarkkinoilla. Yhteistä yhdistettyä yhteisöve-
ropohjaa koskevilla Euroopan komission uudelleen 
esitetyillä ehdotuksilla on tarkoitus edistää tätä tavoi-
tetta. ETSK on ensimmäinen EU-elin, joka on ottanut 
ehdotuksiin kantaa.

Yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa käsittelevässä 
lausunnossaan (esittelijä: Michael McLoughlin, muut 
eturyhmät -ryhmä, IE) komitea kannattaa ehdotus-
ten tavoitteita, yhden ainoan sääntökokonaisuuden 
soveltamista yritysten EU:ssa saamien verotettavien 
tulojen laskutoimitukseen sekä tulojen muodostumi-
sen määrittämistä sinne, missä arvonmuodostuskin 
tapahtuu. Komitea katsoo, että yhteinen yhdistetty 
yhteisöveropohja voi tuoda hyötyjä kaikille, jos sen 
avulla voidaan yksinkertaistaa yhteisöverotusta ja 
lisätä sen varmuutta sekä vähentää veroesteitä ja 
monimutkaisuutta.

ETSK kehottaa kuitenkin tekemään kaiken mahdol-
lisen, jotta yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja 

voitaisiin toteuttaa yhteisymmärryksessä ja jotta 
näin voitaisiin ottaa huomioon subsidiariteettiin 
ja valtion suvereniteettiin liittyvät arkaluonteiset 
kysymykset. Se kehottaa asianomaisia osapuolia 
jatkamaan ehdotettujen vaiheiden nopeaa toteut-
tamista. ETSK kiinnittää huomiota myös tarpeeseen 
puuttua digitaalitalouden haasteisiin ja ehdottaa 
harkittavaksi teollis- ja tekijänoikeuksien sisällyttä-
mistä jakokaavaan. Komitea katsoo, että myyntiä 
määränpäittäin koskevaa jakotekijää saattaa olla 
tarpeen muuttaa oikeudenmukaisen täytäntöönpa-
non varmistamiseksi, ja ehdottaa yksityiskohtaisen 
vaikutustenarvioinnin laatimista yhteisestä yhdiste-
tystä yhteisöveropohjasta.

Erillisessä lausunnossaan reilua kilpailua ja kasvua 
edistävästä verojärjestelmästä (esittelijä: Petru 
Sorin Dandea, työntekijät-ryhmä, RO) ETSK kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan työtään aggressiivisen 
verosuunnittelun ja veronkierron torjumiseksi. Komi-
tea suosittaa, että verotusta uudistetaan ja vältetään 
veropäätöksiä, jotka eivät ole oikeutettuja liiketoimien 
taloudellisen ominaisluonteen perusteella.(jk)� l

ETSK:n vuoden 2017 
kansalaisyhteiskuntapalkintoa 
varten tullut yli sata hakemusta

Kansalaisyhteiskuntapalkintoa varten on tänä 
vuonna tullut 111 hakemusta kaikkialta Euroopan 
unionista.

Tunnustuksella palkitaan innovatiivisia hankkeita, 
jotka edistävät laadukkaita työpaikkoja ja yrittä-
jyyttä sekä työn tulevaisuutta, tuomalla esiin aloit-
teita, joilla pyritään luomaan pysyviä työpaikkoja ja 
kannustamaan yrittäjyyteen erityisesti aliedustettujen 
ja muita heikommassa asemassa olevien väestöryh-
mien parissa.

Kansalaisyhteiskuntapalkinto myönnetään nyt yhdek-
sännen kerran, ja sillä tuodaan kunakin vuonna esiin 
uutta näkökulmaa ETSK:n työskentelyyn. Yksi ETSK:n 
tärkeimmistä huolenaiheista kuluneena vuonna on 
ollut Euroopan työllisyysstrategia ja se, kuinka torjua 

kaikista huolestuttavimpia työttömyyden muotoja, 
kuten nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä, sekä edis-
tää uusien tulokkaiden pääsyä työmarkkinoille.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta 
Euroopan yhdentymistä merkittävästi edistäville 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja/tai yksi-
tyishenkilöiden aloitteille.

ETSK aloittaa nyt hakemusten arvioinnin, ja sen on 
määrä julistaa palkinnonsaajat 7. joulukuuta 2017 
pidettävässä täysistunnossa.

Lisätietoja kansalaisyhteiskuntapalkinnosta on saata-
villa verkossa osoitteessa

http://bit.ly/2yKlZRY. (mr)� l

ETSK:n jäsen Thierry Libaert ehdottaa 
keinoja tuotteiden suunnitellusta 
vanhenemisesta eroon pääsemiseksi
ETSK:n jäsen Thierry Libaert (muut eturyhmät -ryhmä, 
FR) on juuri julkaissut kirjan tuotteiden suunnitellusta van-
henemisesta otsikolla Déprogrammer l’obsolescence 
(keinoja tuotteiden suunnitellusta vanhenemisesta eroon 
pääsemiseksi). Kirjan mukaan kuluttajilla on usein tunne, 
etteivät he voi vaikuttaa tuotteiden käyttöikään ja että he 
ovat kulutukseen suuntautuneen ”käytä ja heitä pois” -jär-
jestelmän vankeja. Libaert osoittaa, miten tuotteiden 
suunniteltua vanhenemista voidaan torjua kansallisella, 
eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla suuntaamalla 
julkisia menoja uudelleen, pidentämällä tuotetakuita ja 
varustamalla tuotteet elinkaarta koskevin merkinnöin. 
Tuotteiden suunnitellun vanhenemisen torjunnassa on 
Libaertin mukaan kysymys ennen kaikkea poliittisesta 
tahdosta ja ajattelutavan radikaalista muuttamisesta. Tuot-
teiden suunniteltu vanheneminen ei ole millään tavoin 
väistämätöntä.

Libaert on johtanut tuotteiden suunniteltua vanhenemista 
koskevaa ETSK:n pioneerityötä, joka innoitti Euroopan par-
lamentin antamaan aiheesta hiljattain päätöslauselman.

Lisätietoja on saatavilla osoitteesta http://www.tlibaert.info/
books/ouvrages-de-thierry-libaert/. (dm)� l

”Liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta”  
-erityisjaoston (TEN) puheenjohtaja Pierre Jean Coulon 
ja ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis.
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Virolaisen erämaan parasta antia nähtävillä 
ETSK:ssa
7. marraskuuta – 8. joulukuuta 2017

ETSK järjestää virolaisjäsentensä aloit-
teesta sarjassaan toisen ja samalla 
viimeisen näyttelyn Viron EU-puheen-
johtajuuskaudella. Sen aiheena on 
”Virolainen erämaa”. Valokuvanäyt-
tely esittelee virolaisen erämaan vai-
kuttavimmillaan, sen maisemia, kukkia, 
lintuja sekä suurnisäkkäitä. Virolla on 
luonnonystävälle paljon tarjottavaa. 
Maan maisemat ovat yhtä monipiir-
teiset kuin sen kasvi- ja eläinkunta. 
Autioita hiekkarantoja, syviä metsiä, 
maalauksellisia järvi- ja jokiseutuja 
sekä arvoituksellisia suo-alueita, jotka 
kätkevät lintujen, hylkeiden ja karhujen 
vireän elinympäristön. (jp)� l

”Yhä läheisempi liitto” – Rooman sopimusten 
perintö tämän päivän Euroopalle, 1957–2017
Euroopan unionin historialliset arkistot 
ovat järjestäneet perussopimuksia ja 
niiden perintöä käsittelevän näyttelyn 
juhlistaakseen tämän käänteentekevän 
tapahtuman 60-vuotismuistoa.

Näyttely on tulosta Euroopan unionin 
historiallisten arkistojen yhteistyöstä 
Euroopan unionin neuvoston, Euroo-
pan parlamentin ja Euroopan komis-
sion kanssa. Siihen ovat antaneet oman 
panoksensa myös Euroopan investointi-
pankki, ministerineuvoston puheenjohta-
javaltio Italia, Italian ulkoasiainministeriö 
ja Italian uutistoimisto ANSA.

Näyttelyssä valotetaan myös perusso-
pimusten kasvupohjan muodostaneita 
sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia 
ilmiöitä, jotka löivät leimansa toisen 
maailmansodan jälkeiseen Eurooppaan, 
ja seurataan Euroopan yhdentymispro-
sessin pitkän aikavälin vaikutuksia ihmis-
ten päivittäiseen elämään. (jp)

Lisätietoa: http://www.eesc.europa.eu/
en/agenda/our-events/events/ever-clo-
ser-union� l

ETSK-info digiversiona
ETSK:n uutislehden uusi sähköinen ver-
sio tulee saataville joulukuussa 2017. 
Ensimmäinen numero julkaistaan 
uudessa muodossa englannin-, rans-
kan- ja saksankielisenä ja muilla kielillä 
vanhassa pdf-asussa. Tammikuusta 
2018 alkaen kaikilla kielillä julkaistaan 
vain uudenmuotoinen lehti.

Uusi, täysin digitaalinen lehti on 
html-muotoinen, ja se lähetetään luki-
joille sähköpostilla. Digilehteä voi lukea 
erilaisilla laitteilla, myös matkapuheli-
milla ja tableteilla, ja siinä voi tehdä 
hakuja EU:n 23 virallisella kielellä. Lukijat 

voivat jakaa artikkeleita sosiaalisessa 
mediassa, kommentoida niitä ja jakaa 
kommenttejaan. Uutislehteä saa tarvit-
taessa myös painettuna (tarvepainatus). 
Nykyisen painetun version tilaajat voivat 
halutessaan tilata uutislehden uuden 
verkossa julkaistavan sähköisen version 
lähettämällä viestin osoitteeseen ees-
cinfo@eesc.europa.eu. Samalla tulee 
tarkentaa, millä kielellä uutislehden 
haluaa saada. (dm)� l

Digitaaliyhteiskunnan edut 
ETSK:n työnantajat-ryhmä

ETSK:n työnantajat-ryhmä järjestää osana 
Viron EU:n neuvoston puheenjohtaja-
kautta Tallinnassa 25. lokakuuta konfe-
renssin digitaaliyhteiskunnan eduista.

Digitaalinen innovointi ja teknologia 
muuttavat nyky-yhteiskuntaa tarjoamalla 
uusia mahdollisuuksia yrityksille, hallinto-
tahoille ja kansalaisille monilla eri aloilla, 
kuten teollisuus, terveys, sosiaalinen 
media, sähköiset palvelut ja tietoaineisto. 

Digitalisointi etenee nopeasti. Ovatko 
EU:n sisämarkkinat valmiit digiaikaan? 
Eurooppalaisten on pohdittava, miten 
EU voi hyötyä digitaalisesta vallankumo-
uksesta säilyäkseen kilpailukykyisenä ja 
luodakseen lisää työpaikkoja. Viro, joka 
on eturintamassa tieto- ja viestintätek-
niikan ja digitaalipalvelujen alalla, on 
erinomainen paikka näiden kysymysten 
käsittelyyn.

Tapahtumassa on määrä tarkastella digi-
taaliyhteiskunnan – etenkin digitaalisten 

sisämarkkinoiden – tarjoamia mahdolli-
suuksia ja Viron puheenjohtajakauden 
painopistealana olevaa digitaalisten 
julkisen palvelujen kehittämistä sekä 
keskustella niistä. (lj)� l

Paremman tulevaisuuden puolesta
Digitalisaatio ja innovointi: 
mahdollisuudet ja haasteet

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Miten digitalisaatiosta saadaan menestys-
tarina? Mitä olisi tehtävä sen varmistami-
seksi, että digitaalisen innovoinnin myötä 
syntyy kunnollisia työpaikkoja ja työolot 
ja -ehdot paranevat? Nämä kysymykset 
olivat esityslistalla työntekijät-ryhmän 
kokouksessa, joka pidettiin Tallinnassa 
6. lokakuuta ja jossa keskityttiin käsitte-
lemään digitalisaatiota ja sen vaikutuksia 
työntekijöiden kannalta.

Kokousympäristöä ei olisi voinut parem-
min valita, sillä Viroa pidetään pisimmälle 
digitalisoituneena EU-maana, joka on erit-
täin avoin tieto- ja viestintäteknologiselle 
innovoinnille ja jossa uudet ideat halutaan 
toteuttaa hyvin ripeästi käytännössä.

Työntekijät-ryhmän puheenjohta-
jan Gabriele Bischoffin  pidettyä 

tervetuliaispuheenvuoronsa ja Viron 
parlamentin puhemiehen Eiki Nestorin 
esiteltyä Viron EU-puheenjohtajuuskautta 
jäsenet perehtyivät Viron vuoteen 2020 
ulottuvaan digitaalistrategiaan, jota 
pidetään monissa piireissä erinomaisena 
esimerkkinä talouden ja yhteiskunnan 
digitaalisen kehityksen edistämisestä.

Iltapäivän istunnossa jäsenet keskus-
telivat mahdollisuuksista ja haasteista, 
joita digitalisaatio ja innovointi tuovat 
työntekijöille ja työmarkkinoille, ja kuun-
telivat OECD:n ammattijärjestöasioita 
käsittelevän neuvoa-antavan komitean 
(TUAC), teollisuusalan ammattiliitto-
jen eurooppalaisen keskusjärjestön 
industriALL European Trade Unionin, Viron 
tietojärjestelmäviranomaisen ja Euroopan 
ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) edusta-
jien puheenvuoroja. Kuten keskustelusta 
kävi ilmi, digitaaliyhteiskunnan luomi-
nen vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alu-
eisiin, eritoten työoloihin ja  -ehtoihin, 
palkkoihin ja sosiaaliturvajärjestelmiin. 
Yleisesti myönnettiin, että Euroopan on 

pysyttävä teknologian kehityksen tasalla 
ja hyödynnettävä sen tarjoamat mahdol-
lisuudet täysin sekä oikeudenmukaisten 
työolojen ja -ehtojen että digitaaliseen 
tulevaisuuteen tehtävien investointien 
suhteen. Useat puhujat korostivat, että 
siirtyminen digiaikaan on hoidettava 
oikeudenmukaisella tavalla ja että työ-
markkinoihin ja normeihin sekä talouteen 
ja vero- ja sosiaaliturvajärjestelmiin koh-
distuvia vaikutuksia on arvioitava tarkoin. 
Digitalisoidun työympäristön mukanaan 
tuoma joustavuuden lisääntyminen ei 
saisi heikentää sosiaalisia normeja eikä 
työoloja ja  -ehtoja, ja haasteena onkin 
edistää innovointia ja luovuutta ja saada 
aikaan kestäväpohjaisen ja kilpailukykyi-
sen sosiaalisen markkinatalouden kan-
nalta myönteisiä tuloksia. (mg)� l

Yhteisötalouden tuorein kehitys EU:ssa
ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä

ETSK on julkaissut vuosina 2008 ja 2012 
toteutettujen tutkimusten jatkoksi kol-
mannen tutkimuksen aiheesta ”Yhtei-
sötalouden tuorein kehitys Euroopan 
unionissa”. ETSK on tilannut tutkimuksen 
muut eturyhmät  -ryhmän hallinnoiman 
eturyhmän ”yhteisötalous” aloitteesta.

Tutkimusta, jonka on laatinut Interna-
tional Centre of Research and Information 
on the Public, Social and Cooperative Eco-
nomy (CIRIEC), ei ole vain ajantasaistettu 
edeltäjiinsä nähden, vaan siinä myös 
keskitytään kolmeen painopistealaan: 
yhteisötalous ja uudet mallit/liikkeet, 
julkinen politiikka laajemmassa mer-
kityksessä (käsite on viime vuosina 
määritelty EU-tasolla ja jäsenvaltioissa 
yhteisötalousalan vahvistamiseksi) 
sekä yhteisötalouden laajuus kussakin 
jäsenvaltioissa.

Tutkimuksen ansiosta edistystä voidaan 
mitata käytännössä luotettavan ja ver-
tailukelpoisen tiedon avulla. On ilmeistä, 
että yhteisötalous on selviytynyt talous- ja 

rahoituskriisistä pitkälti vahingoittumat-
tomana. Se tarjoaa nykyisin palkkatyötä 
6,3 prosentille EU28:n työikäisestä väes-
töstä verrattuna 6,5 prosenttiin vuonna 
2012.

Tutkimus tarjoaa myös tilaisuuden 
palauttaa mieliin, mitä yhteisötalous 
nykyisin antaa yhteiskunnallemme. Se 
perustuu pääomayrityksistä eroavaan 
malliin, ja sillä on tärkeä asema, kun se toi-
mii markkinatalouden kanssa ja rinnalla. 
Varmistamalla, että taloudellinen tehok-
kuus palvelee sosiaalisia tarpeita, yhtei-
sötalous luo aitoa keskinäisriippuvuutta 
taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten 
välille sen sijaan, että toinen olisi toista 
huonommassa asemassa.

Lisäksi yhteisötalous kuvastaa ja puolus-
taa EU:n perusarvoja (Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artikla). Se tarjoaa 
sekä mahdollisuuden että välineen kan-
salaisten osallistumiselle, vastuulle ja 
sitoutumiselle kestävän tulevaisuutemme 
puolesta. Lisäksi se on laajalle ulottuva 
väline, joka auttaa EU:ta lähenemään 

sitoumuksiaan YK:n kestävän kehityksen 
toimintaohjelman 2030 yhteydessä.

Linkki tutkimukseen: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publications-ot-
her-work/publications/recent-evoluti-
ons-social-economy-study (cl)� l
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