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PÄÄKIRJOITUS Tanska: seitsemättä kertaa EU:n 
neuvoston puheenjohtajanaHyvä lukija

Euroopan historiassa sekasorto ja toivo ovat 
vuorotelleet. Lukuisista kamppailuista ja sodista 
huolimatta Eurooppa on aina onnistunut selviy-
tymään näennäisesti ylittämättömistä esteistä. Ei 
voida kieltää, ettei Euroopan edessä olisi jälleen 
yksi merkittävä este. 

Meidän on nyt pidettävä yhtä enemmän kuin 
koskaan, koska vastassamme on talouskriisi, jonka 

vaikutukset tuntuvat vielä sukupolvien ajan. Kuten usein tapahtuu, pahimpia kär-
sijöitä ovat syrjäytyneet, eristäytyneet ja muut yhteiskunnan marginaalissa elävät. 
Emme voi vain seistä sivussa ja katsoa, kun nuoret menettävät unelmansa. Täl-
laisina hetkinä meidän on muistutettava itseämme EU:n arvoista: integraatiosta, 
monimuotoisuudesta, yhteisvastuusta ja suvaitsevuudesta. 

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinto jaetaan 7. joulukuuta juuri näiden arvojen 
pohjalta. Neljäntenä palkintovuotena palkintoa voivat tavoitella kaikki EU:hun 
sijoittautuneet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, jotka edistävät EU:n arvoja – 
integraatiota, monimuotoisuutta, yhteisvastuuta ja suvaitsevuutta – vuoropuhelun 
ja osallistumisen avulla. Haluamme palkita niiden ponnistukset ja niiden toiminnan 
myönteiset vaikutukset ihmisiin eri puolilla Eurooppaa. 

ETSK on tiukasti sitoutunut EU:n ihanteiden edistämiseen. Komitea järjesti 
syyskuussa yhdessä Euroopan neuvoston ja Ranskan talous-, sosiaali- ja ympäristö-
neuvoston kanssa konferenssin, jonka aiheena oli Euroopan sosiaalinen peruskirja. 
Teemme nyt yhteistyötä sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset voivat nauttia 
oikeuksistaan asumisen, työllisyyden, terveydenhuollon, koulutuksen ja vapaan 
liikkuvuuden alalla. Emme voi antaa budjettivajeiden vaarantaa eurooppalaisia 
sosiaaliturvajärjestelmiä emmekä säästötoimien rajoittaa kansalaisten järjestäy-
tymisvapautta. Meidän ei tule myöskään unohtaa, mistä Euroopassa on lopulta 
kysymys. 

Meidän tulee vaalia näkemystä rauhan ja vaurauden Euroopasta. Emme voi siksi 
antaa tämän kriisin etäännyttää meitä toisistamme ja jakaa meitä. Sen sijaan mei-
dän on löydettävä tasapaino talouskasvun ja sosiaalisen toimintaohjelman välille. 
Kestävä kehitys ja kasvu voidaan varmistaa vuoropuhelun avulla. Euroopan oikeu-
denmukaisuutta ja tasapuolisuutta voidaan parantaa yhteisvastuuta osoittamalla.

Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on ratkaiseva ja olennainen rooli pyrit-
täessä varmistamaan mahdollisuudet edistää kestävyysperiaatetta Euroopassa. 
Uudessa Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan tämä rooli ja annetaan kansalai-
sille ja etujärjestöille mahdollisuus esittää mielipiteitään ja ehdotuksiaan kaikilla 
unionin toiminta-aloilla. 

Asialleen omistautuneet ihmiset puhuvat. Kansalaisyhteiskunnan organisaa-
tiot tuovat näkemyksensä esille kaikkialla Brysselissä. Nyt on aika ryhtyä toimen-
piteisiin vahvemman ja kestävyysperiaatetta paremmin noudattavan Euroopan 
luomiseksi.

Staff an Nilsson
puheenjohtaja

9. joulukuuta 2011
ETSK, Bryssel / CCMI/94-
valmisteluryhmän järjestämä 
kuulemistilaisuus aiheesta 
”Rahoitusalaa koskevien 
uusien säännösten pankkialalla 
aiheuttamat muutokset 
Euroopassa”

12. joulukuuta 2011
ETSK, Bryssel / Konferenssi 
aiheesta ”Ydinenergian 
turvallisuus: julkisen keskustelun 
välttämättömyys”

21. joulukuuta 2011
ETSK, Bryssel / Konferenssi 
aiheesta ”Kestävyysajattelun 
eurooppalaisten johtajien, 
mestareiden ja edelläkävijöiden 
valmistautuminen Rio+20-
konferenssiin”
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KALENTERIIN MERKITTÄVÄÄ

Vuoden 2012 alkupuoliskolla Tanska 
toimii Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajana. Kyseessä on Tans-
kan seitsemäs puheenjohtajuuskausi 
sen liityttyä Euroopan yhteisöön 
vuonna 1973, ja ETSK ja sen jäsenet 
sekä erityisesti yhdeksän tanskalaisjä-
sentä ovat jo valmistautumassa siihen 
(katso luettelo jäsenistä osoitteessa 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.members).

Tanskan edellisen puheenjoh-
tajuuskauden jälkeen Lissabonin 
sopimus on tullut voimaan ja institu-
tionaaliset puitteet EU:ssa ovat muut-
tuneet merkittävästi. 

Sopimuksella on perustettu 
uusia institutionaalisia toimijoita: 
Eurooppa-neuvoston pysyvä puheen-
johtaja ja Euroopan unionin ulkoasi-
oiden ja turvallisuuspolitiikan korkea 
edustaja. Siinä myös virallistetaan 
puheenjohtajatrio sekä vahvistetaan 
koordinoinnin ja johdonmukaisuu-
den entistä korkeampi taso. Lisäksi 
Lissabonin sopimus antaa Euroopan 
parlamentille entistä vaikutusvaltai-
semman roolin toisena lainsäätäjänä 
lähes kaikessa uudessa lainsäädän-
nössä. Yhteistyö Euroopan parlamen-
tin ja muiden toimielinten kanssa on 

näin ollen yksi Tanskan puheenjoh-
tajuuskauden merkittävistä tehtävistä 
vuonna 2012.

Nykyisen puheenjohtajavaltion 
häiriöttömän työskentelyn varmis-
tamiseksi ja toimien kohdentamisen 
parantamiseksi erityiset painopisteet 
määritellään vasta Puolan puheenjoh-
tajuuskauden lopulla. Monet puheen-
johtajuuskauden aikana käsiteltävistä 
kysymyksistä ovat jo tuttuja, sillä ne 
sisältyvät jo EU:n lainsäädäntöoh-
jelmaan. Onkin odotettavissa, että 
seuraavilla seikoilla on huomattava 
merkitys Tanskan puheenjohtajuus-
kaudella (lähde: http://um.dk/en): 

 ■ talouskasvun luominen EU:ssa ja 
talouden terveen kehityksen var-
mistaminen 

 ■ ilmasto, sisäiset energiamarkki-
nat, ympäristöystävällinen kehitys 
ja maatalous 

 ■ oikeus- ja sisäasiat

 ■ EU:n vahva maailmanlaajuinen 
rooli 

 ■ neuvottelut EU:n pitkän aikavälin 
talousarviosta.

Vuonna 2012 EU:n on edelleen 
selviteltävä talous- ja rahoituskriisiä. 
Tämä heijastuu puheenjohtajaval-
tion asialistaan, jossa keskitytään 
talouskasvun luomiseen sekä entistä 
paremman taloudellisen koordinoin-
nin varmistamiseen jäsenvaltioiden 
välillä. 

ETSK:ssa tanskalaisjäsenillä on 
ollut valmistelevia kokouksia Köö-
penhaminassa ulkoasiainministeriön 
ja muiden keskeisten ministeriöi-
den kanssa. Kahdenvälisiä kokouk-
sia on järjestetty Tanskan pysyvän 
EU-edustuston kanssa, joka on ollut 
erittäin yhteistyöhalukas ja avulias. 
Lyhyesti sanottuna toivomme voi-
vamme toivottaa Tanskan ministerin 
tervetulleeksi täysistuntoon puheen-
johtajuuskauden alussa. Lisäksi tans-
kalaisjäsenet järjestävät helmikuun 
täysistunnon yhteydessä Tanska-
teemaillan. Myös muita tanskalaisen 
kulttuurin tapahtumia järjestetään. 
Erityisjaostot ja ryhmät ovat niin ikään 
työskennelleet aktiivisesti luodakseen 
yhteyksiä tulevaan puheenjohtajaval-
tioon – esimerkiksi Euroopan kulutta-
japäivä maaliskuun puolivälissä 2012 
järjestetään Kööpenhaminassa Tans-
kan kuluttajaneuvoston kanssa. Val-
misteilla pitäisi myös olla mahdollinen 
luettelo valmistelevista lausunnoista.

ETSK odottaa mielenkiinnolla 
mahdollisuutta jatkaa työskente-
lyä Puolan, Tanskan ja Kyproksen 
puheenjohtajatrion kanssa ja toivoo, 
että Tanskan tuleva EU-puheenjohta-
juuskausi on dynaaminen ja tuloksiin 
suuntautunut. (pln) ●

Nuorten ideoita esille 
eri puolelta Eurooppaa

ETSK:n varapuheenjohtaja Anna Maria 
Darmanin ja Euroopan parlamentin 
varapuhemies Gianni Pittella ovat onnis-
tuneesti saattaneet päätökseen kolme 
ensimmäistä tapaamista, jotka järjes-
tettiin 5 ideas for a younger Europe (5 
ideaa nuorten äänen saamiseksi parem-
min kuuluville Euroopassa) -aloitteen 
puitteissa.

Tuoreiden Eurooppa-ideoiden löy-
tämiseksi Euroopan korkeakouluista on 
jo vierailtu Leedsissä (Yhdistynyt kunin-
gaskunta), Valletassa (Malta) ja Rendessä 
(Italia), ja vierailusarja jatkuu kevään 
2012 loppuun saakka.

Lähiaikoina vierailuvuorossa ovat 
Belgia ja sen jälkeen Ranska, Espanja, 

Puola sekä useat muut EU:n jäsenvaltiot. 
Tavoitteena on saada nuorten euroop-
palaisten ääni kuuluville, koota heidän 
näkemyksiään EU-hankkeesta sekä 
hahmotella ideoita, jotka voitaisiin sisäl-
lyttää ETSK:n ja Euroopan parlamentin 
tulevaan työhön.

Hankkeesta on runsaasti lisätietoa 
internetissä osoitteessa http://www.face-
book.com/5ideas: sieltä löytyy selontekoja 
jo toteutetuista tapaamisista sekä valoku-
via ja videoita. Lisäksi sivuilla seurataan 
päivittäin ETSK:n varapuheenjohtajan ja 
Euroopan parlamentin varapuhemiehen 
vuoropuhelua eurooppalaisten nuorten 
kanssa. (rdr) ●

Euroopan parlamentin varapuhemies Gianni Pittella ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
varapuheenjohtaja Anna Maria Darmanin
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Aamulla 10. lokakuuta saimme kuulla hyvin surullisia 
uutisia: Euroopan talous- ja sosiaalikomitean erittäin 
arvostettu entinen puheenjohtaja Mario Sepi oli poistunut 
keskuudestamme. Tieto tuli meille yllätyksenä, ja otimme 
sen vastaan epäuskoisina ja syvästi järkyttyneinä. 

Mario oli hyvä työtoveri. Niiden monien vuosien aikana, 
jotka toimimme yhdessä ETSK:ssa, sain tutustua häneen 
erittäin hyvin, opin häneltä, sain häneltä innoitusta ja sain 
hyödyntää hänen kokemustaan välittäjän roolissa. Nämä 
ominaisuudet olivat tulosta hänen pitkästä ammattijär-
jestökokemuksestaan sekä Italiassa että Euroopan tasolla. 
Lausuntoja käsiteltäessä hän oli joskus vastapuoli ja joskus 
liittolainen, mutta hän oli aina lojaali, rehellinen, kärsi-
vällinen ja muiden mielipiteitä kunnioittava.

Mario oli vannoutunut eurooppalainen. 

Kansainvälinen visio ja halu kehittää Eurooppaa täyttivät 
hänen ajatuksensa, työnsä ja elämänsä.

Mario toimi ensin komitean jäsenenä, sittemmin työnteki-
jäin ryhmän puheenjohtajana ja lopulta komitean puheen-
johtajana. Hän hoiti kaikissa näissä vaiheissa erinomaisesti 
tehtävänsä Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteis-
kunnan sillanrakentajana. Juuri se on komitean raison 
d’être, olemassaolon peruste. 

Marion johdolla komitea kulki vaikeiden aikojen läpi. 
Komitea kohtasi monia haasteita, jotka Mario onnistui 
kääntämään mahdollisuuksiksi vahvistaa komitean roolia 
unionin toimielinrakenteessa. Hänen visionsa Euroopasta 
– esimerkkinä hänen ohjelmansa – on ollut ja tulee ole-
maan komiteamme inspiraation lähteenä. 

ETSK:n vaikutusvalta kasvoi hänen puheenjohtajakaudel-
laan, ja komitea onnistui osoittamaan, miten huomattavaa 
lisäarvoa kansalaisyhteiskunta voi tuoda Eurooppa-hank-
keeseen. Viime viikkojen aikana esitetyt lukuisat kunni-
oituksen ilmaisut osoittavat, kuinka tehokasta hänen 
toimintansa oli, ja kertovat tyhjiöstä, jonka hänen pois-
menonsa on jättänyt kaikkiin niihin, joilla oli onni tuntea 
hänet ja työskennellä hänen kanssaan. 

Mario oli ystävä. 

Hän oli avoin ihminen, jolla oli aurinkoinen asenne – 
hänen tyyni olemuksensa valoi luottamusta ympärillä 
oleviin ihmisiin. Hän jää elämään muistoissamme ja 
komitean muistoissa. 

Vielä viimeisen kerran: 

Ciao Mario! 

Staff an Nilsson 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

ETSK:n entinen puheenjohtaja Mario Sepi

”Mario unelmoi Euroopasta, jossa 
jokaisella on oma paikkansa”

ETSK: Mario Sepi poistui 
yllättäen keskuudestamme 
joitakin viikkoja sitten. Milloin 
ja missä olitte tutustunut 
häneen?

Dassis: Tapasin Marion jo useita vuosia 
sitten yhteisen ammattiyhdistystoimin-
tamme kautta. Hän kuului italialaisiin 
ammattiyhdistysaktiiveihin, jotka 
tukivat diktatuurien vastustajia niin 
lännessä kuin idässä. Erityisesti opin 
kuitenkin tuntemaan hänet parem-
min niiden vuosien aikana, jolloin 
työskentelimme yhdessä ETSK:n 
työntekijöiden ryhmässä. Mario oli 
oman sukupolveni lapsi, sukupolven, 
joka syntyi sota-aikana ja omisti elä-
mänsä rauhan, jälleenrakentamisen, 
talouskasvun vuosien ja myöhemmin 
yhtenäisen Euroopan ainutlaatuisen 
rakennusprojektin hyväksi. Tämän 
vuoksi Mario suhtautui erityisen 
ymmärtävästi ja solidaarisesti kaikkiin 
niihin, jotka ovat minun tavoin joutu-
neet kokemaan henkilökohtaisesti dik-
tatuurin tragedian. 

ETSK: Sanoitte oppineenne 
tuntemaan hänet paremmin 
täällä komiteassa, missä hän 
oli edeltäjänne ryhmän II 
johdossa ennen siirtymistään 
vuonna 2008 ETSK:n 
puheenjohtajaksi. Mikä on 
merkittävin perintö, jonka hän 
jätti jälkeensä?

Dassis: Marion puheenjohtajakauden 
aikana ryhmämme sai uusia jäseniä 
EU:hun liittyneiden uusien jäsenmai-
den ammattiyhdistysliikkeistä. Mario 
teki töitä sen hyväksi, että uudet työ-
toverimme sopeutuisivat ryhmään 
parhaalla mahdollisella tavalla. Heidän 

kokemustensa ja taustansa nostaminen 
tärkeään rooliin on vuosien aikana 
vahvistanut ryhmää ja sen yhteenkuu-
luvuutta. Meillä ammattiyhdistysaktii-
veilla on kullakin erilainen historia ja 
kulttuuritausta. Näiden vuosien suuri 
haaste olikin juuri kohtaamispaikan 
luominen ajatusten ja tiedon jakami-
seen vastavuoroisesti. Näiden vuosien 
aikana järjestettiin myös hallitustenvä-
linen konferenssi ja käytiin keskustelua 
tulevan Lissabonin sopimuksen sisäl-
löstä. Mario teki töitä sen eteen, että 
komitea on tekstissä läsnä niin, että sen 
koko toimintapotentiaali ja merkitys 
otetaan huomioon.

ETSK: Mario Sepi suhtautui 
aidon intohimoisesti Euroopan 
yhdentymiseen. Mikä sija tällä 
oli hänen näkemyksissään 
liittovaltiosta ja sosiaalisesta 
Euroopasta näinä unionin 
kannalta vaikeina aikoina? 

Dassis: Mario ei milloinkaan lakannut 
kirjoittamasta, lukemasta ja opiskele-
masta. Tämä innostus sai hänet pyr-
kimään työssään aina eteenpäin kohti 
pienempiä ja suurempia haasteita. Kun 
talous- ja fi nanssikriisi puhkesi hänen 
puheenjohtajakaudellaan, hänen 
ensimmäinen reaktionsa oli järjestää 
Firenzessä merkittävä korkean tason 
konferenssi, jossa keskusteltiin sosiaa-
lisesta syrjäytymisestä, köyhyydestä ja 
”uusköyhyydestä” sekä myös laajem-
mista näkemyksistä. Mario unelmoi 
Euroopasta, jossa jokaisella on oma 
paikkansa: siitä ovat osoituksena hänen 
mielellään järjestämänsä monikan-
salliset populaarimusiikin konsertit. 
Hänen projektinsa ja haaveensa on 
myös meidän haaveemme, josta emme 
luovu koskaan. ●

ETSK:n uudet julkaisutETSK ja AK sitoutuvat parantamaan 
ympäristötoimiensa tehokkuutta

Oletteko jo kuulleet ympäristöasi-
oiden hallinta- ja auditointijärjes-
telmästä? Lyhenne EMAS saattaa 
kuulostaa tutummalta, tai muussa 
tapauksessa se varmasti tulee 
tutuksi. Yhä useammat organisaa-
tiot ilmoittavat haluavansa hallita 
ympäristövaikutuksensa ja hakevat 
EMAS-ympäristösertifi ointia. Tämä 
merkitsee sitä, että toiminnan kiel-
teisten ympäristövaikutusten rajoit-
tamiseksi toteutetut toimenpiteet ja 

investoidut voimavarat voidaan ser-
tifi oida virallisesti. 

EMAS-asetus hyväksyttiin vuonna 
1993 ja sitä on sen jälkeen tarkistettu 
kahdesti, vuosina 2001 ja 2009. Aloite 
on herättänyt huomiota yrityksissä ja 
instituutioissa, tietenkin myös ETSK:ssa 
ja AK:ssa, jotka allekirjoittivat asiaa 
koskevan peruskirjan vuonna 2009 ja 
sitoutuivat tukemaan hanketta ja osoit-
tamaan sen käyttöön voimavaroja.

ETSK:n ja AK:n puheenjohtajat ja 
pääsihteerit uudistivat 10.  lokakuuta 
2011 edeltäjiensä toukokuussa 2010 
tekemän sitoumuksen allekirjoitta-
malla ympäristöpoliittisen ohjelman, 
joka julkaistaan ympäristöselonteossa. 
Tämä on antanut komiteoille mahdol-
lisuuden ajantasaistaa toimenpiteensä, 
joilla pyritään varmistamaan tehok-
kuuden jatkuva parantuminen sähkön, 
kaasun ja paperin kulutuksen, jätteiden 
lajittelun ja henkilöstön työmatkoista 
aiheutuvien päästöjen leikkaamisen 
alalla. Ennen EMAS-sertifi kaatin saa-
mista on ulkoisilta tarkastajilta saatava 
hyväksyntä mainituille asiakirjoille.

Kuten pääsihteeri Martin Westlake 
on todennut, ”komitea uskoo kestävän 
kehityksen edistämiseen ja ilmaston-
muutoksen torjuntaan vahvasti sekä 
poliittisella että hallinnon tasolla”. 
EMAS-sertifikaatti on saavutetta-
vissa, jos kykenemme havaitsemaan 
ne erittäin merkittävät kumulatiiviset 
vaikutukset, jotka päivittäisellä toimin-
nallamme voi olla maapallon suojelemi-
seen. Tätä mahdollisuutta ei pidä jättää 
käyttämättä. (mvd/asp) ●

Työntekijöiden ryhmän puheenjohtajan 
Georgios Dassisin haastattelu 

1.  Services of General Interest

2.  Demographic change: a chal-
lenge and an opportunity

3.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society

4.  Th e European Union Budget

5.  Rio+20: a milestone on the road 
to sustainable development

6.  2011 European Design Award 
for a Sustainable Present

7.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society - Energy

Lisätietoa osoitteessa http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications
 ●
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IN MEMORIAM

In memoriam Mario Sepi
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Eurooppa on viime aikoina kokenut sarjan 
epäonnistumisia, joiden taustatekijät ovat 
vaihdelleet hallitusten huonoista vero- ja 
menopolitiikoista Yhdysvaltain pankkikrii-
siin 2008, jonka aiheutti riskialttiiden joh-
dannaisten, luottoriskinvaihtosopimusten 
ja ahneuden yhdistelmä. Elämme edelleen 
taloudellisen epävarmuuden aikaa, ja toisen 

pankkikriisin uhka varjostaa lähitulevaisuuttamme. Syyskuussa 2011 euroalueen lii-
ketoimintailmastoa kuvaava mittaluku laski seitsemäntenä kuukautena peräkkäin.

Syvenevän taantuman seurauksista ei tarvitse ketään varoittaa. Niistä kertovat 
nuorten kasvava vieraantuminen, pitkät jonot työttömyystoimistoissa ja pahasti 
velkaantuneiden kreikkalaisten surullinen tilanne. Vaaleilla valittujen johtajiemme 
vastuulla on vetää yhtä köyttä ja sulkea lopullisesti tämä luku Euroopan historiassa. 
Meidän vastuullamme ihmisarvoisen yhteiskunnan jäseninä on auttaa niitä, jotka 
ovat kärsineet kriisistä ja sen aiheuttamista säästötoimista. 

Euroopan on pystyttävä murtamaan säästötoimien ja talouskasvun välinen 
ristiriita – tarve saada jäsenvaltioiden talousarviot tasapainoon ja samaan aikaan 
lisätä pikaisesti taloudellista optimismia unionin tasolla. Poliittisiin linjauksiin 
Euroopan ytimessä tarvitaan myös johdonmukaisuutta. Meidän on saatava reaali-
talous jälleen kasvamaan eikä mentävä päinvastaiseen suuntaan. Päätöksentekoon 
kaikkialla Euroopassa tarvitaan selkeästi yhdenmukaisempaa lähestymistapaa. 

Meidän tarvitsee ja täytyy löytää ratkaisuja kestävän ja osallistavan kasvun 
palauttamiseksi. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on sitoutunut tähän tavoit-
teeseen. Komitea on nimensä mukaisesti sekä taloudellinen että sosiaalinen. Nämä 
määreet ovat monimutkaisella tavalla sidoksissa toisiinsa. ETSK:n ”talous- ja raha-
liitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -jaoston (ECO) puheenjoh-
tajana olen aina pyrkinyt ohjaamaan EU:n politiikkaa lähemmäksi kansalaisia. 
Tämän vuoksi ETSK:lla on merkittävä rooli unionin talouden ja yhteisen valuut-
tamme vakauden takaamisessa. Lähdemme työssämme liikkeelle ruohonjuuri-
tasolta: keskustelemme ihmisten kanssa eri puolilta Eurooppaa ja kuuntelemme 
heidän huoliaan. Viemme sen jälkeen viestin eteenpäin päätöksentekijöille ja 
painostamme heitä tarvittaessa. 

Tuemme fi nanssitransaktioveroa sekä komission näkemyksiä ja ajatuksia euro-
obligaatioista. Odotammekin mielenkiinnolla komission vihreätä kirjaa vielä tämän 
vuoden aikana. Tuemme Euroopan rahoitusvakautusmekanismin roolin kehittä-
mistä. Ennen kaikkea tuemme Euroopan 500 miljoonan kansalaisen hyvinvointia.

Michael Smyth
ETSK:n ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus”

 -jaoston (ECO) puheenjohtaja 

EU:n kansalaiset ovat tähän mennessä 
antaneet Euroopan rahoitusalalle takuita 
4,6 biljoonan euron arvosta. Belgian val-
tio osti äskettäin vaikeuksiin joutuneen 
Dexia-pankin Belgian toiminnot 4 mil-
jardilla eurolla. Edessä näyttää olevan 
toinen pankkikriisi, jonka hoitamiseen 
EU:n kansalaisia pyydetään osallistu-
maan entistäkin suuremmalla panok-
sella. Vastapainoksi Euroopan komissio 
ehdottaa fi nanssitransaktioveroa, jonka 
vuosittainen tuotto olisi 55 miljardia 
euroa. Rahoitusala vastustaa ehdotusta.

ETSK kannattaa kuitenkin fi nans-
sitransaktioveroa mutta on huolissaan 
siitä, että keskittyminen rakenteellisiin 
uudistuksiin saattaa syöstä Euroopan 
taantumaan. Euroalueen inflaatio oli 
syyskuussa vuositasolla kolme  pro-
senttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 

Euroopan yli pyyhkivä talouskriisi on 
iskenyt kovakouraisesti kansalaisiin. 
Ratkaisujen on oltava poikkeuksetta 
maailmanlaajuisia, mutta ulospääsyn löy-
täminen kriisistä edellyttää myös panosta-
mista paikallisiin, kansallisiin ja Euroopan 
laajuisiin aloitteisiin. Yleissivistävä koulu-
tus, heikosti ja korkeasti koulutetuille työn-
tekijöille annettava ammatillinen koulutus 
sekä sisämarkkinoiden toimenpidepaket-
tiin sisältyvän työntekijöiden lähettämistä 
koskevan direktiivin tarkistaminen ovat 
joitakin aloista, jotka ETSK:n mielestä 
ovat ratkaisevassa asemassa kriisistä sel-
viytymiseksi.

”Jatkuva koulutus elinikäisen oppi-
misen ohjelmien puitteissa on oleellisen 
tärkeää kaikille, jotka haluavat vahvis-
taa asemaansa työmarkkinoilla”, toteaa 

1,9 prosenttia. EU:n kiistanalaiset leik-
kaukset kaikkein köyhimmille annetta-
vaan elintarvikeapuun sekä eläke-etujen 
kaventaminen ja työntekijöiden palkko-
jen ja etujen laaja leikkaaminen aiheut-
tavat erittäin suurta painetta älykästä, 
kestävää ja osallistavaa taloutta koske-
vaa EU:n tavoitetta kohtaan. Euroopassa 
menetettiin vuosina 2009 ja 2010 noin 
3,25  miljoonaa työpaikkaa, ja lähes 
80 miljoonaa eurooppalaista on vaarassa 
joutua köyhyyteen.

”Valtiot pelastavat pankkeja ja odot-
tavat sitten kansalaisten maksavan. 
Meidän on tarkasteltava sosiaalisen ja 
talouskriisin perussyitä”, Euroopan 
ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) 
pääsihteeri Bernadette Ségol totesi. 
EAY katsoo fi nanssikriisin puhjenneen 
rahoitusalan sääntelyn purkamisen 

ETSK:n jäsen Martin Siecker, 
ETSK:n lausunnon ”EU:n krii-
sistäselviämisstrategiat” esittelijä. 
Noin 47 prosenttia EU:n kansa-
laisista osallistuu nykyisin amma-
tilliseen koulutukseen, vaikkakin 
laatu ja määrä vaihtelevat jäsen-
valtioittain. Alankomaissa tämä 
osuus on 76  prosenttia väes-
töstä, kun taas Portugalissa se on 
24 prosenttia. 

Sieckerin mukaan EU on asettanut 
talouskasvun EU:n kansalaisille teke-
miensä sosiaalisten sitoumusten edelle. Lis-
sabonin sopimuksessa vahvistettuja ja näin 
ollen oikeudellisesti sitovia säännöksiä, 
joilla pyritään suojelemaan EU:n kansa-
laisia, on heikennetty ja jätetty huomiotta. 
Monien ihmisten on nykyisin pakko etsiä 
määräaikaisia tai vähäistä koulutusta edel-
lyttäviä työpaikkoja. 

Suuntaus kohti määräaikaisia sopimuk-
sia on niin ikään nousussa vaikuttaen osal-
taan entistä eriarvoisemman yhteiskunnan 
muodostumiseen. ”Eriarvoiset yhteiskun-
nat eivät toimi asianmukaisesti”, Siecker 
toteaa ja lisää, että ihmisten välinen kes-
kinäinen luottamus ja heidän luottamuk-
sensa EU:hun on tuhottu. EU:lle aiheutuvat 

ja keinottelun yhteisvaikutuksesta ja 
vastustaa yleisempää selitystä, jonka 
mukaan syynä ovat vastuuttoman suuret 
julkiset menot. 

”Kehotammekin Euroopan poliittisia 
johtajia ryhtymään asianmukaisiin kor-
jaaviin toimenpiteisiin sellaisen järjes-
telmän muuttamiseksi, joka on antanut 
tietyille pankeille ja hedge-rahastoille 
mahdollisuuden pohjattomaan keinot-
teluun ja ahneuteen”, hän totesi lisäksi. 
Hänen mukaansa riskinä on myös, että 
EU:n, EKP:n ja IMF:n troikka vaarantaa 
Euroopan sosiaalisen mallin soveltami-
sen Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa. 
Troikka myönsi lokakuussa julkaisemas-
saan luonnoksessa Kreikkaa käsittele-
västä kertomuksesta, että taloudellisen 
toimeliaisuuden maassa odotetaan jat-
kavan heikkenemistään vuonna 2012. 

EAY:n mielestä kasvun stimulointi, 
laadukkaiden työpaikkojen luominen 
ja kestäväpohjaisen talouden edistämi-
nen vaativat oikeudenmukaisuuteen ja 
yhteisvastuuseen nojautuvaa politiikkaa. 
Se kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita otta-
maan käyttöön euro-obligaatiot, jotta 
voidaan helpottaa elvytysaloitteiden 
rahoittamista sekä estää rahoitusmark-
kinoiden hyökkäykset euroa vastaan. 

”Lisäksi on yhdenmukaistettava 
yritysten voittojen veropohja ja määri-
tettävä vähimmäisveroaste sekä lope-
tettava veroparatiisien toiminta”, Ségol 
totesi. Hän myönsi lisäksi, että nykyistä 
vankempi palkkapolitiikka voisi tukea 
talouskasvua. ●

sosiaaliset kustannukset ovat mittaamatto-
mat, ja taloudellisia kustannuksia on arvi-
oitava uudestaan lähes päivittäin. 

Keskinäisen luottamuksen palauttami-
nen edellyttää investoimista yleissivistä-
vään ja ammatilliseen koulutukseen. Tämä 
on pitkän aikavälin prosessi, mutta tarkis-
tamalla työntekijöiden lähettämistä koske-
vaa direktiiviä saavutettaisiin nopeammin 
myönteisiä yhteiskunnallis-taloudellisia 
tuloksia. Työntekijöiden lähettämistä kos-
kevalla direktiivillä on tarkoitus estää palk-
koja ja työoloja koskeva epäreilu kilpailu 
EU:n sisällä. ETSK katsoo kuitenkin, ettei 
asianlaita ole aina näin. 

Työntekijöiden lähettämistä koskevan 
direktiivin mukaan hallitukset eivät voi 
soveltaa omaa kansallista sosiaalilainsää-
däntöään ulkomaalaisten toimeksisaajien 
tehtäväksi annetuissa julkisissa hankin-
noissa. Tämän seurauksena paikallinen 
työvoima sysätään syrjään edullisemman 
vaihtoehdon hyväksi.

”Mikäli emme onnistu, saatamme jou-
tua sellaisen mahdollisuuden eteen, että 
kaikki, mitä EU:sta jää jäljelle, on neliöki-
lometri betonia, lasia ja terästä Brysselin 
keskustan liepeillä”, hän toteaa lopuksi. ●
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Marssi Brysseliin

Euroopassa viime kuukausien aikana 
laajalle levinnyt Indignados-protes-
tiliike saapui Brysseliin 8. lokakuuta. 
Sadat ihmiset olivat marssineet yli 
1 500 kilometrin matkan Madridista. 
Toiset saapuivat Barcelonasta, Tou-
lousesta, Aachenista ja Amsterda-
mista. Kaikki halusivat osoittaa mieltä 
nykyistä hallinto- ja talousjärjestelmää 
vastaan, joka on heidän mielestään 
este inhimilliselle kehitykselle. Brys-
selissä he leiriytyivät ensin Elisabeth-
puistoon, mistä heidät kuitenkin 
häädettiin ja sijoitettiin hylättyyn 
rakennukseen fl aamilaisen Brysselin 
vapaan yliopiston (VUB) alueella. 

”Olemme unohtaneet yhteiskun-
nan inhimillisen ulottuvuuden”, 
Indignados-liikkeen kansainväliseen 

toimikuntaan kuuluva 30-vuotias 
belgialainen Ben Borges sanoi ETSK-
infon haastattelussa. Borges tapasi 
19.  lokakuuta Madariaga-säätiön 
tiloissa EU:n korkean virkamiehen 
Koos Richellen, joka toimii Euroo-
pan komission työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosaston pääjoh-
tajana. 

”Emme edusta liikettä, puhumme 
vain omasta puolestamme. Euroopan 
komissio suhtautui avoimesti ajatuk-
siimme, mikä hieman yllätti meidät, 
mutta oli hyödyllistä keskustella ja 
saada ainakin viestimme perille”, 
Borges sanoi ja lisäsi heidän kertoneen 
Euroopan komission edustajille, että 
EU on kadottanut yhteyden kansa-
laisiinsa.

Marssijat olivat kutsuneet 
myös Euroopan parlamen-
tin jäseniä keskustelemaan ja 
väittelemään kriisistä. ”Halu-
amme keskustella poliitikko-
jen kanssa, mutta emme pidä 
siitä, että pienen ryhmän on 
mentävä Euroopan parla-
menttiin edustamaan koko 
monimuotoista liikettä”, 
Borges selitti. ”Haluamme, 
että poliitikot tulevat kan-
salaiskokouksiimme. Halu-
amme heidän näkevän, mikä 
tilanne on kaduilla. He eivät 
kuitenkaan hyväksyneet kut-
suamme”, hän jatkoi.

Ilman vakituista työtä 
oleva Borges on hyödyntänyt 
kokemustaan sosiaalisesta 
mediasta ja koonnut verkos-

tojen kautta yhteen ihmisiä, jotka 
Eurooppa on hänen mielestään hylän-
nyt. Äskettäin julkaistu Eurobaro-
metri-tutkimus osoitti, että suurin osa 
eurooppalaisista on pettynyt tapaan, 
jolla epätasa-arvoa ja köyhyyttä hoi-
detaan heidän kotimaassaan. Borges 
asensi myös internetpäätteitä hylät-
tyyn yliopistorakennukseen, jonka 
asuinolosuhteita hän kuvaili kurjiksi.

”Marssi Brysseliin sai alkunsa Face-
book-huhusta, joka muuttui nopeasti 
todeksi”, hän sanoi. Borges totesi, että 
internetin vaikutusvalta kansalais-
toiminnan järjestämisessä ja suoran 
demokratian edistämisessä tulee vain 
kasvamaan. ”Eurooppa ei kuuntele 
meitä, mutta ihmiset kuuntelevat”, 
hän päätteli. ●

Elpymisen käynnistyminen

Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi 
toteutettavilla säästöohjelmilla sekä 
eräiden tahojen pyrkimyksillä rangaista 
tuhlailevia jäsenvaltioita on seurannais-
vaikutuksia useisiin sosiaalisiin ohjel-
miin. Lyhyen aikavälin vaikutukset 
näkyvät selvästi Eurostatin luvuissa, ja 
niistä muistuttavat myös masentavat 
tarinat kunnollista työtä ja valoisampaa 
tulevaisuutta etsivistä ihmisistä. 

Euroalueen työttömyysaste on 
noussut viime vuoden elokuun 9,2 pro-
sentista nyt jo 10 prosenttiin. Yritys-
ten luottamukseen perustuva talouden 
ilmapiiriä kuvaava indikaattori putosi 
EU:ssa ja euroalueella 3,4 pistettä syys-
kuussa. Euroopan komission mukaan 
tämä pudotus ”kuvaa ilmapiirin laajaa 
heikkenemistä kaikilla aloilla. Erityisen 
voimakkaasti luottamus on heikentynyt 
teollisuudessa ja palvelualoilla”.

Solidar-verkoston pääsihteerin 
Conny Reuterin mielestä EU:n keskit-
tyminen kilpailukyvyn parantamiseen 
ja vakaus- ja kasvusopimuksen vah-
vistamiseen on tapahtunut sosiaalisen 
koheesion ja kaikkein vaikeimmassa 
asemassa olevien ihmisten hyvinvoin-
nin kustannuksella. Solidar on sosiaa-
lista oikeudenmukaisuutta Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti edistävien kan-
salaisjärjestöjen eurooppalainen ver-
kosto. Hänen mukaansa säästötoimissa 
keskitytään pitkän aikavälin verotus- 
ja rahoitustoimenpiteisiin. ”Markki-
nat eivät voi sanella sääntöjä”, Reuter 
totesi ETSK-infolle. ”Kriisiaikoina on 
investoitava. Talouden tervettä tulevai-
suutta ei voida luoda tuhoamalla sen 
sosiaalinen ulottuvuus”. 

Reuterin mukaan elpyminen alkaa, 
kun EU panee täytäntöön Eurooppa 

2020 -strategiassa hahmotellut työlli-
syyttä, köyhyyden vähentämistä ja sosi-
aalista osallisuutta koskevat tavoitteet. 
Hän pitää Eurooppa 2020 -strategian 
aloitteita, kuten hankkeita ”Uudet 
taidot uusia työpaikkoja varten” ja 
”Nuoret liikkeellä”, erinomaisina esi-
merkkeinä siitä, miten kasvua voidaan 
edistää, samalla kun turvataan sosiaa-
linen ulottuvuus. 

Ihmisten saaminen takaisin työ-
elämään ei kuitenkaan riitä. ”Saksassa 
osa-aikatyötä välittävät toimistot loivat 
45 prosenttia uusista työpaikoista”, hän 
totesi. Jos kilpailu perustuu alhaisiin 
työvoimakustannuksiin, työpaikat siir-
tyvät työvoimakustannuksiltaan hal-
vempiin maihin. Tämän torjumiseksi 
sosiaaliset vaatimukset on nostettava 
korkealle tasolle kaikissa EU:n jäsen-
valtioissa. Lisäksi 18 prosenttia EU:n 
väestöstä kärsii köyhyydestä, ja heidät 
luokitellaan työssäkäyviksi köyhiksi.

ETSK kannattaa Eurooppa 2020 
-strategiaa, ja se on jo pitkään suosi-
tellut toimenpiteitä köyhyysvaarassa 
olevien ihmisten lukumäärän vähen-
tämiseksi 20  miljoonalla. Äskettäin 
kuollut ETSK:n entinen puheenjohtaja 
Mario Sepi kehotti kesäkuussa 2010 
Eurooppa-neuvostoa puuttumaan 
epätasa-arvoon, vahvistamaan sosiaa-
lista suojelua ja edistämään sosiaalista 
osallisuutta. 

Sepi totesi vain neljä päivää ennen 
kuolemaansa, että ETSK:n pyrkimyksenä 
näinä vaikeina aikoina on turvata Euroo-
pan sosiaalinen pääoma. Mario Sepin 
tunnuslauseena toimikautensa aikana 
oli ”Oikeudet ja yhteisvastuu globalisaa-
tion ohjaajina”, ja sama tunnuslause on 
edelleen tärkeä ETSK:lle. ●

Työpaikka kaukana kotoa

Virág Gulyás, 26, pitää itseään onnek-
kaana. Hän valmistui viime heinäkuussa 
ja on nyt päässyt palkalliseen harjoitte-
luun Brysseliin. Nuori nainen myöntää, 
että palkka ei ole kovin suuri, mutta hän 
tulee toimeen ystävien avulla.

”Harjoittelun aloittaminen mer-
kitsi minulle taloudellista takapakkia, 
mutta en löytänyt etsimääni Unkarista”, 
Gulyás kertoi ETSK-infolle. Eurobaro-
metrin mukaan noin 53  prosenttia 
nuorista eurooppalaisista haluaa – tai 
haluaisi – muuttaa ulkomaille töihin. 

EU:n työvoiman liikkuvuus on tällä 
hetkellä kolme prosenttia. 

Gulyásin halu lähteä Unkarista ei 
perustunut vain taloudellisiin seik-
koihin. Hän on aina toivonut kovasti 
voivansa asua ulkomailla. Hän aloitti 
12-kuukautisen harjoittelunsa syys-
kuussa, ja oleskelun aikana hän aikoo 
sekä verkostoitua että opiskella rans-
kaa. Hän kertoo, että jotkut hänen 
entisistä unkarilaisista luokkatovereis-
taan eivät ole yhtä onnekkaita. Monet 
työskentelevät Lontoon pubeissa, toiset 

ovat työttömiä ja tulevat juuri ja juuri 
toimeen.

Virág Gulyásin tarina on myön-
teinen poikkeus Euroopan nuorison 
huolestuttavaan suuntaan kehittyvässä 
tilanteessa. Lähes joka viides nuori ei 
löydä töitä – tämä tarkoittaa yli 5:tä 
miljoonaa työtöntä nuorta. Euroopan 
komission puheenjohtaja José Manuel 
Barroso kuvaili unionin tilaa käsitte-
levässä puheessaan nuorten tilannetta 
tietyissä jäsenvaltioissa ”yksinkertai-
sesti dramaattiseksi”. Kansainvälinen 

valuuttarahasto on todennut, että krii-
sin myötä työmarkkinoilta saatetaan 
menettää kokonainen sukupolvi. 

Euroopan nuorisofoorumin 
puheenjohtaja Peter Matjašič kertoi 
ETSK-infolle, että kriisi estää nuoria 
itsenäistymästä, sillä nämä eivät onnistu 
löytämään vakituista työpaikkaa eivätkä 
integroitumaan yhteiskuntaan. ”Mene-
tetyn sukupolven riski on todellinen, 
joten EU:n on tiedostettava se ja inves-
toitava nuoriin edistääkseen kestävää 
kriisistä toipumista”, Matjašič totesi 
ja jatkoi, että nuorten on turvaudut-
tava harjoittelupaikkoihin päästäkseen 
kaventuville työmarkkinoille.

”Yhä useammat nuoret harjoitteli-
jat ovat valitettavasti joutuneet tilan-
teeseen, jossa heitä käytetään halpana 
työvoimana. He tekevät työtä, joka ei 
millään tavalla edistä heidän koulutus- 

tai uratavoitteidensa saavuttamista, eikä 
heillä ole sen enempää sosiaaliturvaa 
kuin sairausvakuutustakaan”, Matjašič 
lisäsi. 

ETSK haluaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
hallitusten luovan harjoittelua koskevat 
laatukehykset. ETSK:n aiheesta ”Nuoret 
liikkeellä” antaman lausunnon mukaan 
nuorille erittäin tärkeisiin eurooppalai-
siin suunnitelmiin ja ohjelmiin tehtä-
viä leikkauksia tulisi välttää. Euroopan 
nuorisofoorumi ja sen edustamat mil-
joonat nuoret epäilevät kuitenkin EU:n 
mahdollisuuksia noudattaa asettamiaan 
sitoumuksia.

Matjašič totesi, että eurooppalaisten 
johtajien ei pitäisi keskittyä pelkästään 
pankkien pääomapohjan vahvistami-
seen, vaan heidän tulisi pohtia myös 
sitä, miten nuoriin voitaisiin investoida 
enemmän ja paremmin. ●
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Robin Hood -verosta hyötyvät 
sekä köyhät että rikkaat

Finanssitransaktiovero ei ainoastaan 
edistä taloudellista oikeudenmukai-
suutta ja luo valtioille uusia tulonlähteitä 
näinä tiukan talouskurin aikoina vaan 
myös suojelee rahoitusmarkkinoita ylen-
määräisen keinottelun varjopuolilta. 

Niin kutsutusta Robin Hood -verosta 
eli fi nanssitransaktioverosta on puhuttu 
kymmenen viime vuotta. Vuoden 2008 
rahoituskriisin ja sen aiheuttaman syvän 
taantuman seurauksena ajatus on nyt 
kuitenkin saamassa yhä laajempaa kan-
natusta.

Vaikkei tällaista veroa ole vielä otettu 
käyttöön, siitä on keskusteltu laajasti 
EU:ssa ja G20-ryhmässä. Omalta osal-
taan ETSK kannattaa ajatusta yleisellä 
tasolla. 

”ETSK katsoo, että on siirryttävä 
lyhyen tähtäimen tarkastelusta pitkän 

tähtäimen näkemykseen, jossa palkkiot 
eivät perustu keinotteluun”, todetaan 
ETSK:n lausunnossa, jossa käsitellään 
Jacques de Larosièren johtaman, EU:n 
rahoitusvalvontaa käsitelleen korkean 
tason asiantuntijaryhmän julkistamaa 
vaikutusvaltaista raporttia. ”Samassa 
hengessä ETSK kannattaa ajatusta pää-
omaliikkeiden verottamisesta.”

Veron tavoitteina olisi löytää uusia 
julkisen rahoituksen lähteitä, joita 
voitaisiin käyttää kehitys- ja ympäris-
töaloitteiden rahoittamiseen sekä jul-
kiseen talouteen kohdistuvan paineen 
lievittämiseen.

Finanssitransaktioverolla olisi myös 
myönteisiä vaikutuksia markkina-
käyttäytymiseen, erityisesti kaupan-
välittäjien ja muiden rahoituslaitosten 
harjoittamaan keinotteluun. ”Finans-
sitransaktioveroa tarvitaan suitsimaan 

pankkitoimintaan liittyvää keinottelua 
siellä, missä valvonnalla ei ole vaiku-
tusta”, toteaa ETSK:n entinen jäsen Lars 
Nyberg, joka oli työntekijöiden ryhmän 
jäsen vuosina 1995–2010. 

Nyberg on laatinut myös komitean 
oma-aloitteisen lausunnon, jossa tar-
kastellaan erityisesti ajatusta fi nanssit-
ransaktioverosta sekä kuvataan, kuinka 
johdannaismarkkinat ja muut keinot-
teluun perustuvan toiminnan muodot 
ovat kasvaneet räjähdysmäisesti alle 
kahdessa vuosikymmenessä. Esimer-
kiksi pääomaliikkeiden kokonaisarvo 
on kasvanut niin, että se oli 15-kertainen 
maailman BKT:hen verrattuna vuonna 
1990 ja vastaavasti 70-kertainen vuonna 
2007. Finanssitransaktiovero hillitsisi 
tätä kehitystä.

Finanssitransaktiovero ei ainoas-
taan vakauttaisi maailmanmarkkinoita, 
vaan sillä myös kerättäisiin huomattavia 
tuloja valtion talousarvioon. ”Jos veroa 
sovellettaisiin Euroopassa, verotulot oli-
sivat noin 1,5 prosenttia BKT:stä. Jos sitä 
sovellettaisiin koko maailmassa, verotu-
lot olisivat noin 1,2 prosenttia maailman 
BKT:stä.”

Hiljattain annetussa ETSK:n lau-
sunnossa älykkäästä budjettipolitiikasta 
painotetaan nopeiden toimien tarvetta 
tulojen keräämiseksi ”julkistalouksien 
epätasapainon korjaamiseksi, kasvun 
elvyttämiseen tähtäävien tukitoimen-
piteiden rahoittamiseksi ja puhtaasti 
keinotteluun perustuvan toiminnan 
torjumiseksi”. ●

Rahoitusmarkkinat: 
sääntelystä valistukseen

ETSK katsoo, että Euroopan epävakaiden 
rahoitusmarkkinoiden uudistaminen 
siten, että ne voivat nykyistä paremmin 
edistää kestäväpohjaista talouskasvua ja 
työpaikkojen syntymistä, vaatii laajaa, 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka 
kattaa kaikki näkökohdat sääntelystä 
valistukseen. 

Euroopan unioni on reagoinut 
rahoitus-, talous- ja valtionvelkakrii-
siin päättäväisesti ja oikea-aikaisesti, 
mikä on auttanut lieventämään näiden 
rakenteellisten ongelmien kielteisiä vai-
kutuksia.

Yhtenä EU:n lähestymistavan 
kulmakivenä on ollut rahoitusalan 
uudistaminen – sekä Euroopassa että 
kansainvälisesti – sen varmistamiseksi, 
ettei se enää tulevaisuudessa laukaise 
uusia, entistä syvempiä kriisejä. EU on 
ottanut käyttöön uusia sääntöjä ja perus-
tanut uusia virastoja varmistaakseen 
ongelmien varhaisen havaitsemisen ja 
ehkäisyn sekä sen, että kaikki rahoitus-
alan toimijat kuuluvat asianmukaisen 
sääntelyn ja valvonnan piiriin.

EU:n tämän vuosikymmenen yleis-
strategian, Eurooppa 2020 -strategian, 

yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi on 
määritetty taloushallinnon parantami-
nen. Tähän sisältyy toimia rahoitusalan 
tilanteen parantamiseksi, kuten tulevia 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
eurooppalaisilla pankeilla on riittävästi 
pääomaa kyetäkseen selviämään kaikista 
rahoitusjärjestelmään tulevaisuudessa 
kohdistuvista häiriöistä.

ETSK:lla on matkan varrella ollut 
erittäin tärkeä rooli ehdotettujen toi-
menpiteiden arvioinnissa ja omien rat-
kaisuehdotustensa esittämisessä. Hyvä 
esimerkki tästä käynnissä olevasta pro-

Euroopan pankkien 
pelastaminen

”Julkisen talouden velkakriisi uhkaa 
Euroopan pankkialan uudistuksia. Tämä 
merkitsee, että EU:n hallitusten on arvioi-
tava uudelleen lähestymistapaansa yhtei-
seen valuuttaan sekä vaikeuksissa olevien 
jäsenvaltioiden pelastamista”, katsoo 
ETSK:n jäsen Peter Morgan.

Vuoden 2008 rahoituskriisi johti 
lukuisten pankkien tosiasialliseen mak-
sukyvyttömyyteen molemmin puolin 
Atlanttia sekä likviditeetin puutteeseen 
pankkialalla. ”Pankkien taseet oli ahdettu 
täyteen kiinnelainojen subprime-johdan-
naisia, joiden luokitusta luottoluokituslai-
tokset alensivat dramaattisesti ja joita ei 
voinut muuttaa rahaksi”, toteaa Morgan, 
joka on ETSK:n työnantajien ryhmän 
jäsen ja Association of Lloyd’s Members 
-järjestön nykyinen puheenjohtaja. ”Tämä 
merkitsi kaksinkertaista iskua, joka vai-
kutti sekä omien varojen laatuun että 
maksuvalmiuteen”, hän sanoo.

Vaikka joidenkin pankkien annettiin 
mennä konkurssiin, valtiot yleisesti ottaen 
ryhtyivät pelastamaan niitä lisäämällä 
kipeästi kaivattua likviditeettiä ja toteutta-
malla uudelleenjärjestelyjä. ”Heikot toimi-
jat markkinoilta pudottaneen välittömän 
pörssiheilahduksen jälkeen jäljelle jääneet 
pankit ryhtyivät korjaamaan taseitaan”, 
Morgan selittää.

Lisäksi EU käynnisti pankkialan 
mittavan uudistuksen, joka pohjautui 
Jacques de Larosièren johtaman, EU:n 
rahoitusvalvontaa käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän laatimaan vai-
kutusvaltaiseen raporttiin. Toimenpiteistä 
voidaan mainita Euroopan pankkiviran-
omaisen perustaminen sekä annetut sää-
dökset, joilla jäsenvaltioille myönnetään 
uusia toimivaltuuksia vaikeuksissa olevien 
pankkien uudelleenjärjestelemiseksi.

”Julkisen talouden velkakriisi iski kui-
tenkin, ennen kuin mitkään asetuksista ja 
direktiiveistä olivat tulleet voimaan”, Mor-
gan lisää ja huomauttaa, että lisähaasteena 
oli, etteivät ”pankit eräissä jäsenvaltioissa 

olleet vielä riittävästi puhdistaneet tasei-
taan eivätkä keränneet tarpeeksi uutta 
pääomaa julkisen talouden velkakriisin 
iskiessä”.

”Julkisen talouden velkakriisi puh-
kesi, koska eräiden jäsenvaltioiden velan 
suhde BKT:hen on noussut niin suureksi, 
että se asettaa niiden takaisinmaksukyvyn 
epäilyksenalaiseksi. Vaikka vakaus- ja kas-
vusopimuksessa asetetaan julkisen velan 
ylärajaksi 60 prosenttia BKT:stä, Kreikan 
kaltaisella maalla, jolla on velkaa 180 pro-
senttia BKT:stä, tämä määrä on noussut 
kolminkertaiseksi. Tämän velan vähentä-
minen edellyttää sekä julkisten menojen 
leikkaamista että korkeaa talouskasvua, 
mutta säästötoimilla on vaikeuksissa ole-
vien maiden talouksiin kasvunäkymiä 
todennäköisesti heikentävä sivuvaikutus”, 
Morgan huomauttaa.

Morgan lisää, että viimeisin kriisi on 
tuonut esiin euron rakenteelliset heik-
koudet. ”Talous- ja rahaliittoa on osuvasti 
kuvailtu ’kevyeksi’ rahaliitoksi. Euroalu-
een on joko muututtava täysimääräiseksi 
fi nanssiliitoksi tai ratkaistava järkevällä 
tavalla pohjoisen ja etelän itsenäisten 
jäsenvaltioiden välinen yhteensopimatto-
muuden ongelma.”

Koska kumpikaan edellä mainituista 
ratkaisuista ei vaikuta todennäköiseltä, 
Morganin arvion mukaan ”Euroopalla on 
edessään sekava ja pitkittynyt kriisi, jossa 
pankit ovat etulinjassa”.

Hänen mielestään EU:n ensisijaisena 
tavoitteena ei tulisi olla vastuun ottami-
nen vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden 
hoitamattomista veloista. 

”Kriisirahastoja tulisi käyttää pank-
kien maksuvalmiuteen ja vakavarai-
suuteen kohdistuvien yleisten uhkien 
lievittämiseen, kunnes pankit kykenevät 
vahvistamaan pääomapohjaansa sekä 
parantamaan omien varojensa laatua”, 
Morgan toteaa lopuksi. ●

sessista on ETSK:n arviointityö ja palaute 
toimenpidepaketista, jota Euroopan 
komissio on ehdottanut rahoituspalve-
lujen sääntelemiseksi kestävän kasvun 
aikaansaamiseksi. 

Pakettiin sisältyy komission ehdotus 
kolmen eurooppalaisen valvontaviran-
omaisen perustamisesta pankkeja, arvo-
paperimarkkinoita sekä vakuutus- ja 
työeläkealaa varten. Tämä uusi rakenne 
luotiin ennätysajassa, vuoden 2011 
alussa, alle kaksi vuotta alkuperäisen 
ehdotuksen tekemisen jälkeen.

Ehdotetun paketin kannattamisen 
lisäksi ETSK suositti, että komissio har-
kitsee ja tutkii ajatusta rahoituspalvelu-
jen käyttäjiä suojelevan viranomaisen 

perustamisesta, kuten Yhdysvalloissa 
on tarkoitus tehdä. 

Heinäkuussa 2011 annetussa ETSK:n 
lausunnossa korostetaan vastaavasti, että 
sääntelyn parantamisen lisäksi on myös 
parannettava EU:n kansalaisten rahoi-
tusalan tuntemuksen tasoa nykymaail-
massa. Lausunnossa tähdennetään, että 
”kansalaiset ovat vastuussa omien rahoi-
tusalan valmiuksiensa kehittämisestä 
koko elämänsä ajan”, sekä kehotetaan 
lisäämään rahoitusalaan perehdyttä-
minen pakolliseksi oppiaineeksi kou-
lutusjärjestelmän opetussuunnitelmiin. 
Rahoitusvalistuksen olisi lisäksi jatkut-
tava työntekijöiden koulutuksessa ja 
uudelleenkoulutuksessa. ●
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Paluu vakauteen 
ja kasvuun euroalueella

Julkisen talouden velkakriisin välttä-
miseksi vastaisuudessa euroalueella 
vakaus- ja kasvusopimukseen on 
sisällytettävä tiukka julkisen talouden 
valvonta. Tähän lopputulokseen pää-
dytään Vincent Farrugian laatimassa 
ETSK:n lausunnossa.

Vuoden 2008 rahoituskriisi jär-
kytti maailman rahoitusjärjestelmää 
sekä laukaisi pahimman taantuman 
miesmuistiin. Talouden laskusuh-
danne yhdessä rahoitusalan kalliiden 
pelastuspakettien kanssa on rasitta-
nut erittäin raskaasti julkista taloutta 
Euroopassa. Tämä yhdistettynä pit-
käaikaisiin rakenteellisiin ongelmiin 
eräissä jäsenvaltiossa on tasoittanut 
tietä ilmiölle, joka on sittemmin opittu 
tuntemaan euroalueen julkisen talou-
den velkakriisinä.

Euroopan johtajien pyrkiessä hillit-
semään julkisen talouden velkakriisin 
sivuvaikutuksia sekä rauhoittamaan 
hermostuneita markkinoita, EU on 
viisaasti kääntänyt katseensa tulevai-
suuteen kehittämällä mekanismeja, 
joilla voidaan välttää tällaisen tilanteen 
toistuminen. Vaikka nykyiset poliitti-
set välineet sekä talous- ja rahaliitto 
(EMU) ovat antaneet Euroopan unio-
nille mahdollisuuden selvitä myrskystä, 
parannuksia tarvitaan.

Tämän vuoksi Euroopan komissio 
julkaisi vuonna 2010 ehdotuksen jul-
kisen talouden valvontaa koskevaksi 
asetukseksi. 

Vakaus- ja kasvusopimuksessa mää-
ritetään julkisen velan enimmäismäärä. 
Se on keskeinen väline pyrittäessä var-

mistamaan euroalueen budjettikuri 
politiikan koordinoinnin ja valvon-
nan avulla. Nykyisen kriisin valossa 
vakaus- ja kasvusopimus on kuitenkin 
tarkistettava perin pohjin. Komissio 
onkin luvannut sisällyttää siihen uusia 
tehokkaita täytäntöönpano- ja valvon-
tamekanismeja sekä täydentää niitä 
jäsenvaltioiden fi nanssipoliittisia puit-
teita koskevilla määräyksillä.

Euroopan unionin neuvosto pyysi 
joulukuussa ETSK:ta ottamaan kantaa 
kyseiseen asetusluonnokseen. Tämän 
tuloksena syntynyt lausunto hyväksyt-
tiin toukokuussa äänin 139 puolesta 
ja 10 vastaan 33:n pidättyessä äänes-
tämästä. 

Lausunnossa, jonka esittelijä oli mal-
talaisjäsen Vincent Farrugia (ryhmä I, 
työnantajat), kannatettiin ehdotettua 
asetusta mutta todettiin samalla, että 
”ehdotuksen ennalta ehkäiseviä ja 
korjaavia elementtejä on tarkistettava 
asianmukaisesti”. Esittelijän mukaan 
finanssipoliittisissa säännöissä olisi 
otettava huomioon julkistalouden 
toimien laatu, painotettava enemmän 
ennalta ehkäiseviä kuin korjaavia toi-
menpiteitä sekä tarjottava enemmän 
kannustimia rankaisutoimien lisäksi.

Lausunnossa korostetaan, että on 
erittäin tärkeää valvoa uusien sääntöjen 
täytäntöönpanoa, koska ”aikaisempi 
täytäntöönpanon valvonnan puute on 
heikentänyt vakaus- ja kasvusopimusta 
ja rapauttanut sen uskottavuutta”.  ●

Asuntolainat yhtä turvallisiksi 
kuin asunnot

teki maaliskuussa ehdotuksen EU:n 
direktiiviksi asunto-omaisuutta kos-
kevista luottosopimuksista. Ennen 
ehdotuksen tekemistä oli kuultu laa-
jasti sidosryhmiä ja julkaistu valkoi-
nen kirja. 

”EU:n sisämarkkinat kiinnelainojen 
alalla takaavat laajemman luotonannon 
ja edistävät kilpailua”, selosti direk-
tiiviehdotusta käsittelevän ETSK:n 
lausunnon esittelijä, ranskalaisen Con-
sommation, Logement et Cadre de Vie 
kuluttajajärjestön (CLCV) puheenjoh-
taja Reine-Claude Mader. ”Lisäksi ne 
auttavat suojelemaan sekä lainananta-
jien että kuluttajien etuja.” 

EU:n uudistaminen – 
muutenkin kuin talouden 
ohjauksen ja hallinnan 
kannalta

Jotta talous elpyisi ja kasvua syntyisi, 
meneillään olevan kriisin taltuttami-
seksi toteutettavien säästötoimien 
lisäksi tarvitaan ”aloitusstrategioita”, 
korosti entinen ETSK:n jäsen Lars 
Nyberg.

Elvytyspaketit, joiden avulla yri-
tetään auttaa Euroopan unionia 
irtautumaan fi nanssi- ja talouskrii-
seistä sekä sittemmin puhjenneesta 
valtioiden velkakriisistä, koituvat 
yhä kalliimmiksi, ja monet jäsenval-
tiot ovat toteuttaneet lähihistoriansa 
ankarimpia säästötoimia, joiden 
yleistavoitteena on julkisen talou-
den alijäämien supistaminen kol-
meen prosenttiin BKT:stä vuosiin 
2014–2015 mennessä.

Toimet ovat johtaneet laajamit-
taisiin työvoiman supistuksiin ja 
leikkauksiin julkisissa palveluissa 
sekä yleiseen tyytymättömyyteen ja 
yhteiskunnalliseen levottomuuteen 
eri puolilla Eurooppaa. Säästötoimet 
saattavat pitkällä aikavälillä auttaa 
EU:ta vaivaavien kriisien ratkaisu-
yrityksistä koituvan suuren laskun 
maksamisessa, mutta todennäköisesti 
ne myös syventävät vallitsevaa taan-
tumaa ja jarruttavat kehitystä, joka 
voisi johtaa nopeaan elpymiseen.

”Säästöohjelmat heikentävät 
kaikkea mahdollista kehitystä kohti 
talouden elpymistä. Useimmat sääs-
tötoimenpiteet vähentävät yksityistä 
kulutusta”, varoitti entinen ETSK:n 
jäsen Lars Nyberg, joka valmisteli 
talouden elpymisestä vuonna 2010 

annetun lausunnon. ”Säästöohjel-
mien rinnalla on tehtävä kipeästi 
kaivattuja suuria julkisia investoin-
teja, jotka myös lisäisivät yksityistä 
kysyntää – ensimmäisenä askeleena 
kohti kestäväpohjaista elpymistä.”

”Säästötoimet ovat irtautumis-
strategia ja investointiohjelmat aloi-
tusstrategia”, Nyberg tiivisti. Hän oli 
ETSK:n ”työntekijät”-ryhmän jäsen 
vuosina 1995–2010 ja edusti Ruot-
sin ammattiliittojen keskusjärjestöä 
LO:ta, jossa hän työskenteli kolmi-
senkymmentä vuotta.

ETSK:n viime syksynä antamassa 
lausunnossa, jonka Nyberg valmisteli, 
esiteltiin ”aloitusstrategian” keskeiset 
osatekijät. Niitä ovat kokonaiskysyn-
nän ja etenkin yksityisen kysynnän 
edistäminen, säästötoimenpiteiden 
vaikutusten lieventäminen, kilpai-
lukyvyn parantaminen vaihtotaseen 
alijäämien pienentämiseksi, tuotta-
vuuden ja reaalipalkkojen huomioi-
minen vakaus- ja kasvusopimuksessa 
sekä fi nanssimarkkinoiden valvon-
nan kehittäminen. 

Lausunnossa suositettiin myös 
julkisten infrastruktuuri- ja ener-
giainvestointien lisäämistä, uusien 
työpaikkojen edellyttämien uusien 
taitojen hankintaan keskittyviä aktii-
visia työvoimapolitiikkoja ja uusien 
tulolähteiden kartoittamista näiden 
toimenpiteiden rahoittamiseksi, mah-
dollisina lähteinä esimerkiksi fi nanssit-
ransaktiovero (katso aihetta käsittelevä 
artikkeli) ja päästövero.  ●

Kiinnelainojen sisämarkkinoiden 
luomiseksi ehdotettu EU:n lainsää-
däntö auttaa suojelemaan kuluttajia 
vastuuttomalta luotonannolta ja takaa 
pankkien vakauden, mutta aihetta käsit-
televän ETSK:n lausunnon esittelijän 
Reine-Claude Maderin mielestä lain-
säädännön olisi ulotuttava pidemmälle.

Laajasti ollaan sitä mieltä, että 
fi nanssikriisi, joka on johtanut pahim-
paan maailmantalouden taantumaan 
sitten vuoden 1929 Wall Streetin pörs-
siromahduksen, johtui vastuuttomasta 
subprime-asuntoluottojen myöntämi-
sestä Yhdysvalloissa. Tämä käytäntö 
aiheutti pankeille ja muille finanssi-

laitoksille Atlantin molemmin puolin 
riskejä, jotka kiinteistökuplan lopulta 
puhjettua johtivat valtavaan pakko-
myynti- ja haltuunottomenettelyjen 
vyöryyn.

”Nousukaudella nähtiin esimerkkejä 
lainanantajista ja ottajista, jotka toimi-
vat sillä oletuksella, etteivät hyvät ajat 
koskaan pääty”, totesi sisämarkkina- 
ja palvelukomissaari Michel Barnier. 
”Sekä lainanantajat että välittäjät toi-
mivat vastuuttomasti, eikä kuluttajia 
varoitettu päätöstensä seurauksista.” 

Jotta tällainen tilanne ei koskaan 
toistuisi EU:ssa, Euroopan komissio 

Ehdotetun direktiivin tavoitteena on 
korvata nykyinen sirpaleinen kansal-
listen kiinnelainamarkkinoiden kenttä 
EU:n sisämarkkinoilla. Ehdotukseen 
sisältyy muun muassa kiinnelainojen 
mainontaa ja kuluttajatiedotusta kos-
kevia vaatimuksia, ja sen avulla varmis-
tetaan lainanantajien asianmukainen 
sääntely ja helpotetaan niiden toimilu-
van saantia toisissa maissa. Lisäksi siinä 
asetetaan luottokelpoisuutta koskevat 
normit. 

Reine-Claude Maderin valmiste-
lemassa ETSK:n lausunnossa suh-
taudutaan myönteisesti ehdotettuun 
direktiiviin. Siinä tartutaan kuitenkin 

muutamiin kysymyksiin, kuten huoleen 
siitä, ettei ehdotuksessa oteta laajem-
min huomioon EU:n ja jäsenvaltioi-
den kuluttajalainsäädäntöä ja etteivät 
ehdotetut toimenpiteet ole riittävän 
tehokkaita vastuullisen lainanannon 
varmistamiseksi. Siinä todetaan myös, 
että fi nanssialan välittäjien sääntelemi-
seksi tarvitaan lisäsäännöksiä.

”Tarvitaan lisätoimenpiteitä, joiden 
avulla varmistetaan, etteivät asun-
nonostajat enää koskaan joutuisi tilan-
teeseen, jossa he joutuvat luopumaan 
omaisuudestaan”, esittelijä totesi. ●
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ETSK ja CDES lähentävät Brasilian ja 
Euroopan kansalaisyhteiskuntia toisiinsa

ETSK:n tšekkiläisjäsenet 
EU:n kansalaisläheisyyttä 
edistämässä

Euroopan komissio järjesti syys- 
ja lokakuun vaihteessa yhdessä 
tšekkiläisten Eurooppa-tiedotus- ja 
-neuvontatoimistojen kanssa yleisö-
tapaamisia useissa Tšekin suurissa 
kaupungeissa. Tavoitteena oli esitellä 
EU:n keskeisiä arvoja ja sen tarjoamia 
mahdollisuuksia.

ETSK:n tšekkiläisjäsenet jakoivat 
tapaamisissa yleistietoa komiteasta 

sekä komitean tärkeimmistä toimista, 
puheenjohtajan työohjelmasta ja 
kiinnostavista lausunnoista. Jäsenet 
tapasivat Plzeňissä komissaari Štefan 
Fülen ja vastasivat myöntävästi 
ehdotukseen järjestää tänä vuonna 
Prahassa Euroopan komission ja 
ETSK:n yhteinen julkinen kuulemis-
tilaisuus. (asp) ●

Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula 
da Silva päätti vuonna 2003 perustaa 
Brasilian taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen neuvoston (CDES), joka 
on presidentin alaisuudessa toimiva 
sosioekonomisia kysymyksiä käsitte-
levä neuvoa-antava elin. Sen 102 jäse-
nen joukkoon kuuluu muun muassa 
ministereitä, työnantajia ja ammatti-
yhdistysväkeä. Neuvoston tärkeim-
pänä tehtävänä on esittää yksimielisiä 
näkemyksiä hallituksen politiikoista 
talouskasvun ja sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden yhdistämiseksi.

CDES ja ETSK:n ovat tehneet 
yhteistyötä saadakseen kansalaisyh-

tuloksena oli (Riossa kesäkuussa 2012 
järjestettävää) Yhdistyneiden Kansa-
kuntien kestävän kehityksen seuraa-
vaa huippukokousta varten laadittu 
yhteinen kanta siihen, miten kestävän 
kehityksen lähestymistapaa voitaisiin 
parantaa ja toteuttaa.

Staff an Nilsson hyödynsi tilaisuutta 
tuodakseen esiin, että pyöreän pöydän 
kokous on jo käsitellyt elintarviketur-
vallisuuden, ilmastonmuutoksen ja 
rahoituskriisin kaltaisia strategisesti 
merkittäviä kysymyksiä, ja siten se 
täyttää Euroopan unionin ja Brasilian 
huippukokouksessa vuonna 2007 sille 
annetun toimeksiannon. (asp) ●

Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden syventäminen 
kriisistä selviytymiseksi 

Yli 15:tä prosenttia euroop-
palaisista uhkaa köyhyys 
tai sosiaalinen syrjäyty-
minen, ja asunnottomuus 
on neljänneksi yleisin 
köyhyyden syy EU:ssa. 
Siksi Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea puolustaa 

määrätietoisesti uusia sosiaalisen yrittäjyyden malleja keinona 
edistää kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Lokakuun täysistunnos-
saan ETSK hyväksyi kaksi lausuntoa, joilla pyritään edistämään 
sosiaalista yrittäjyyttä ja torjumaan asunnottomuutta EU:ssa.

Sosiaalista yrittäjyyttä käsittelevän lausunnon oli pyytänyt 
Euroopan komissio, joka käynnisti sosiaalisen yrittäjyyden aloit-
teen lokakuun lopulla. Aloite on osa yleistä pakettia, jonka tavoit-
teena on tehdä eurooppalaisista yrityksistä entistä vastuullisempia. 
ETSK:n lausunnon esittelijä Ariane Rodert (muut eturyhmät, 
Ruotsi) korosti, että sosiaaliset yritykset luovat sekä taloudellista 
että sosiaalista lisäarvoa ja tarjoavat huomattavia kasvumahdol-
lisuuksia, minkä johdosta ne ovat merkittävä väline nykyisten 
haasteiden ratkaisemiseksi.

Tarkasteltaessa asunnottomuuden ongelmaa EU:ssa ETSK:n 
lausunnon esittelijä Eugen Lucan (muut eturyhmät, Romania) 
totesi, ettei EU ole ryhtynyt ratkaisemaan asunnottomuusongel-
maa keräämällä tietoa tai koordinoimalla toimia EU:n tasolla. Hän 
huomautti, että vaikka EU oli ryhtynyt lisätoimiin sosiaali- ja työl-
lisyyspolitiikkojen integroimiseksi, se ei ollut ryhtynyt kerrassaan 
minkäänlaisiin toimiin tämän häpeällisen tilanteen torjumiseksi 
Euroopassa, ja painotti, että miljoonilta kansalaisista puuttuu yksi 
tärkeimmistä perusoikeuksista Euroopassa: asunto. (ail) ●

Lasten suojeleminen seksuaaliselta hyväksikäytöltä

Viime vuonna ETSK antoi lausunnon lasten seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä ja lapsipornografi asta. Nyt ETSK on täydentänyt 
kyseistä lausuntoa esittämällä muutamia ennaltaehkäisyä koskevia 
suosituksia.

Uudessa lausunnossa käsitellään epä-
kohtia, jotka oli jo tuotu esiin valmiste-
luryhmässä ja erityisjaostossa: tarvetta 
tarkastella ennalta ehkäiseviä toimenpi-
teitä lähemmin. Ennaltaehkäisy monilla eri 
tasoilla on avain lasten suojelemiseen. Las-
ten seksuaalisen hyväksikäytön uhrit eivät 
kärsi ainoastaan fyysistä koskemattomuut-
taan koskevan oikeuden sietämättömästä 

loukkaamisesta, vaan myös hirvittävistä sosiaalisista, emotionaa-
lisista ja psykologisista seurauksista, jotka ovat elinikäisiä. Siksi 
ETSK suhtautuu erittäin myönteisesti monien kansalaisyhteis-
kunnan toimijoiden ja erityisesti kansalaisjärjestöjen tekemään 
ennalta ehkäisevään työhön.

Lokakuun 27. päivänä tämän ETSK:n lausunnon esittelijä 
Madi Sharma avasi sähköisen tietokannan, joka sisältää hyviä 
käytänteitä lasten suojelemiseksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 
Tietokanta löytyy seuraavasta verkko-osoitteesta:

http://www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse 

Kansalaisjärjestöt ja valtiolliset elimet, jotka ovat perustaneet 
vihjepuhelimia ja käynnistäneet lapsia varten tiedotuskampan-
joita kouluissa, internetissä ja televisiossa, ovat keränneet parhaat 
käytänteet eri puolilta Eurooppaa. Ne ovat keskeinen väline lasten 
hyväksikäytön torjunnassa. (ail) ●

ETSK kannattaa yhteistä yhdistettyä 
yhtiöveropohjaa

EU on yhtenäismarkkinoiden luomisesta alkaen edennyt vai-
heittain 27:n eri markkinan muuttamisessa yhdeksi markkinaksi. 
Osa näistä asteittaisista toimenpiteistä on ollut jatkuvia. Komissio 
hyväksyi 16. maaliskuuta 2011 ehdotuksen yhteisestä yhdistetystä 
yhtiöveropohjasta (CCCTB). Ehdotuksen yhtenä päätarkoituk-
sena on poistaa rajatylittävää toimintaa EU:ssa haittaavia esteitä, 
jotka vaikeuttavat yhtenäismarkkinoiden toteuttamista. 

ETSK antoi myönteisen lausunnon ehdotetusta neuvoston 
direktiivistä. Lausunnossa todetaan CCCTB:n edistävän reilua ja 
kestäväpohjaista kilpailua. Komitean mielestä kyseinen lainsää-

däntötoimi vaikuttaa myönteisesti kasvuun ja työllisyyteen jopa 
jo keskipitkällä aikavälillä.

Aiheesta käydyssä vilkkaassa keskustelussa keskityttiin 
CCCTB:n soveltamisen pakollisuuteen tai vapaaehtoisuuteen sekä 
siihen, mihin yrityksiin sitä sovellettaisiin. Keskustelun tuloksena 
ETSK päätti, ettei se vaadi CCCTB:n välitöntä pakollista sovelta-
mista vaan kannattaa sen sijaan valinnaista toteutusta käyttöön-
ottovaiheessa. Pitkällä aikavälillä CCCTB:n tulisi kuitenkin olla 
pakollinen rajatylittävää toimintaa harjoittaville yrityksille – aina-
kin tietyn kynnyksen ylityttyä. (asp) ●

Vuoteen 2050 ulottuva EU:n liikennesuunnitelma 
kunnianhimoinen mutta puutteellinen

Euroopan talous- ja sosiaali-
komitean (ETSK) lokakuun 
täysistunnossa keskusteltiin 
liikenneasioista vastaavan 
komission jäsenen Siim Kal-
lasin kanssa EU:n tulevista lii-
kennesuunnitelmista. ETSK 
moitti suunnitelmia liian 
epämääräisiksi, joustamatto-
miksi ja osin epärealistisiksi.

ETSK katsoi, että tavoitteet, niiden saavuttamiseksi tarvittavat 
keinot ja käytettävissä olevat määrärahat eivät vastaa toisiaan. 
Komission pitkän aikavälin strategiasta myös puuttuvat täsmälliset 
lyhyen aikavälin toimenpiteet ja tavoitteet. ”Etenemissuunnitel-
massa ei esitetä tarvittavaa yksityiskohtaista työohjelmaa vuosiksi 
2013–2030”, totesi lausunnon esittelijä Pierre-Jean Coulon (työn-
tekijöiden ryhmä, Ranska).

Komitea totesi, että sähköajoneuvoilta ja uusilta, ympäristöys-
tävällisiltä polttoaineilta toivotaan liikaa. ”EU:n olisi uusien käyt-
tövoimajärjestelmien ja polttoaineiden kehittelyn lisäksi pyrittävä 
optimoimaan maanteiden tavaraliikennettä”, korosti lausunnon 
toinen esittelijä Stefan Back (työnantajien ryhmä, Ruotsi). Hänen 
mukaansa kuljetusten määrää voitaisiin vähentää paremman 
suunnittelun ja logistiikan avulla sekä hyödyntämällä laajemmin 
sähköisiä rahtitoimenpiteitä (niin kutsuttu e-rahti). (mb)  ●

TÄYSISTUNTO LYHYESTI

ETSK:n jäsen Eugen Lucan

ETSK:n 

jäsen Madi Sharma

Siim Kallas (Euroopan komission 
varapuheenjohtaja, joka vastaa liikenneasioista)

teiskunnan äänen kuuluviin Atlantin 
molemmin puolin EU:n ja Brasilian 
välisissä suhteissa. Yhteistyön tuo-
rein ilmentymä oli EU:n ja Brasilian 
kansalaisyhteiskunnan pyöreän pöy-
dän ryhmän viides kokous, joka jär-
jestettiin Portossa 7.–9. marraskuuta 
2011. Sen osanottajiin kuului CDES:n 
pääsihteeri Moreira Franco, ETSK:n 
puheenjohtaja Staffan Nilsson sekä 
Euroopan ulkosuhdehallinnon ja 
Portugalin hallituksen korkean tason 
edustajia. Työkokouksissa käsiteltiin 
moniulotteisesti EU:n ja Brasilian 
suhteita, kestävää kehitystä ja vihreää 
taloutta, ja kokousten päätelmät olivat 
erittäin hedelmälliset. Konkreettisena 

Vasemmalta oikealle: Wellington Moreira Franco (Brasilian taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen neuvoston CDES:n pääsihteeri), 
Staff an Nilsson (ETSK:n puheenjohtaja) and Katarzyna Skórzyńska (Puolan Portugalin-suurlähettiläs)

ETSK info — Joulukuu 2011/9 — Teemanumero

Lisätietoja: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions



Päätoimittaja
Karin Füssl (kf) 
Tomasz Jasiński – ETSK:n jäsenten edustaja 
toimitusneuvostossa (työntekijöiden ryhmä, Puola)

Tämän numeron laatimiseen 
osallistuneet henkilöt
Adam Pletzer (ap) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Andreas Versmann (av) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 
Antoine Cochet (ac) 
Filippo De Agostini (fda) 
Maciej Bury (mb) 
Maite Van Deursen (mvd) 
Nadja Kačičnik (nk) 

Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Raff aele De Rose (rdr) 

Yleinen koordinointi
Nadja Kačičnik 

Osoite
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Jacques Delors -rakennus
Rue Belliard / Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
P. +32 25469396 tai +32 25469586
F. +32 25469764
Sähköposti: eescinfo@eesc.europa.eu 
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

ETSK-info ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa ETSK:n täysistuntojen yhteydessä.

ETSK-infon englannin-, ranskan- ja saksankieliset numerot painetaan 100-prosenttisesti kierrätetylle paperille, 
ja ne ovat saatavissa veloituksetta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lehdistöyksiköstä. 

ETSK-info on lisäksi saatavilla 22 kielellä PDF-muodossa ETSK:n internetsivustossa (osoitteessa
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info).

ETSK-info ei sisällä virallisia selontekoja. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai muissa 
komitean julkaisuissa. 

Jäljentäminen on sallittua, kunhan ETSK-info mainitaan lähteenä ja toimitukseen lähetetään kopio julkaisusta, 
jossa jäljennöstä on käytetty.

Painosmäärä: 15 500 kappaletta 

Seuraava numero ilmestyy tammikuussa 2012.

Geneettinen muuntelu EU:ssa

Biotekniikka ja geneettinen muuntelu 
ovat kiperiä aiheita, ja keskustelu niistä 
on usein tunnepitoista. Se on harmillista, 
koska tämä poliittisesti arka aihe edellyt-
täisi asiallista keskustelua.

Euroopan komissio arvioi parhail-
laan muuntogeenisiä elintarvikkeita ja 
rehuja koskevaa EU:n lainsäädäntöke-
hystä. Se voi johtaa sääntelyjärjestelmän 
merkittävään strategiseen muutokseen 
vuonna 2012. Kehitys muuntogeenisten 

organismien alalla on ollut äärimmäi-
sen nopeaa: EU:n ensimmäiset niitä 
koskevat lait ovat vuodelta 1990. Niitä 
on mukautettu yhä uudelleen, mikä 
on monimutkaistanut lainsäädäntöä 
ja tehnyt tarpeelliseksi tarkistaa lakeja 
perusteellisesti.

ETSK järjesti 20.  lokakuuta 2011 
julkisen kuulemistilaisuuden aiheesta 
”Agrobiotekniikka: muuntogeeniset 
elintarvikkeet ja rehut EU:ssa”. Kokouk-
sen tärkeimpänä tavoitteena oli parantaa 
ETSK:n tietopohjaa muuntogeenisten 
organismien käytöstä maataloudessa ja 
osallistua keskusteluun asiantuntevien 
puhujien korkeatasoisten puheenvuo-
rojen välityksellä. Kuulemistilaisuudessa 
käsiteltyjä keskeisiä aiheita olivat teol-
lis- ja tekijänoikeudet, muuntogeenisten 
organismien ja maailmanlaajuisen elin-

tarviketurvan yhteydet sekä esimerkiksi 
muuntogeenisiä organismeja hyödyntä-
vän ja perinteisen maanviljelyn rinnak-
kaiselon, tuotemerkintöjen ja tieteen 
roolin kaltaiset kysymykset. 

Kuulemistilaisuuden päätelmät 
on otettu huomioon laadittaessa lau-
suntoa, jonka Martin Siecker esittelee 
joulukuussa täysistunnolle ja jonka 
tavoitteena on luoda mahdollisimman 
täydellinen katsaus biotekniikan nyky-
tilanteeseen. Lausunnossa tarkastellaan 
geneettiseen muunteluun liittyviä perus-
teltuja eettisiä rajoituksia, ekologisia 
intressejä ja mahdollisia kielteisiä talo-
udellisia vaikutuksia. Lausunnon tarkoi-
tuksena on tarjota etenemissuunnitelma 
objektiiviselle poliittiselle keskustelulle 
näistä tärkeistä aiheista. (fda) ●

ETSK:n teemaviikolla räjähdysmäinen 
sekoitus kemiaa ja kulttuuria

ETSK:n jäsenen David Searsin 
aloitteesta komitea osallistui kan-
sainväliseen kemian teemavuoteen 
järjestämällä ”kemia ja kulttuuri” 
-viikon. Lokakuun 3.–7.  päivänä 
järjestettyä tapahtumien sarja peilasi 
kemian ja kulttuurin välisten suhtei-
den kehittymistä aikojen saatossa. Jac-
ques Delors -rakennuksessa oli kolme 
eri näyttelyä. 

Historiallinen yleiskatsaus kertoi 
Maria Skłodowska-Curien elämän-
työstä ja hänen roolistaan miesten 
hallitsemassa tiedemaailmassa. 
Videonäyttely kertoi siitä, miten 
lapset eri puolilla maailmaa käsittä-
vät veden merkityksen nykypäivän 
yhteiskunnassa. Näytteillä oli myös 
Solar Impulse -lentokoneen malli, 
jonka esitteli Solvay-yhtiön Nicholas 
Edwards. Kyseessä on ensimmäinen 
aurinkovoiman avulla toimiva lento-
kone. Se on Airbus A-340:n kokoinen, 
se painaa saman verran kuin henkilö-
auto, ja siinä on yhtä paljon moottori-
tehoa kuin skootterissa!

Lokakuun 8. päivä professorit Tony 
Ryan ja Helen Storey esittelivät projek-

tinsa ”katalyyttisista vaatteista”, jotka 
puhdistavat kantajaansa ympäröivää 
ilmaa. Storey sanoi ETSK-infon haas-
tattelussa, että heidän tavoitteenaan 
oli ”saada taide ja tiede yhteistyö-
hön” avaamalla noin 50 henkilön 
yleisölle ”portti tieteeseen”. 

”Projekti muutti tapaamme 
tehdä tiedettä. Otamme nyt työmme 
yhteiskunnalliset näkökohdat huo-
mioon jo tutkimustyön aikana”, 
Ryan lisäsi.

Technopolis-tiedekeskuksen vai-
kuttava näytös avasi teemaviikon 
ohjelman, ja tapahtuman päätti Peter 
Caseyn interaktiivinen esitys ”Men-
delejev elää”. (mvd/asp) ●

Pian ETSK:ssa
Euroopan unionin panos YK:n 
Rio+20-huippukokouksen onnistumiseen

Riossa järjestetään kesällä 2012 Yhdistyneiden Kansakuntien koolle kutsuma, 
kestävää kehitystä käsittelevä huipputason konferenssi. Kuten ETSK korostaa 
Rio+20-konferenssista antamassaan lausunnossa (CESE 1386/2011), konferens-
sissa on annettava kansainväliselle yhteisölle selvä signaali, että on siirryttävä 
kohti maailmanlaajuista kestävää kehitystä, joka auttaa vähentämään köyhyyttä ja 
sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ja jonka avulla voidaan myös turvata tuleville 
sukupolville elämän luonnolliset edellytykset.

European Partners for the Environment (EPE) -järjestö järjestää ETSK:ssa 
21. joulukuuta 2011 konferenssin eurooppalaisten johtajien sekä kestävän kehityk-
sen puolestapuhujien ja edelläkävijöiden panoksesta Rio+20-huippukokouksen 
valmisteluun (European Leaders, Champions and Front Runners of Sustainability 
Preparing Rio+20). Konferenssissa tarkastellaan sitä, miten vihreän talouden edel-
läkävijät voivat lisätä menestyksellisiä kumppanuuksia Euroopassa ja maailmalla 
luonnollisten, taloudellisten ja tietopohjaisten resurssien jakamiseksi kestävää 
kehitystä edistävällä tavalla (konferenssin ohjelmaan voi tutustua internetissä 
osoitteessa http://www.epe.be).

Konferenssin tuloksia voidaan hyödyntää merkittävässä konferenssissa, jonka 
ETSK järjestää 7. ja 8. helmikuuta 2012 Brysselissä aiheesta Go sustainable, be 
responsible! European civil society on the road to Rio+20. Tarkoituksena on tuoda 
esille Euroopan kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä Rio+20-prosessista. (av) ●

Minkälaisia muutoksia rahoitusalaa koskevat 
uudet säännökset aiheuttavat pankkisektorilla Euroopassa?

Neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” järjestää kuulemistilaisuu-
den aiheesta ”Rahoitusalaa koskevien uusien säännösten pankkialalla aiheutta-
mat muutokset Euroopassa” komitean JDE-rakennuksessa 9. joulukuuta 2011. 
Kuulemistilaisuuden tarkoituksena on kerätä aineistoa tulevaa samannimistä 
oma-aloitteista lausuntoa varten. Tilaisuudessa tarkastellaan uusien säännösten, 
erityisesti Basel III -sopimuksen, myötä esille nousseita ajankohtaisia kysymyksiä 
sekä tutkitaan mahdollisuuksia pankkialan vakauttamiseen ja fi nanssitransakti-
overon käyttöönottoon. Muita aiheita ovat muun muassa mahdollinen erottelu 
rahamarkkina-/yritysasiakaspankkien ja liikepankkien välillä ja sen vaikutukset 
reaalitalouden rahoitukseen. 

Seminaarissa tarkastellaan myös Euroopan pankkiviranomaisen roolia, sen 
toimia perustamishetkestä lähtien, stressitestejä sekä odotuksia ja kuluttajien 
huolia, jotka liittyvät laadukkaiden pankkipalvelujen saatavuuteen erityisesti 
kulutusluottojen ja kiinnelainojen osalta. Lisäksi arvioidaan pankkirahoituksen 
saatavuutta pk-yrityksille. Puhujina on edustajia eri sidosryhmistä, kuten Euroo-
pan pankkiyhdistysten liitosta, Euroopan pankkiviranomaisesta, Euroopan kulut-
tajaliitosta, Käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalaisesta 
liitosta sekä BusinessEuropesta. (ap) ●

”Tietoyhteiskuntaan osallistumisen tulisi olla jokaisen kansalaisen perusoikeus”
ETSK Gdańskissa – ”Click IT!” -foorumi

Vasemmalta oikealle: Neelie Kroes (Euroopan komission varapuheenjohtaja, 
joka vastaa Euroopan digitaalistrategiasta), Maria Elżbieta Orłowska (valtiosihteeri Puolan tiede- 
ja korkeakouluministeriössä) ja Laure Batut (ETSK:n jäsen)

ETSK:n vuosina 2009 ja 2010 jär-
jestämät tapahtumat ”Save it!” ja 
”Move it!” saavuttivat suuren suo-
sion. Niinpä TEN-jaosto osallistui 
yhdessä viestintäosaston kanssa 
merkittävään konferenssin aiheesta 
”Innovointia digitaalisen osallistu-
misen hyväksi”, joka järjestettiin 
Puolan EU-puheenjohtajuuden 
merkeissä 5.–7.  lokakuuta 2011. 
Koska siinä oli tarkoitus käsitellä 
erityisesti kysymystä tietoyhteiskun-
taan osallistumisesta, TEN-jaoston 
sihteeristö otti yhteyttä järjestäjiin. 
Neuvotteluiden tuloksena sovittiin, 
että ”Click IT!” -foorumi järjestetään 
konferenssin yhteydessä. Foorumi 

tarjosi kymmenelle näytteilleasetta-
jalle tilaisuuden esitellä uusia, inno-
vatiivisia ja kehittyviä ohjelmia ja 
palveluja, joiden avuilla edistetään 
tietoyhteiskuntaan osallistumista 
ja kavennetaan tehokkaasti niiden 
eurooppalaisten digitaalista kuilua, 
joilla on maantieteellisiä, fyysisiä, 
taloudellisia, osaamiseen liittyviä, 
sosiaalisia tai kulttuurisia esteitä 
internetin käytölle. 

Varapuheenjohtaja Anna Maria 
Darmanin johti ”Click IT!” -tapah-
tumaan osallistunutta 12-jäsenistä 
valtuuskuntaa, joka koostui pääosin 
pysyvän valmisteluryhmän ”digi-

taalistrategia” jäsenistä. Darmanin 
osallistui konferenssin täysistunto-
keskusteluun, ja Laure Batut esitteli 
ETSK:n tietoyhteiskuntaa koskevan 
lausunnon paneelissa. Gdańskissa 
järjestetyn ”Click IT!” -foorumin 
tärkeimpiä puhujia olivat Neelie 
Kroes (Euroopan komission varapu-
heenjohtaja, joka vastaa Euroopan 
digitaalistrategiasta) ja Barbara Kud-
rycka (Puolan tiede- ja korkeakou-
luministeri) sekä useat alan johtavat 
asiantuntijat Euroopassa. (ac) ●
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