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PÄÄKIRJOITUS
Opiskelijoiden aloitteet voittivat ETSK:n 
kansalaisyhteiskuntapalkinnon 2011 

Hyvä lukija
Viimeksi kuluneina kuukausina Euroopan unionin 
kansalaiset on vallannut ensin huoli ja sitten pessi-
mismi. Jatkuvan talouskriisin sosiaaliset kustannuk-
set ovat valtavat, kun ajatellaan nuorisotyöttömyyttä, 
sosiaalista syrjäytymistä ja yhä useampien pk-yritys-
ten tilanteen vaikeutumista. Emme voi kieltää, ettei 
meidän olisi syytä olla huolissamme tulevaisuudes-
tamme, eurooppalaisten tulevaisuudesta.

Mutta ennen kuin heitämme pyyhkeen kehään, meidän olisi tarkasteltava EU:n 
historiaa. Silloin huomaamme, että EU on ollut kollektiivinen menestystarina, jota eri-
tyyppiset kriisit ovat aina uhanneet. Kokonainen sukupolvi eurooppalaisia on kasvanut 
niiden arvojen parissa, jotka ovat muokanneet tämän kunnianhimoisen poliittisen, sosi-
aalisen ja taloudellisen hankkeen. Näillä periaatteilla on ollut merkittäviä vaikutuksia; 
kaksi niistä liittyy siihen, että EU on maailman houkuttelevin yhteismarkkina-alue ja 
poliittisesti kaikkein pisimmälle yhdentynyt valtioiden liitto maailmassa. Viimeisimpien 
61 vuoden aikana solidaarisuus, integraatio ja innovointi ovat tarjonneet sukupolvel-
lemme täysin uusia ja entistä parempia mahdollisuuksia. Sen vuoksi emme saa luopua 
arvoistamme.

Eurooppalaisten arvojen puolustaminen merkitsee pitkän aikavälin vision yhdis-
tämistä nopeaan reagointikykyyn. Eurooppa 2020 -strategia tarjoaa yhtäältä kattavan 
uudistusohjelman, jonka avulla pyritään turvaamaan kestävä kasvu ja parantamaan 
unionin kriisinsietokykyä tulevaisuudessa. Tällä tavalla voidaan parantaa kilpailukykyä 
innovaatioiden avulla sekä tarjota parempia mahdollisuuksia nuorille eurooppalaisille, 
jotka tekevät kaikkensa selvitäkseen kriisistä. Päivittäisessä työssämme komiteassa 
olemme aina keskittyneet näihin pitkän aikavälin näkymiin muun muassa laatimalla 
lausuntoja ja järjestämällä julkisia kuulemistilaisuuksia kaikista Euroopan kansalaisyh-
teiskuntaan vaikuttavista kysymyksistä. Nämä päivittäiset toimet ovat meidän panok-
semme Euroopan tulevaisuuden hyväksi.

Nykyinen tilanne vaatii kuitenkin välittömiä toimenpiteitä luottamuksen varmis-
tamiseksi tätä pitkän aikavälin hanketta kohtaan. Juuri tähän komitea pyrki viimeisim-
mässä täysistunnossaan. Täysistunnossa keskusteltiin euro-obligaatioista, rahoitusalan 
sääntelystä ja veropolitiikasta, ja komitea tarjosi jälleen kerran foorumin kansalaisyh-
teiskunnan eri näkemysten keskinäiseen vaihdantaan.

Eurooppalaiset ovat valinneet hyvin erilaisia hallitusvallan käyttäjiä viimeksi kulu-
neiden kuuden vuosikymmenen aikana. Kaikki nämä poliittiset edustajat ovat tehneet 
Euroopan integraatiosta voiman, joka lisää hyvinvointia Euroopassa. Parhaana esi-
merkkinä tästä on yhtenäismarkkinoiden toiminnan jatkuva parantuminen, johon 
myös useat ETSK:n lausunnot ja aloitteet ovat vaikuttaneet. Joulukuussa pidetyssä 
Eurooppa-neuvoston kokouksessa sovittiin eräistä tärkeistä toimenpiteistä, mutta 
Euroopan kansalaisyhteiskunta, jota komiteakin edustaa, viestii meille päivittäin, että 
tarvitaan lisää Eurooppaa. Tätä viestiä olemme kuunnelleet yli 50 vuoden ajan ETSK:ssa, 
ja sen olisi kannustettava päätöksentekijöitä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Anna Maria Darmanin
ETSK:n varapuheenjohtaja
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KALENTERIIN 

Erasmus-opiskelijoiden verkosto (ESN) 
voitti ETSK:n kansalaisyhteiskuntapal-
kinnon 2011 SocialErasmus-hankkeen 
ansiosta. Sen jälkeen kun hanke käynnis-
tettiin vuonna 2008, sadat vaihto-opis-
kelijat ovat osallistuneet vapaaehtoisina 
eri tehtäviin puiden istuttamisesta aina 
joulupukkina esiintymiseen lapsille pai-
kallisissa sairaaloissa, verenluovutukseen 
ja metsäpalojen torjuntaan.

Ajatuksena on auttaa opiskelijoita 
luomaan yhteyksiä isäntämaahansa 
kannustamalla heitä osallistumaan pai-
kallisyhteisöä hyödyttävään toimintaan: 
”Jotkut ajattelevat, että kansainväliset 
opiskelijat tulevat, ottavat haluamansa ja 
sitten lähtevät. Tämä hanke osoittaa kui-
tenkin paikallisille asukkaille Erasmus-
ohjelman hyödyt ja auttaa opiskelijoita 
todella kotoutumaan”, ESN:n puheen-
johtaja Tania Berman selittää.

Toisen palkinnon sai Eurooppalai-
set vaihtoehdot -järjestö Transeuropa-

festivaalin ansiosta. Se järjestettiin 
toukokuussa 2011 samanaikaisesti 12 
Euroopan kaupungissa, ja siihen kuului 
musiikkia, elokuvia, näyttelyjä, luentoja 
ja keskusteluja. Transeuropa-festivaali 
on samanaikaisesti kulttuurifestivaali ja 
poliittinen tapahtuma, jonka tavoitteena 
on juhlistaa poliittista yhdentymistä, 
yhteisvastuullisuutta, yhteiskunnallista 
moninaisuutta, suvaitsevaisuutta ja 
keskinäistä vaihdantaa yli kahden vii-
kon ajan järjestettävissä, suurelle ylei-
sölle maksutta avoimissa tapahtumissa. 
”Kampanjoimme vaihtoehtoisen, demo-
kraattisen ja ihmisten luoman Euroopan 
puolesta, jossa kaikki kansalaiset ovat 
yhdenvertaisia”, sanoo Niccolò Mila-
nese, Eurooppalaiset vaihtoehdot -jär-
jestön toinen puheenjohtaja. Järjestöön 
kuuluu yksityishenkilöitä ja paikallisia 
ryhmiä noin 17 EU-maasta ja EU:n ulko-
puolelta.

Kolmannen palkinnon sai Euroo-
pan toisen asteen opiskelijajärjestö-

jen katto-organisaatio (OBESSU). Se 
kokoaa yhteen toisen asteen opiskelijoi-
den järjestöjä 21:stä Euroopan maasta 
ja kampanjoi opiskelijoiden oikeuksien 
puolesta. Light on the Rights -linja-
autokierros, jonka ansiosta OBESSU sai 
kolmannen palkinnon, lähti liikkeelle 
vuoden 2010 syksyllä, jolloin OBESSU:n 
aktivistit matkustivat 10 000 kilometriä 
linja-autolla läpi Euroopan. He saivat tie-
toa opiskelijoiden haasteista Balkanilta 
Suomeen. Se oli osa laajempaa hanketta, 
jonka tavoitteena oli tukea koululaisten 
oikeuksia koskevaa eurooppalaista julis-
tusta ja siihen liittyvää Light on the Rights 
-kampanjaa. ”Katsomme palkinnon 
antavan lisäpuhtia koululaisten oikeuk-
sia koskevan eurooppalaisen julistuksen 
edistämiseen”, sanoo järjestön pääsih-
teeri Viviana Galli.

Puheenjohtaja Staffan Nilssonin 
mielestä kansalaisyhteiskuntapalkinto 
on symboli, jonka avulla tuodaan esille 
erinomaisia aloitteita, joita kansalaisyh-
teiskunnan toimijat Euroopassa tekevät. 
Niiden kehittämillä hankkeilla on ollut 
positiivinen vaikutus eurooppalaisten 
elämään, ja ne ovat edistäneet eurooppa-
laista identiteettiä ja Euroopan yhdenty-
mistä. Vuonna 2011 Nilssonin valitsema 
teema oli ”Vuoropuhelu ja osallistumi-
nen EU:n arvojen edistämiseksi: integ-
raatio, monimuotoisuus, yhteisvastuu, 
suvaitsevuus”. ●

Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.organised-civil-society-prize-2011

Vuosi 2012 on Euroopassa aktiivi-
sen ikääntymisen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden teemavuosi. 
Eurooppalaiset elävät pidempään ja 
terveempinä kuin koskaan ennen. 
Tämä avaa monenlaisia mahdolli-
suuksia, ja teemavuoden aikana on 
tilaisuus arvioida, miten niitä voi-
daan hyödyntää.

Päättäjien ja muiden vaikuttajien 
tehtävänä on parantaa ikääntyvien 

mahdollisuuksia pysyä aktiivisina ja 
elää itsenäisesti. Haasteita tarjoavat 
esimerkiksi työelämä, terveyden-
huolto, sosiaalipalvelut, aikuiskoulu-
tus, vapaaehtoistoiminta, asuminen, 
tietotekniikka ja liikenne.

Teemavuoden aikana halutaan 
kiinnittää huomiota näihin haastei-
siin ja kartoittaa keinoja, joilla nii-
hin voidaan vastata. Tärkeimpänä 
tavoitteena on kuitenkin saada päät-

täjät ja muut asianosaiset asettamaan 
tavoitteita ja ryhtymään toimiin. 
Keskustelu ei enää riitä, vaan tarvi-
taan konkreettisia tuloksia. (ail) ●
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Euroopan yhdentymisen 
lujittaminen – ainoa keino 
selvitä kriisistä 

ETSK:n 476. täysistunnon toinen päivä alkoi 
komitean puheenjohtajan puheenvuorolla 
aiheesta ”Kriisin taltuttaminen – tavoitteena 
toimintaohjelma kestäväpohjaisen elpymi-
sen edistämiseksi”. Puheenjohtaja Staff an 
Nilsson totesi, että Euroopan yhdentymis-
kehityksen lujittaminen on EU:n ainoa keino 
selvitä fi nanssialan, talousalan ja julkisen 
talouden velkakriisistä sekä sosiaalisesta 
kriisistä. Integraatiota on syvennettävä 
fi nanssipolitiikan osalta laatimalla yhteisiä 
toimia julkisen talouden riskeihin reagoi-
miseksi ja palauttamalla pitkän aikavälin 
vakavaraisuus sekä pyrkimällä lisäämään 
kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Yhtei-
sömenetelmää ja komission johtavaa roolia 
on vahvistettava. Puheenjohtaja korosti, että 
on tärkeää turvata eurooppalainen talous- 
ja yhteiskuntamalli, ja totesi, että komitea 
aikoo päättäväisesti laajentaa verkostoa, 
jonka se on rakentanut kansallisten talous- ja 
sosiaalineuvostojen kanssa, koska kaikkien 
sidosryhmien on oltava mukana pohdin-

Valkoinen kirja liikenteestä 

ETSK ja Euroopan komissio järjestivät 
5. joulukuuta 2011 ETSK:n tiloissa yksi-
päiväisen yhteisen konferenssin aiheesta 
”Liikenteen valkoinen kirja – Euroopan 
kansalaisyhteiskunnan näkemys”. Erilai-
set liikenteen käyttäjät ja sidosryhmät 
keskustelivat tilaisuudessa siitä, mitä 
mieltä he ovat tästä tärkeästä poliitti-
sesta asiakirjasta. ”Olemme täällä tänään, 
koska EU:n suunnitelmassa ehdotettujen 
toimenpiteiden hyödyt jäävät vähäisiksi, 
ellei niillä ole Euroopan kansalaisyhteis-
kunnan täyttä tukea. Tämänpäiväisen 
tilaisuuden päätarkoituksena onkin kes-

kustella komission ehdotuksesta kriitti-
sesti”, painotti puheenjohtaja Staffan 
Nilsson.

Euroopan komissio esitteli yhtenäistä 
Euroopan liikennealuetta koskevan ete-
nemissuunnitelmansa maaliskuussa 
2011. Se sisältää 40 kymmenen seuraa-
van vuoden aikana toteutettavaa toi-
menpidettä, joiden avulla on tarkoitus 
luoda kilpailukykyinen liikennejärjes-
telmä, joka lisää liikkuvuutta, pois-
taa esteet keskeisiltä aloilta ja edistää 
kasvua ja työllisyyttä. Samaan aikaan 

Vasemmalta oikealle: ETSK:n esittelijä Pierre Jean Coulon, liikennepolitiikasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas, ETSK:n puheenjohtaja Staff an Nilsson, konferenssin vetäjä Jacki Davis, 
Puolan liikenneministeriön apulaisjohtaja Anna Midera ja AK:n esittelijä Antonio Costa

ehdotukset vähentävät jyrkästi Euroo-
pan riippuvuutta tuontiöljystä ja johtavat 
60 prosentin vähennykseen liikenteen 
hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2050 
mennessä.

Asianomaisia osapuolia kuultiin 
useaan otteeseen valkoisen kirjan laa-
timisvaiheessa, ja EU:n sidosryhmät 
ovat tutkineet ehdotusta tarkasti sen 
julkaisemisen jälkeen. Konferenssi 
antoi kuitenkin Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle 
ja Euroopan parlamentille tilaisuuden 

tuoda näkemyksiään laajemman ylei-
sön tietoon. ”Tasapainon löytäminen 
etenemissuunnitelman mukaisten pit-
kän aikavälin päästövähennystavoit-
teiden ja eurooppalaisen yhteiskunnan 
liikennetarpeisiin vastaamisen välille on 
haastava tehtävä, johon tarvitaan komis-
siolta enemmän ohjausta”, totesi ETSK:n 
lausunnon esittelijä Pierre-Jean Coulon.

Keskusteluihin osallistui aktiivi-
sesti myös kolme Euroopan unionin 
kansalaista, jotka oli kutsuttu paikalle 
kertomaan tärkeimmistä odotuksis-

taan liikenteen säännöllisinä käyttäjinä. 
”Olemme Euroopan komission lailla 
tietoisia siitä, että osa valkoisen kirjan 
ehdotuksista ei ehkä saavuta poliittista 
yksimielisyyttä eikä saa yleisön hyväk-
syntää”, totesi ETSK:n puheenjohtaja. 
”Komitea aikoo kolmen seuraavan vuo-
den aikana edistää säännöllisen keskus-
telun käymistä kansalaisyhteiskunnan 
kanssa valkoisen kirjan toimenpiteiden 
toteuttamisesta.” (ac) ●

nassa, jotta ratkaisu kriisistä selviämiseksi 
olisi sosiaalisesti hyväksyttävä.

Ranskan talous-, sosiaali- ja ympä-
ristöneuvoston puheenjohtaja Jean-Paul 
Delevoye puhui realistiseen ja Eurooppa-
myönteiseen sävyyn todeten, että ”Eurooppa 
ei ole ongelma vaan ratkaisu”. Hänen mie-
lestään integraation syventäminen merkitsee 
ennen kaikkea sitä, että jäsenvaltiot myöntä-
vät EU:n vahvuudet. 

Komitean kolmen ryhmän puheenjohta-
jat ilmoittivat tukevansa molempia puhujia 
näiden näkemyksissä. Georgios Dassis 
(”työntekijät”-ryhmä) yhtyi huoleen rahoi-
tusmarkkinoiden vaikutusvallasta. Luca 
Jahier (”muut eturyhmät”) kehotti luomaan 
euro-obligaatiojärjestelmän, jotta vältyttäi-
siin rahoitusmarkkinoiden myllerryksen 
jatkumiselta. Henri Malosse (työnantajat-
ryhmä) toi esiin tarpeen kehittää koulutusta 
ja lisätä pk-yritysten saamaa tukea. (asp) ●

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila – 
hanke on liian merkittävä kaatuakseen

Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa 
koskevan toisen lainsäädäntöpaketin 
(SES II) kangerteleva täytäntöönpano 
oli teemana Varsovassa 28. marras-
kuuta järjestetyssä korkean tason 
konferenssissa, jossa asian kiireelli-
syys ilmeni selvästi. Kaksi vuotta sit-
ten hyväksytyn paketin tavoitteena oli 
luopua Euroopan ilmatilan kalliista ja 
tehottomasta jaosta kansallisten rajo-
jen mukaan, mutta pakettia ei ole vielä 
toteutettu käytännössä.

”Yhtenäisen eurooppalaisen ilmati-
lan luominen on vielä kaukana. Vaarana 
on, että emme pysty tulevina vuosina 
vastaamaan lentomatkustuksen koko 
ajan kasvavaan kysyntään”, liikenne-
asioista vastaava Euroopan komission 
jäsen Siim Kallas varoitti. Samoilla 
linjoilla oli ETSK:n varapuheenjoh-
taja Jacek Krawczyk, joka on toiminut 
useiden SES II:ta koskevien lausuntojen 

esittelijänä. ”Jos paketin täytäntöönpa-
nossa ei onnistuta, vaikutukset Euroo-
pan ilmailualan tulevaisuuteen ovat 
erittäin kielteisiä ja ne kohdistuvat sekä 
lentoyhtiöihin että matkustajiin.”

Paketin keskeinen osa-alue on 
sellaisten toiminnallisten ilmatilan 
lohkojen perustaminen, joiden sisällä 
lennonvarmistuspalveluja tarjotaan 
tiukkojen tehokkuusvaatimusten 
pohjalta ja kansallisista rajoista riip-
pumatta. Kaavailtuja lohkoja on 
yhdeksän, mutta toistaiseksi on alle-
kirjoitettu sopimukset ainoastaan kah-
den toteuttamisesta (Tanska–Ruotsi ja 
Britannia–Irlanti). Krawczyk kehotti 
viivytteleviä valtioita ryhtymään toi-
miin: ”Pacta sunt servanda. Sovituista 
asioista ei voi noin vain luistaa.”

Komission jäsen Kallas korosti 
edelleen viivettä täytäntöönpanossa ja 

totesi, että ainoastaan viisi EU:n jäsen-
valtiota on täyttänyt kapasiteetille 
ja kustannustehokkuudelle sovitut 
tavoitteet. ”En ole tullut nimeämään 
ja moittimaan yksittäisiä valtioita, 
mutta on huolestuttavan selvää, että 
pohdinnan aika on ohi. Nyt tarvit-
semme tuloksia”, Kallas sanoi.

EU:n neuvoston puheenjohtaja-
maan Puolan uusi liikenneministeri 
Sławomir Nowak painotti maansa 
noudattaman erittäin avoimen poli-
tiikan mukaisesti, että ”yhtenäisen 
ilmatilan ulkoinen ulottuvuus on Puo-
lalle olennaisen tärkeä”. Konferenssin 
aiheeseen ”Yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan täytäntöönpano ja laajenta-
minen EU:n ulkopuolelle” viitaten 
hän sanoi, että ”yhteinen ilmailualue 
ei saa päättyä EU:n rajoille”.

Konferenssin päätteeksi hyväksyt-
tiin Varsovan julistus, jossa painotet-
tiin jälleen tarvetta SES II:n nopealle 
täytäntöönpanolle, sillä se ”tarjoaa 
merkittäviä hyötyjä kaikille osapuo-
lille”. ”Yhtenäinen eurooppalainen 
ilmailualue on liian merkittävä hanke 
kaatuakseen”, siinä todetaan.

Hyvin onnistuneessa konferens-
sissa oli noin 300 osallistujaa, ja sen 
järjestivät yhdessä EU:n neuvoston 
puheenjohtajavaltio Puola, Euroo-
pan komissio sekä Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitea. ●

Vasemmalta oikealle: Euroopan talous- ja sosiaalikomitean varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk, 
Puolan liikenne- ja rakennusasioista sekä meritaloudesta vastaava ministeri Sławomir Nowak 
ja liikennepolitiikasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas
Lähde: Puolan liikenne- ja rakennusasiain ja meritalouden ministeriö.
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Rio+20-huippukokouksen valmistelu

Onko kestävyysperiaatteen mukainen 
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Yhdistyneiden Kansakuntien tulevassa kestävän 
kehityksen huippukokouksessa Riossa keskity-
tään talouden viherryttämiseen ja köyhyyden 
vähentämiseen. Nämä kaksi asiaa liittyvät toi-
siinsa. Huippukokouksessa pyritään uudista-
maan poliittisten johtajiemme sitoutuminen 
maailmanlaajuista kestävää kehitystä koskevien 
välitavoitteiden saavuttamiseen. 

Tällaiset aloitteet ovat kannatettavia, mutta 
konferenssi on samalla myös hyvä muistutus siitä, ettei yksin politiikan keinoin voida 
voittaa köyhyyttä ja sairauksia eikä taata oikeutta puhtaaseen veteen ja ilmaan. Nyt kun 
vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen on aikaa enää alle viisi vuotta, lähes 
miljardi ihmistä kärsii edelleen nälästä. 

Nämä kysymykset eivät tunne rajoja. Pelkkä poliittinen sitoutuminen ei riitä var-
mistamaan koulujen rakentamista, puhdistamaan ilmaa tai muuttamaan kohtuuttomia 
kulutustottumuksiamme. Maailman hiilidioksidipäästöjen nielemiseen tarvittaisiin 
yhdeksän maapalloa, jos kaikilla olisi samanlaiset kulutustottumukset kuin rikkaiden 
maiden asukkailla.

Kaikkien hallintotasojen on kannettava globaali vastuunsa. Jotta tämä toimisi, kan-
salaisyhteiskunnan on osallistuttava siirtymän kaikkiin vaiheisiin. Niitä ovat muun 
muassa strategia- ja suunnittelutyö, muutosten täytäntöönpano ja johdonmukaisten 
jatkotoimien varmistaminen. Kansalaisyhteiskunnalla on oltava sanansa sanottavana 
Rio+20-konferenssissa, koska juuri kansalaisyhteiskunta vastaa todellisuudessa toimin-
talinjoista, hallinnosta ja käyttäytymistapojen muuttamisesta kestäväpohjaisemman ja 
ympäristöystävällisemmän tulevaisuuden varmistamiseksi. Kansalaisyhteiskunta voi 
tasoittaa tietä tälle siirtymälle. 

ETSK aikoo Riossa kehottaa painokkaasti maailman johtajia investoimaan kes-
tävyysperiaatteiden mukaisiin tekniikoihin ja hankkeisiin sekä poistamaan samalla 
vaiheittain ympäristölle haitalliset tuet. Oikeudenmukainen siirtyminen ympäristöys-
tävälliseen talouteen vaatii vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosa-
puolten kanssa siitä, miten siirtymä vaikuttaa työmarkkinoihin ja yhteiskuntaan laajasti.

Meidän on varmistettava vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan ja päätöksenteki-
jöiden välillä sekä keskuudessa. Kansalaisyhteiskunta antaa asian vaatimia poliittisia 
suosituksia mutta myös panee ne täytäntöön.

Olemme valmiit. Olemme osa muutosta.

Staff an Nilsson
ETSK:n puheenjohtaja

7. ja 8. helmikuuta 2012 ETSK järjestää 
kestävää kehitystä käsittelevän merkit-
tävän konferenssin kesäkuussa pidet-
tävän Yhdistyneiden Kansakuntien 
Rio+20-huippukokouksen valmistelemi-
seksi. ETSK:n konferenssin tarkoituksena 
on tuoda esille Euroopan kansalaisyhteis-
kunnan näkemyksiä Rio+20-prosessista ja 
myötävaikuttaa huippukokouksen onnis-
tumiseen. Komitea aikoo esittää konfe-
renssinsa päätelmät YK:n konferenssiin 
kokoontuville neuvotteluosapuolille sekä 
kumppanitahoille kansalaisyhteiskun-
nassa ympäri maailmaa.

Konferenssissa tehdään aluksi katsaus 
Rio+20-prosessin nykytilaan, minkä jäl-
keen keskitytään tarkastelemaan vih-
reää taloutta keinona edistää kestävää 
kehitystä luonnonvarojen rajallisuutta 
kunnioittamalla. Ensimmäisessä yleis-
keskustelussa pohditaan EU:n toimin-
nan vaikutusta kestävyyteen ja toisessa 
tarkastellaan kestävää kehitystä EU:n 
ulkopuolisissa maissa. 

Kestävyysperiaate koskee myös lukuisia 
muita asioita kuin pelkkää ympäristöä. Se 
koskee laajasti talouksiamme, hallintoamme 
ja ihmisen toimintaa kaikilla elämän aloilla. 
Sen vuoksi ratkaisujen löytäminen globaa-
leihin ongelmiin vaatii kestävyysperiaatteen 
huomioimista lukuisilla eri politiikanaloilla. 

Kun otetaan huomioon keskinäinen 
riippuvuutemme globalisoituneessa maa-
ilmassa, on hämmästyttävää, että kestävä-
pohjaiset ratkaisut ovat edelleen harvassa. 
Lyhyen aikavälin etujen ja voittojen tavoit-

Alla luetellut neljä seminaaria tarjoa-
vat tilaisuuden keskustella asioista syväl-
lisemmin ja hahmotella konferenssin 
päätelmiä: 

 ■ Ruokaa, vettä ja energiaa kaikille

 ■ Kestävä kulutus ja tuotanto

 ■ Oikeudenmukainen siirtyminen 
vihreään talouteen – sosiaalinen 
ulottuvuus

 ■ Kansalaisyhteiskunnan osallisuus 
siirtymisessä vihreään talouteen.

ETSK on viimeisen vuoden ajan koor-
dinoinut toimintaansa EU:ssa ja muualla 
maailmassa vaikuttavien sidosryhmien 
kanssa Rio+20-konferenssin valmistele-
miseksi. Lisäksi se aikoo antaa Brasilian, 
Etelä-Afrikan, Intian, Kiinan ja Venäjän 
vastaavien elinten kanssa yhteisen julis-
tuksen, joka esitetään YK:n konferens-
sissa siihen osallistuville. 

telu johtaa usein pitkän aikavälin vaikutus-
ten jättämiseen huomiotta. Koska resurssien 
ja energian kysyntä lisääntyy, kohtaamamme 
yleiset haasteet muuttuvat yhä monimutkai-
semmiksi. Tämä ymmärretään yleisesti. 

Maailman – siinä muodossa kuin sen 
tunnemme – käyttövoimana on talous, ja sitä 
operoivat ihmiset. Talouskoneemme usein 
musertavat ympäristövaikutukset vaikutta-
vat kuitenkin suoraan miljardien ihmisten 
elämään. Sellaisesta perusresurssista kuin 
vesi on yhä useammin pulaa useilla kaste-
lusta ja karjankasvatuksesta riippuvaisilla 
alueilla. Fossiiliset polttoaineet myrkyttävät 
jokiamme ja ilmakehää. Muutokset luonnon 
tasapainossa merkitsevät sitä, etteivät useat 
kasvi- ja eläinlajit enää selviä. Nämä tekijät 
pahentavat entisestään laajalle levinnyttä 
köyhyyttä ja heikentävät terveysoloja.

Talouskasvun ja ympäristötuhojen väli-
nen yhteys on katkaistava. Tämä on vihreän 
talouden perusta. Vihreä talous voi auttaa 
poistamaan köyhyyden ja sosiaalisen epä-
oikeudenmukaisuuden sekä turvaamaan 
tuleville sukupolville elämän luonnolliset 

Konsultoituaan laajasti Euroopan 
kansalaisyhteiskuntaa ETSK:n asettaman 
kestävän kehityksen seurantaryhmän jär-
jestämissä kuulemistilaisuuksissa komitea 
antoi syyskuussa 2011 lausunnon, jossa 
esitellään kansalaisyhteiskunnan panosta 
Rio+20-prosessiin. Lausunnolla myötä-
vaikutettiin kestävää kehitystä koskevaan 
Euroopan unionin kannanottoon, joka 
toimitettiin sittemmin YK:n Rio+20-kon-
ferenssin sihteeristölle. 

ETSK katsoo, että Rio+20-konferenssin 
on ajettava maailmanlaajuista siirtymistä 
kohti vihreää ja kestäväpohjaista taloutta. 
Myös hallitusten päämiesten on sitoudut-
tava konferenssiin ja kaikkien hallitusten 
kaikilla tasoilla sekä kansalaisyhteiskunnan 
on otettava vastuu maailmanlaajuisesti. 

EU:n on myös pyrittävä vaikuttamaan 
muutokseen kulutuskäyttäytymisessä ja 
varmistettava, ettei siirtyminen vihreäm-
pään talouteen tapahdu niukasti köyhyys-
rajan yläpuolella tai sen alapuolella elävien 
kustannuksella. Köyhyyden poistamisen 
sekä ilmeisen vaikeasti saavutettavissa ole-
vien vuosituhannen kehitystavoitteiden on 
sen vuoksi oltava keskeisellä sijalla Rio+20-
konferenssin asialistalla.

ETSK:n konferenssissa kiinnitetään 
erityistä huomiota kestävän kehityksen 
ympäristö- ja sosiaalinäkökohtiin. Komitea 
katsoo, että siirtymisessä kohti vihreämpää 
taloutta on saavutettava tasapainoinen 
synergia ympäristöulottuvuuden ja sosiaa-
lisen kehityksen välillä. Vihreän talouden 
tulisi vahvistaa kestävää kehitystä, edistää 
luonnonvarojen säilymistä ja hillitä ilmas-
tonmuutosta.  ●

edellytykset. Tämän mahdollistamiseksi 
siirryttäessä vihreään talouteen on kunnioi-
tettava oikeudenmukaisuuden, yhteistyön ja 
vastuunjaon periaatteita. Tämä vaatii kuiten-
kin paljon ponnistuksia ja poliittista tahtoa 
– kahta asiaa, jotka liian usein puuttuvat.

ETSK:lla on kuitenkin suunnitelma, 
jonka avulla maailman öljyä nielevä talous-
kone voitaisiin vihdoin muuttaa entistä har-
monisemmaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja 
kestäväpohjaisemmaksi. Komitea ehdottaa, 
että Yhdistyneille Kansakunnille annetaan 
vihreän talouden edistämistä koskeva man-
daatti, joka perustuu seuraaviin kuuteen 
pilariin: indikaattorit, sääntelytoimenpi-
teet, valistustyö, budjettipoliittiset välineet, 
tutkimus sekä vihreän talouden tavoitteiden 
asettaminen.

Uskomme, että tämä on toteutettavissa ja 
että voimme palauttaa tasapainon luontoa ja 
ihmistä suosivaksi.

Hans-Joachim Wilms
ETSK:n kestävän kehityksen seurantaryh-
män puheenjohtaja

ETSK on perustanut interaktiivisen online-foorumin 
Euroopan kansalaisyhteiskunnan yhteisen panoksen 
antamiseksi Rio+20-konferenssiin pääasiassa tähän 
halukkaiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, 
mutta myös muiden kumppanitahojen kanssa.

Odotamme innokkaina mahdollisuutta vaihtaa 
näkemyksiä kestävään kehitykseen liittyvistä 
kysymyksistä kiinnostuneiden asiantuntijoiden, 
organisaatioiden ja kansalaisten kanssa sekä ottaa 
oppia näiden kokemuksista. 

Osall istu kanssamme Rio+20-konferenssin 
valmisteluun internetissä seuraavassa osoitteessa: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

ETSK:n asettaman kestävän 
kehityksen seurantaryhmän 
puheenjohtaja Hans-Joachim Wilms
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Toimintaa Nepalissa

Paikallisiin ilmasto-oloihin ja maaperiin 
sopimattomien hybridisiementen erittäin 
mittava tuonti vaarantaa Nepalin ponnis-
telut elintarviketurvan varmistamiseksi. 
Viljelykasvien hybridilajikkeet eivät tuota 
siemeniä seuraavaa satoa varten, ja niiden 
viljely vaatii kalliiden kemikaalien käyttöä. 

”Viljelijöiden on joka vuosi pakko 
ostaa uudet siemenet niitä tuottavilta 
yrityksiltä”, ActionAid Nepal -kansalais-
järjestön edustaja Bed Prasad Khatiwada 
totesi. Kustannusten tasapainottamiseksi 
Nepalin hallitus tukee tuontisiementen ja 
-kemikaalien hankintaa.

”Monokulttuuriin perustuvan maata-
louden pitkän aikavälin vaikutukset ovat 
kuitenkin tavoitteiden vastaisia”, Khati-
wada lisäsi. Nepalin ilmasto- ja ympäristö-
olot vaihtelevat subtrooppisesta lauhkeaan 
ja arktiseen. Yksi viljelykasvi ei menesty 
kaikissa näissä olosuhteissa.

Vuonna 2009 hybridimaissin sato 
menetettiin, mikä raunioitti tuhansien 
elinolot. Vuonna 2010 menetettiin puo-
lestaan hybridiriisin sato. Nepalin hallitus 
tarjosi viljelijöille korvauksena kemikaaleja 
seuraavaa satokautta varten.

”Syyskuussa [2011] Monsanto teki 
Yhdysvaltain kansainvälisen kehitysvi-
raston USAID:n kanssa sopimuksen toi-
minnasta Nepalissa. Ne halusivat päästä 
Nepalin maatalousministeriön kumppa-
neiksi”, Khatiwada kertoi ETSK-infolle. 
”Paikalliset viljelijät kuitenkin protestoi-
vat, ja hallitus joutui perääntymään.” 

”Me [ActionAid] emme vastusta Mon-
santoa vaan sellaisten hybridisiemenien 
tuontia, jotka eivät sovellu ilmasto-oloi-
himme ja joiden käyttö ei ole toimitusten 
eikä kustannusten näkökulmasta kestä-
vää”, hän sanoi ja totesi lisäksi, että maa-
talous työllistää noin 75 prosenttia Nepalin 
väestöstä, ja sen osuus maan BKT:stä on 
lähes 34 prosenttia.

Khatiwada käynnisti vuonna 2008 
ActionAid Nepalin kautta siemenpankin, 
jossa on 60:n eri vilja- ja vihanneslajin 
siemeniä. Hän kertoi siementen olevan 
endogeenisia ja tuottavan erittäin hyviä 
satoja, mikä auttaa parantamaan elintar-
viketurvaa. Noin 400 nepalilaisviljelijää 
käyttää siemenpankkia. Hanketta on 
määrä laajentaa vuonna 2012.

ActionAid Nepalin kohtaamat lukui-
sat haasteet ovat samanlaisia kuin ne, 
joista paikallisyhteisöillä on kokemuksia 
kaikkialla maailmassa. ETSK:n mielestä 
globaalin kestävyysohjelman ensisijaisena 
painopisteenä on oltava varmistaa resurs-
sien, ruoan ja energian saatavuus kaikille. 

Kuten ETSK:n lausunnossa ”Rio+20: 
kohti vihreää taloutta ja parempaa hallin-
toa” todetaan, siirryttäessä kestäväpoh-
jaiseen kehitykseen on aina kiinnitettävä 
huomiota sosiaaliseen ulottuvuuteen. 
Elintarviketurva ja kestävyysperiaatteen 
mukainen maatalous onkin yksi Rio+20-
huippukokouksessa tarkasteltavista seit-
semästä painopistealasta. 

Tanskan ActionAid-kansalaisjärjestön 
poliittinen neuvoantaja Kirsten Hjørn-
holm Sørensen pelkää kuitenkin, ettei 
Yhdistyneiden Kansakuntien huippuko-
kouksessa kiinnitetä huomiota kehitys-
maiden edustajien, kuten Nepalin pienten 
maatalousyhteisöjen, esittämiin huoliin. 

”Vaarana Rio+20-konferenssissa on 
se, että keskittymällä siirtymiseen vih-
reään talouteen saatetaan vain korvata 
yksi rikkaiden maiden nauttima valta-
asema toisella”, Hjørnholm Sørensen 
sanoi ETSK-infolle. Hän totesi lisäksi, 
että kaikkiin siirtymiin on yhdistettävä 
teknologian jakaminen, velkahelpotukset, 
demokraattisen osallistumisen turvaami-
nen sekä ilmastonmuutostoimet. ●

RIO+20-konferenssi: muutoksen aika

Vuonna 2012 järjestettävän YK:n kestä-
vän kehityksen konferenssin (RIO+20) 
pääsihteerillä Sha Zukangilla on epäkii-
tollinen tehtävä muuntaa kestävän kehi-
tyksen periaate toimivaksi globaaliksi 
politiikaksi. 20 vuotta Rio de Janeirossa 
pidetyn YK:n ympäristö- ja kehityskon-
ferenssin jälkeen Brasiliaan kokoontuu 
jälleen päätöksentekijöitä, korkean tason 
virkamiehiä sekä kansalaisyhteiskunnan 
ja instituutioiden edustajia eri puolilta 
maailmaa.

Konferenssin tavoitteena on sopia ylei-
sistä sitovista periaatteista, joiden avulla 
turvataan valoisampi tulevaisuus kaikille 
ihmisille – ja planeetallemme. Kestävällä 
kehityksellä ei kuitenkaan edelleenkään 

ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää, 
vaikka ympäristö- ja kehityskonferens-
sista on kulunut jo 20 vuotta. Rio+20-
konferenssissa on joka tapauksessa paljon 
pelissä, ja ETSK:n puheenjohtajan Staff an 
Nilssonin mukaan kyse on ”uuden talous-
järjestyksen ratkaisun hetkistä”.

Konferenssin lähestyessä on noussut 
esiin erilaisia näkemyksiä siitä, miten 
voidaan parhaiten edistää kestävää kehi-
tystä. Valmistelevia kokouksia on pidetty 
kaksi, ensimmäinen toukokuussa 2010 ja 
toinen maaliskuussa 2011, ja kolmas ja 
viimeinen valmistelukokous on määrä 
pitää toukokuun 2012 lopussa. Tällaiset 
kokoukset antavat käsityksen siitä, mitä 
Rio de Janeirossa on odotettavissa. 

”Tähänastisissa valmisteluissa olemme 
tarkastelleet nykyisten sitoumusten täy-
täntöönpanon etenemistä ja puutteita ja 
yksilöineet edessä olevia ja uusia haas-
teita”, Sha Zukang toteaa. ”Vaikka erilai-
sia näkemyksiä ja näkymiä on edelleen 
paljon, molempia konferenssissa käsi-
teltäviä aiheita koskevissa käsityksissä ja 
lähestymistavoissa on havaittavissa yhä 
enemmän lähentymistä.”

Konferenssissa keskitytään talouden 
viherryttämiseen köyhyyden poistamisen 
ja kestävän kehityksen pohjalta. Lisäksi 
tavoitteena on luoda kestävälle kehityk-
selle institutionaaliset puitteet. ETSK 
katsoo onnistumisen kuitenkin riippu-
van kansalaisyhteiskunnan välittömästä 
panoksesta. YK pyrkiikin aktiivisesti 
saamaan kansalaisyhteiskuntaa osallistu-
maan globaaliin keskusteluun internetin 
ja sosiaalisten verkostojen välityksellä.

ETSK kehottaa päätöksentekijöitä var-
mistamaan, että mahdollinen siirtyminen 
vihreään talouteen tapahtuu laadullisen 
talouskasvun pohjalta. Tällainen kasvu 
tarkoittaa myös köyhyyden ja sosiaalisen 
epäoikeudenmukaisuuden poistamista. 
Sosiaalinen ulottuvuus on itse asiassa 
kestävän kehityksen ja nykyistä oikeu-
denmukaisemman globaalin yhteiskun-
nan ehdoton edellytys. ●
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Vihreä talous vaatii vihreän 
yhteiskunnan sitoutumista

Ilman kansalaisyhteiskunnan aktiivista 
osallistumista Rio+20-konferenssi ei 
kykene luotsaamaan talouden viherryt-
tämistoimenpiteitä, ETSK:n jäsen Hans-
Joachim Wilms totesi.

Osana Rio+20-konferenssin Euroo-
pan tason valmistelua EU ja sen jäsen-
valtiot toimittivat yhteisen kantansa 
konferenssin sihteeristölle marras-
kuussa (katso asiaan liittyvä artikkeli). 
Koska Euroopan unionin mielestä on 
tärkeää edistää kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista, ETSK pyrki osallistu-
maan arvokkaalla panoksella kyseisen 
asiakirjan laadintaan.

”ETSK:lle on erittäin tärkeää varmis-
taa kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
alusta alkaen”, asiaa käsittelevän ETSK:n 
lausunnon esittelijä Hans-Joachim Wilms 
(Saksa, ”työnantajat”-ryhmä) totesi. 
”Pelkkä laajan raportin laatiminen ei riit-
tänyt meille, – – vaan halusimme myös 
löytää vastauksia ja ennen kaikkea saada 
koko kansalaisyhteiskunnan mukaan”, 
myös kestävän kehityksen seurantaryh-
män puheenjohtajana toimiva Wilms 
totesi lisäksi.

Lausunnossaan Euroopan kansa-
laisyhteiskunnan panoksista Rio+20-kan-
fererenssiin ETSK suhtautuu myönteisesti 

siihen, että EU reagoi nyt myös ”kestävän 
kehityksen sosiaaliseen ulottuvuuteen”. 
Komitean mukaan Euroopan komissio 
ei Rio+20-konfererenssista antamassaan 
tiedonannossa kuitenkaan riittävästi pai-
nottanut sosiaalista ulottuvuutta.

”Kestävyysperiaatteiden onnistunut 
juurruttaminen talouteen edellyttää 
hyväksyntää ja tukea kansalaisyhteiskun-
nalta”, Wilms totesi. Hän korosti tämän 
vaativan valtiovallasta riippumattomien 
organisaatioiden sekä yritysten osallis-
tumista ennen konferenssia, sen aikana 
ja sen jälkeen kansainvälisellä mutta 
myös alue-, valtio- ja paikallistasolla. 
Tämä siksi, että kansalaisyhteiskunnan 
– erityisesti kuluttajien ja yritysten – on 
investoitava mittavasti uusiin innovaa-
tioihin, muutettava käyttäytymistään ja 
ehkä tehtävä jopa uhrauksia.

Sen lisäksi, että Wilmsin laatimassa 
lausunnossa kehotetaan varmistamaan 
kansalaisyhteiskunnan täysi osallistumi-
nen Rio+20-prosessiin, siinä kehotetaan 
EU:ta panemaan omat asiansa kuntoon 
unionin neuvotteluaseman vahvistami-
seksi ja roolimallin tarjoamiseksi muille 
alueellisille kokonaisuuksille. 

Wilms korosti, että talouden viherryt-
tämistoimenpiteistä voi olla apua pyrittä-
essä poistamaan köyhyys, jonka vuoksi yli 
miljardi ihmistä joutuu näkemään nälkää 
ja kärsimään puutetta. Lisäksi ne voivat 
auttaa luomaan miljoonia uusia, kestävä-
pohjaisia työpaikkoja. 

”ETSK on vakuuttunut siitä, että vih-
reään talouteen siirtymisen on oltava osa 
kestävän kehityksen kokonaisstrategiaa. 
Sen varmistamiseksi, että siirtyminen 
tapahtuu oikeudenmukaisesti, tarvitaan 
aktiivisia poliittisia toimenpiteitä”, Wilms 
tähdensi. Niitä ovat muun muassa toi-
menpiteet, joilla pyritään varmistamaan 
tasapaino luotujen vihreiden työpaikko-
jen ja menetettyjen työpaikkojen välillä ja 

ihmisarvoista työtä koskevien Kansain-
välisen työjärjestön (ILO) periaatteiden 
soveltaminen niihin sekä valtioiden ja 
työmarkkinatoimijoiden käynnissä ole-
van vuoropuhelun jatkaminen. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen vaatisi mer-
kittävän julkisen rahoituksen osoittamista 
vihreän talouden sosiaaliseen ulottuvuu-
teen. ●
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Kohti vähähiilistä vallankumousta

Vähähiilinen taloudellinen vauraus on 
mahdollista, mutta siihen tarvitaan oikean-
laisia politiikkoja ja teknologioita sekä 
poliittista sitoutumista. Ennen kaikkea tar-
vitaan vallankumousta asenteisiin, toteaa 
ETSK:n jäsen Richard Adams (ryhmä III). 

Nyt kun maailman väestömäärä on 
ylittänyt 7 miljardin rajan, yksi asia näyt-
tää varmalta: ihmiskunta kuluttaa liikaa 
resursseja ja aiheuttaa maapallolle liian 
paljon saasteita.

”Kestävää taloutta koskevat perusperi-
aatteet on otettava sydämenasiaksi”, Bri-

tanniassa sosiaalisen, ekologisen ja eettisen 
liike-elämän konsulttina toimiva Adams 
painottaa. Näihin periaatteisiin kuuluvat 
pysyvän tasapainon löytäminen maail-
mantalouden ja maapallon ekosysteemin 
välille sekä pyrkiminen siihen, että vasta-
taan ihmisten tarpeisiin ennemmin kuin 
heidän toiveisiinsa.

EU:ssa uskotaan todellisen muu-
toksen alkavan läheltä, ja unioni onkin 
edistynyt merkittävästi ympäristöjalan-
jälkensä pienentämisessä. Viimeisen 
kahden vuosikymmenen aikana EU 
on leikannut päästöjään 16 prosentilla 

samaan aikaan, kun sen talous on kas-
vanut 40 prosenttia. Tämä osoittaa, että 
talouskasvun yhdistäminen mataliin 
päästöihin on mahdollista käytännössä.

EU on myös saavuttamassa vuo-
deksi 2020 asetetut tavoitteet päästöjen 
leikkaamisesta 20 prosentilla vuoden 
1990 tasoon verrattuna ja uusiutuvien 
energialähteiden osuuden nostami-
sesta 20 prosenttiin kokonaisvalikoi-
masta. Energiatehokkuuden lisäämistä 
20  prosentilla koskevan tavoitteen 
toteuttamisessa ollaan kuitenkin vasta 
puolimatkassa.

Euroopan resurssienkäytön tiivistäminen
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EESC 
SIDE EVENTS IN RIO

ETSK:n jäsenen Lutz Ribben mielestä 
EU:n strategia unionin resurssitehok-
kuuden parantamiseksi on lupaava, 
mutta se vaatii konkretisoimista eri-
tyistavoitteita asettamalla.

EU:n Eurooppa 2020 -strategian 
yhteydessä käynnistettiin seitsemän 

”lippulaivahanketta”, joilla pyritään 
edistämään älykästä, ympäristöystä-
vällistä ja osallistavaa kasvua kuluvalla 
vuosikymmenellä. Yksi näistä aloitteista 
on ”resurssitehokasta Eurooppaa” kos-
keva lippulaivahanke, jolla pyritään 
varmistamaan niukkojen resurssien 
– ruoasta ja vedestä raaka-aineisiin 

– entistä älykkäämpi ja tehokkaampi 
hyödyntäminen.

Hankkeessa resurssitehokkuus ase-
tetaan EU:n politiikkojen ohjaavaksi 
periaatteeksi useilla eri aloilla, joista 
mainittakoon energia, liikenne, ilmas-
tonmuutos, teollisuus, hyödykkeet, 

maatalous, kalatalous, biologinen moni-
muotoisuus ja aluekehitys. Jotta eri 
sidosryhmät voisivat hyödyntää mahdol-
lisuutensa parantaa resurssitehokkuutta, 
komissio on hahmotellut eräitä erillisiä 
alastrategioita. Se on muun muassa laa-
tinut suunnitelman vähähiiliseen talou-
teen siirtymisestä (katso asiaa käsittelevä 
artikkeli).

”ETSK kannattaa lippulaivahanketta, 
mutta ei pidä sitä riittävän konkreetti-
sena”, totesi hanketta käsittelevän ETSK:n 
lausunnon esittelijä Lutz Ribbe (ryhmä 
III, Saksa). ”On välttämätöntä ilmoittaa 
mahdollisimman konkreettisesti, mitä 
muutoksia tarvitaan ja miten ne tulisi 
toteuttaa.”

Hahmoteltujen 20 erillisen ala-aloit-
teen osalta ETSK pyytää komissiota 
selventämään, mitä ”resurssitehokkuu-
della” tarkkaan ottaen tarkoitetaan, mitä 
teknologisen optimoinnin avulla voidaan 
saavuttaa jo tässä vaiheessa, millä aloilla 
tarkalleen on toteutettava ”merkittävät 
rakenteelliset muutokset” ja minkälaisia 
tuotanto- ja kulutustapojen muutoksia 
tarvitaan.

ETSK pohtii lisäksi, miksi resurssi-
tehokasta Eurooppaa koskevasta hank-

Euroopan komissio on katsonut 
myös vuotta 2020 pidemmälle ja esi-
tellyt etenemissuunnitelman ”siirty-
misestä kilpailukykyiseen vähähiiliseen 
talouteen ennen vuotta 2050”. Siinä 
pyritään vähentämään EU:n pääs-
töjä peräti 80–95  prosenttia vuosi-
sadan puoliväliin mennessä. Tämän 
tavoitteen saavuttaminen vaatii mer-
kittäviä investointeja muun muassa 
uusiin uusiutuviin energialähteisiin, 
energiatehokkaaseen rakentamiseen, 
hybridi- ja sähköautoihin, ”älykkäisiin” 
energiaverkkoihin sekä vähähiiliseen 
sähköntuotantoon. 

Etenemissuunnitelmaa koskevassa lau-
sunnossa – jonka esittelijänä Adams toimi 
– ETSK ”kehottaa kaikkia EU:n toimieli-
miä ottamaan sen täysin huomioon osviit-
tana” tarvittavista toimista. Jotta vuoteen 
2050 tähtäävät tavoitteet olisivat saavutet-
tavissa, tarvitaan ETSK:n mielestä nykyistä 
kunnianhimoisempia välitavoitteita, kuten 
vuodeksi 2020 asetetun päästöjen vähen-
tämistavoitteen nostamista 25 prosenttiin 
sekä pyrkiminen 40 prosentin vähennyk-
seen vuoteen 2030 mennessä.

Lausunnossa suositellaan myös 
komissiolle ”uuden kokonaistoimenpide-
paketin esittämistä” tarvittavien ”massii-
visten uusien investointien edistämiseksi”. 
Lisäksi siinä kehotetaan ottamaan kansa-
laisyhteiskunta mukaan ”täysipainoisesti 
jatkuvan ja järjestelmällisen mainittuja 
strategisia suunnitelmia käsittelevän vuo-
ropuhelun avulla”.

Tämä on välttämätöntä, koska siir-
tyminen vähähiiliseen talouteen vaatii 
Adamsin mielestä ”ihmisten asenteiden 
radikaalia muutosta kohti yksinkertaisem-
paa ja vähähiilisempää elämäntyyliä, jotta 
poliittiset päättäjät saavat itseluottamusta 
välttämättömien päätösten tekemiseen”. 
”Taloudellinen kestävä kehitys edellyttää 
siis vallankumousta ihmisten odotuksiin 
ja arvoihin”, Adams lisää.

”Globaalit instituutiot ovat vielä kehi-
tysvaiheessa, eivätkä ne kykene kantamaan 
tulevaisuuden taakkaa”, hän toteaa. ”Toi-
von, että EU pyrkii jatkossakin näyttä-
mään suuntaa eteenpäin.” ●

keesta on tehty osa Eurooppa 2020 
-strategiaa. ”Resurssitehokas Eurooppa 
on keskeinen osa kestävän kehityksen 
strategiaa, mutta se ei korvaa sitä”, Ribbe 
totesi. Hän on myös saksalaisen EuroNa-
tur-ympäristösäätiön luonnonsuojelupo-
litiikasta vastaavan osaston johtaja. 

Korostaakseen, kuinka tärkeää tilan-
teen parantaminen on, Ribbe toteaa, että 
”kestävyysperiaatteiden vastaisen talou-
den kielteiset seuraukset iskevät täydellä 
voimalla vasta tuleviin sukupolviin, joi-
den on vastattava niistä”.

”Olemme näin ollen seuraavan teh-
tävän ja kysymyksen edessä: kuinka 
voidaan kehittää nyt elossa olevien kol-
lektiivista vastuuntunnetta tulevia suku-
polvia kohtaan”, Ribbe totesi. ”Meidän 
on kiinnitettävä huomiota muihinkin 
tekijöihin kuin pelkkään BKT:hen, ja 
seikkaperäinen keskustelu kasvun käsit-
teestä olisi pitänyt käydä jo aiemmin.”

”Keskeinen merkitys on tällöin sillä, 
että kansalaisyhteiskunta ja talouselämä 
otetaan alusta lähtien riittävässä määrin 
mukaan prosessiin”, Ribbe totesi lopuksi.
 ●
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Uudet yritykset sivuraiteilla

”Vihreiden” investointien pitäisi teo-
riassa auttaa luomaan uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia ja työpaikkoja 
useilla aloilla. Euroopan taloudessa 
on kuitenkin aivan liian vähän dyna-
mismia ja riskipääomaa, Euroo-
pan nuorten yrittäjien keskusliiton 
puheenjohtaja Dimitris Tsigos katsoo.

”Suurin ongelma on siinä, miten 
pääoman ja T&K:n kautta pystytään 
kehittämään tuotteita ja palveluja, 
jotka vaativat riskirahoitusta”, Tsigos 
sanoi ja lisäsi, että Euroopan yhtenäis-
markkinat eivät ole vielä toteutuneet 
reaalitalouden tasolla. ”Toimintansa 
aloittaville yrityksille myönnettävä 
riskirahoitus on Euroopassa surkealla 
tasolla Yhdysvaltoihin verrattuna”, 
hän jatkoi.

Euroopan lyhyen aikavälin näkymät 
ovat yhä heikot investointien, työllisyy-
den ja työttömyyden, asukaskohtaisen 
BKT:n sekä työn tuottavuuden osalta. 
Lähes kolmasosa EU:n 25–64-vuotiaasta 
väestöstä on edelleen vailla virallista tut-
kintoa.

Näissä olosuhteissa liiketoimintamah-
dollisuuksien luominen ja löytäminen 
on osoittautunut vaikeaksi. Heikoista 
näkymistä huolimatta Tsigos uskoo, että 
tämänhetkinen talouskriisi voi itse asiassa 
auttaa Eurooppaa vauhdittamaan inno-
vointia todellisilla markkinoilla erityisesti 
yritteliäiden pk-yritysten keskuudessa.

Euroopan nuorilla yrittäjillä on 
kuitenkin vaikeuksia tuoda uusia ja 
ympäristöystävällisempiä liikeyrityksiä 

herkkähermoisille markkinoille. Pankit 
eivät vieläkään ole halukkaita myöntä-
mään lainaa. Eikä ole taattua, että uudet 
tuotteet löytävät ostajia – varsinkaan jos 
yrittäjä on nuori, Young Professionals in 
Local Development (YPLD) -verkoston 
puheenjohtaja Codrin Paveliuc-Olariu 
toteaa. YPLD pyrkii auttamaan paikal-
lisyhteisöjä kasvamaan nopeammin ja 
tehokkaammin.

”Nuoria ammattilaisia pidetään toisen 
luokan maailmankansalaisina. Vaikka he 
ovat erittäin päteviä, päättäjät eivät kysy 
tai ota huomioon nuorten mielipidettä”, 
Paveliuc-Olariu sanoo.

Hänen mukaansa tästä johtuu, että 
nuoret ammattilaiset keskittyvät enem-
män palveluun suuntautuneisiin yrityk-
siin. Nuorten kohtaamat haasteet sekä 
urakehityksen esteet ovat niin kovia, että 
he eivät ole valmiita perustamaan innova-
tiivisia yrityksiä, Paveliuc-Olariu selittää.

ETSK on painokkaasti sitä mieltä, että 
kestävän kehityksen kannalta olennaisen 
tärkeää on luoda edellytykset yritysten 
menestymiselle ympäristöystävällisem-
pään talouteen siirryttäessä. Komitea 
haluaa, että päättäjät kaikilla hallintota-
soilla kannustavat siirtymää.

Siihen tarvitaan kuitenkin sääntely-
toimenpiteitä, budjettipoliittisia välineitä 
sekä julkisten menojen ja investointien 
suuntaamista. Lisäksi kaivataan Dimitris 
Tsigosin ja Cordin Paveliuc-Olariun kal-
taisia yritteliäitä henkilöitä. ●

Ympäristöystävällisempi talous, 
parempia työpaikkoja

-lippulaivahanketta. EU:n ympäristöko-
missaari Janez Potočnik kuvasi toiminta-
suunnitelmaa ohjelmaksi ympäristön tilan, 
entistä kestäväpohjaisempien elintapojen 
ja tulevan kasvun edistämiseksi. ETSK on 
kuitenkin esittänyt myös tiettyjä varauksia 
toimintasuunnitelman suhteen syyttäen 
sitä muun muassa konkreettisuuden puut-
teesta. ETSK toteaa aiheesta ”Resurssiteho-
kas Eurooppa” antamassaan lausunnossa, 
että resurssitehokkuuden tulisi olla erilli-
nen itsenäinen politiikanala eikä sitä tulisi 
sisällyttää Eurooppa 2020 -strategiaan.

Mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja 
ja yrityksiä sekä vauhdittaa kasvua ympä-
ristöä tuhoamatta vetoaa kuitenkin sekä 
Euroopan ammattiliittoihin että päätök-

Elintarvikeketjun 
kestäväpohjaisuus 
tarkastelussa

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaavan 
komission jäsenen John Dallin mukaan 
maapallon väestön kasvaessa ja elintar-
viketarjonnan kiristyessä eurooppalaisilla 
kuluttajilla ja yrityksillä voi olla ratkaiseva 
rooli elintarvikeketjun kestävyyden var-
mistamisessa.

Viime vuosina koko maailmaa 
koetellut elintarvikekriisi, kuten myös 
se tosiasia, jota ei voida hyväksyä, että yli 
miljardi ihmistä kärsii nälästä, ovat var-
mistaneet elintarviketurvan keskeisen 
aseman Rio+20-konferenssin asialistalla.

”Talouskriisi, globalisaation etene-
minen, ilmastonmuutos, hyödykkeiden 
hintojen nousu ja niiden niukkuus sekä 
sosiaaliset ja demografi set muutokset vai-
kuttavat merkittävästi elintarvikeketjuun 
kaikilla tasoilla”, Dalli totesi.

Se, että ruokittavia suita on nykyään 
7 miljardia ja että maatalouden ylituo-
tanto on vähentynyt vuosien ajan, ei 
kuitenkaan merkitse sitä, että euroop-
palaisten olisi syötävä vähemmän, jotta 
muut voisivat syödä enemmän. Tär-
keintä, mitä eurooppalaiset voivat tehdä 
tilanteen parantamiseksi, on vähentää 
tuhlausta.

”[Elintarvikejätteen syntyminen ja 
elintarvikkeiden pakkaaminen] ovat 
kaksi erittäin tärkeää näkökohtaa ener-
giatehokkuuden, talouskriisin, maail-
manlaajuisen elintarviketurvan ja nälän 
torjunnan muodostamissa laajemmissa 
puitteissa”, Dalli totesi.

Euroopassa syntyy vuosittain noin 
89 miljoonaa tonnia elintarvikejätettä. 
EU:ssa äskettäin tehdyn tutkimuksen 
mukaan tästä hävikistä noin 60 prosenttia 
voidaan välttää, jos kuluttajat suunnittele-
vat ostoksensa paremmin, vähittäiskaup-
piaat tehostavat varastojensa hallintaa ja 

ravintoloiden ylijäämä hyödynnetään. 
Dallin mukaan näin suurta elintarvike-
jätteen määrää ei voida hyväksyä, ja sen 
vähentäminen vaatii nykyisten yksittäis-
ten valistuskampanjoiden lisäämistä, 
viestintävälineiden käyttöä, logistisia 
parannuksia sekä ruokapankkien kaltaisia 
elintarvikkeiden jakeluohjelmia. 

”Elintarvikejätteen määrän vähentä-
minen on haastava tehtävä, joka vaatii 
elintarvikeketjun kaikkien toimijoiden 
sekä viranomaisten täyttä sitoutumista 
ja yhteistyötä taloudellisten, eettisten ja 
ympäristövaikutusten rajoittamiseksi”, 
komissaari Dalli korosti.

ETSK on laajemmin sitoutunut edis-
tämään maailmanlaajuista elintarviketur-
vaa, kuten komitea on korostanut useiden 
aloitteidensa yhteydessä, muun muassa 
äskettäin aiheesta ”Ruokaa kaikille – 
tavoitteena maailmanlaajuinen sopimus” 
järjestämässään konferenssissa. 

ETSK:n puheenjohtaja Staff an Nilsson 
korosti päätöspuheenvuorossaan, että 
yksi tärkeimmistä syistä maailmanlaa-
juisen elintarviketarjonnan kiristymiseen 
on se, että kehitysmaiden maatalous on 
vuosien ajan kärsinyt laiminlyönneistä 
ja puutteellisista investoinneista. Hänen 
mukaansa tilanteen korjaaminen vaatii 
lisäinvestointeja maatalouteen ja maa-
talousalan tutkimukseen ja innovointiin 
sekä tehokasta markkina- ja ympäristö-
politiikkaa.

”[Meidän on] tunnustettava elintarvi-
keturvan olevan maailmanlaajuinen kysy-
mys, jonka edistäminen vaatii kaikkien 
sidosryhmien osallistumista ja erityisesti 
maataloustuottajien, kuluttajien, yksi-
tyisen sektorin, työntekijöiden ja kansa-
laisjärjestöjen vahvaa panosta”, Nilsson 
tähdensi. ●

Siirtymisen kohti ympäristöystäväl-
lisempää taloutta tulisi luoda ihmis-
arvoisia ja laadukkaita työpaikkoja. 
Maailmanlaajuisen taantuman uhatessa 
mikään ei kuitenkaan ole taattua. 

Euroopassa ammattiliitot kannattivat 
Cancúnin konferenssissa vuonna 2010 
annettuja julkilausumia, joilla pyritään 
varmistamaan ”oikeudenmukainen 
siirtyminen” vähähiiliseen talouteen. 
Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö 
(EAY) tyrmäsi kuitenkin Euroopan 
komission esittämän, vuoteen 2050 
ulottuvan energia-alan etenemissuun-
nitelman sillä perusteella, ettei suunni-
telmassa viitata millään tavalla siihen, 
millä tavalla työpaikat ja työllisyys voi-

daan säilyttää ja niitä voidaan kehittää 
siirtymäaikana. 

”Johdonmukainen EU:n energiapoli-
tiikka on oleellinen edellytys siirtymiselle 
vähähiiliseen talouteen ja sosiaalisesti 
sekä ympäristön kannalta kestävään 
yhteiskuntaan, siten että demokraattisesti 
valvotut sääntelijät takaavat kohtuulliset 
hinnat kaikille sekä turvallisuuden ja toi-
mitusvarmuuden ja että asiasta käydään 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua”, 
EAY:n tiedottaja Emanuela Bonacina 
totesi ETSK-infolle.

Vuoteen 2050 ulottuva energia-alan toi-
mintasuunnitelma on osa Eurooppa 2020 
-strategian ”Resurssitehokas Eurooppa” 

sentekijöihin. Ilmastonmuutosta ja hiili-
dioksidipäästöjen vähentämistä koskevia 
tavoitteita ei kuitenkaan voida sivuut-
taa eikä jättää huomiotta, totesi EAY, ja 
varoitti samalla talouskriisin jäytävän 
poliittista tahtoa ja vaarantavan ympä-
ristöystävälliset politiikat. Sen mukaan 
tarvitaankin investointeja auttamaan var-
mistamaan siirtyminen. 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
aikaisemmin tänä vuonna julkaiseman 
raportin mukaan ympäristöystävälliset 
investoinnit synnyttävät itse asiassa enem-
män työpaikkoja lyhyellä ja keskipitkällä 

aikavälillä. ILO:n raportin mukaan on 
näyttöä siitä, että tällaiset investoinnit 
luovat lyhyen aikavälin mahdollisuuksia. 
Raportissa todetaan lisäksi, että tällaiset 
mahdollisuudet näkyvät pitkällä aikavälillä 
työllisyysasteen kohoamisena.

”Ympäristöystävällisempi talous perus-
tuu ympäristöteknologia-alan tutkimus- ja 
innovaatiokapasiteettiin. Ympäristötekno-
logian tulisi julkisen politiikan, sääntelyn 
ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
avulla synnyttää laadukkaita työpaikkoja ja 
sosiaalista edistystä”, EAY:n liittosihteeri 
Judith Kirton-Darling totesi lopuksi. ●
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Vuoden 2011 Euromed-huippukokous Istanbulissa: 
tilaisuus arvioida mennyttä ja valmistautua 
tulevaan realistisin ja positiivisin mielin 

EU:n ja Kiinan 
kansalaisyhteiskuntien pyöreän 
pöydän ryhmän 10. kokous: 
”On aika edetä kumppanuudessa”

Kiinan ja Euroopan unionin kansa-
laisyhteiskuntien edustajat kokoontuivat 
yhteen kymmenettä kertaa vaihtamaan 
ajatuksia ja vertailemaan parhaita käy-
täntöjä yhteisesti kiinnostavilla aloilla. 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea jär-
jesti 1. ja 2. joulukuuta 2011 Münchenissä 
kokouksen, jossa käsiteltiin kahta pää-
aihetta: kestävää kaupunkikehitystä ja 
väestön ikääntymistä sekä sosiaaliturvaa. 

ETSK:n puheenjohtaja ja EU:n val-
tuuskunnan puheenjohtaja Staffan 
Nilsson puhui sosiaalisesta suojelusta ja 
ilmaisi tyytyväisyytensä toteamalla, että 
”ensimmäistä kertaa G20-maiden huip-
pukokouksen yhteydessä G20-maiden 
yritysmaailman organisaatiot (B20) ja 
ammattijärjestöt (L20) antoivat yhteisen 
julkilausuman työllisyydestä, sosiaalisesta 
suojelusta, työelämän perusperiaatteista 
ja -oikeuksista sekä monenvälisestä 
vakaudesta”.

Väestökysymyksiä käsitellyt Baijerin 
maapäivien puhemies Barbara Stamm 
kehotti kuulijoita pitämään alhaista syn-
tyvyyttä ja elinajanodotteen pitenemistä 
mahdollisuutena vahvistaa sukupolvien 
välistä solidaarisuutta, sen sijaan että ne 
nähtäisiin rasitteena. Baijerin maapäivien 
Eurooppa-asiain valiokunnan puheen-
johtajan Ursula Männlen mukaan näitä 
kahta kysymystä on käsiteltävä kansal-
lisella tasolla toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti.

ETSK:n puheenjohtaja muistutti kuu-
lijoille, että EU:n ja Kiinan seuraavassa 
huippukokouksessa käynnistetään kestä-
vyysajattelua noudattavaan kaupungis-
tumiseen liittyvä kumppanuus. Nilsson 
korosti, että kansalaisyhteiskunnan teh-
tävänä on tuoda esiin näkemyksensä tässä 
pyöreän pöydän ryhmän kokouksessa 
käsitellyistä aiheista.  ●

Euromed-alueen tärkeä vuosi hui-
pentui 16.–18.  marraskuuta pidet-
tyyn alueen kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden päätapahtumaan. 
Talous- ja sosiaalineuvostojen ja 
vastaavien elinten vuoden 2011 
Euromed-huippukokous oli ensim-
mäinen merkittävä tilaisuus, jossa 
alueen kansalaisyhteiskunnan kaik-
kien alojen edustajat kohtasivat ara-
bimaiden kansannousujen alkamisen 
jälkeen. ETSK:n valtuuskunta mat-
kusti puheenjohtaja Staffan Nilsso-
nin johdolla Istanbuliin isännöimään 
huippukokousta yhdessä ETSK:n 
kumppaneiden eli Turkin kauppaka-
marien ja hyödykepörssien liiton ja 
EU:n ja Turkin neuvoa-antavan seka-
komitean turkkilaisvaltuuskunnan 
kanssa. Huippukokouksessa käydyt 

on edelleen ratkaiseva rooli maiden 
taloudellisessa ja poliittisessa kehi-
tyksessä.

Kuten oli odotettavissakin tänä 
useimpien kommentoijien mukaan 
Euromed-alueelle historiallisena vuo-
tena, ilmapiiri oli käsinkosketeltavan 
toiveikas käsiteltäessä huippukoko-
uksen kahta tärkeää aihetta. Aiheesta 
”poliittinen vastaus alueen uuteen toi-
mintaympäristöön” käydyissä keskus-
teluissa käsiteltiin etupäässä alueen 
tulevan politiikan linjauksia, ja aihe 
”kansalaisyhteiskunnan nykyinen ja 
tuleva rooli uudessa Välimeren unio-
nissa”, joka on keskeinen ETSK:n 
työlle, on noussut merkittäväksi alu-
een kaikkien poliittisten päättäjien 
silmissä.

Keskusteluihin osallistui myös kor-
kean tason puhujia, kuten komission 
jäsen Štefan Füle ja Turkin kehitys-
ministeri Cevdet Yilmaz. He antoivat 
yhdessä muiden osallistujien kanssa 
esimakua siitä, mitkä ovat alueen 
painopisteitä tulevaisuudessa: niitä 
ovat muun muassa demokratian sekä 
perusihmisoikeuksien ja sosiaalisten 
oikeuksien vakiinnuttaminen, alueen 
taloudellinen yhdentyminen ja sosi-
aalinen kehittäminen. Haasteita siis 
riittää, mutta yleisenä tunnelmana 
on optimismi sen suhteen, että kan-
salaisyhteiskunta voi todella vaikuttaa 
asioihin tulevana vuonna. (gh) ●

Uhrin oikeudet EU:ssa

Onko ulkomailla rikoksen uhreiksi joutuneiden suojelu riittä-
vää? ETSK haluaa varmistaa, että rikoksen uhrit saavat kaikkialla 
EU:ssa syrjimätöntä kohtelua ja samat vähimmäisoikeudet kan-
salaisuudestaan tai asuinmaastaan riippumatta. Uhrin oikeuk-
sista antamassaan lausunnossa (esittelijä Kathleen Walker Shaw, 
työnantajat-ryhmä, Yhdistynyt kuningaskunta) ETSK kannattaa 
komission ehdotuksia, joilla pyritään vahvistamaan jäsenvaltioiden 
nykyisiä toimenpiteitä. Asiaa koskevan lainsäädäntöpaketin avulla 
EU haluaa nostaa rikoksen uhrien oikeudet keskeiseen asemaan 
oikeusjärjestelmissä, sen lisäksi että rikoksentekijät on saatava oike-
uden eteen vastaamaan teoistaan. 

ETSK suosittelee lisäksi, että uhrin asemaa sekä uhrin perheen-
jäsenten tai edustajan oikeuksia vahvistetaan ja että heidän ase-
mansa tunnustetaan. ETSK katsoo, että sen sijaan että komissio 
määrittelee tietyt uhrit ”haavoittuviksi” ja saattaa samalla luoda 
uhrien hierarkian, sen tulisi ehdottaa, että kaikilla rikoksen uhreilla 
tulisi olla mahdollisuus erityisiin tukitoimiin. (ail) ●

Ajopiirturit ovat osoittaneet hyödyllisyytensä, 
mutta niitä voidaan vielä kehittää

Vaikka ajoaikoja mittaavat ajopiirturit ovat jo lisänneet huomat-
tavasti maantieliikenteen turvallisuutta parantamalla työoloja ja 
varmistamalla kuljetusyrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikkialla Euroopassa, niitä voidaan ETSK:n mielestä vielä kehittää. 
Komitea toteaa Jan Simonsin (”työnantajat”-ryhmä, Alankomaat) 
valmistelemassa lausunnossa, että ajopiirturien etäyhteysmahdol-
lisuutta olisi hyödynnettävä nykyistä enemmän tarkastusten suo-
rittamisessa, mikä vähentäisi tienvarsitarkastuksista aiheutuvaa 
vaivaa.

Lisäksi ETSK kehottaa lisäämään eurooppalaiseen satelliittivies-
tintään kohdistuvaa tutkimusta, sillä se voi luoda pohjan entistä 
edullisemmalle, helpommalle ja luotettavammalle tietojen kerää-
miselle. 

Komitea ehdottaa myös, että ajoneuvoihin asennettaisiin pai-
nontunnistimet, jotka voivat antaa hälytyksen ylikuormasta. Lisäksi 
se ehdottaa, että digitaalinen valvontalaite voisi kirjata kunkin ajon 
alku- ja päätepisteen. Tämä auttaisi jäsenvaltioita valvomaan kabo-
taasia, kunnes se vapautetaan kokonaan. (mb)  ●

Kauppapolitiikan uudistaminen – hyödyllinen 
väline Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Vastauksena Euroopan komission lausuntopyyntöön asiakoko-
naisuutta REX/331 käsittelevässä lausunnossa (esittelijä Evelyne 
Pichenot, Ranska, ryhmä III) todetaan, että ehdotus kauppapolitii-
kan tarkistamisesta sisältää hyödyllisiä Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisia näkemyksiä kauppapolitiikan painopisteistä. Erityisesti 
siinä pyritään varmistamaan, että kauppa edistää kestävää kasvua 
ja vahvistaa sosiaalisen markkinatalouden pohjaa, koska se on yksi 
Eurooppa 2020 -strategian ulkoisista osatekijöistä.

Lausunnossa kehotetaan kuitenkin myös kiinnittämään suu-
rempaa huomiota kehitysyhteistyöhön, maailmanlaajuiseen yhteis-
vastuullisuuteen sekä vuosituhannen kehitystavoitteita koskeviin 
keskusteluihin ottaen huomioon EU:n johtava rooli globaalissa 
vihreässä taloudessa.

ETSK korostaa kansalaisyhteiskunnan kasvavaa roolia kaup-
pasopimusten täytäntöönpanossa ja seurannassa etenkin kestävää 
kehitystä koskevien kysymysten osalta ja mainitsee esimerkkinä 
Etelä-Korean kanssa äskettäin solmitun vapaakauppasopimuksen. 
Lisäksi lausunnossa ehdotetaan, että komitea voisi edistää kansa-
laisyhteiskunnan kanssa tehtävää yhteistyötä kaikissa kumppa-
nuusmaissa keskinäisen luottamuksen kasvattamiseksi. (mvd)  ●

Ensimmäisen EU-ohjausjakson arviointi: 
jäsenvaltioiden hallitusten sitoutuminen liian 
vähäistä 

Asiakokonaisuuteen EUR/002 liittyvässä lausunnossa (esittelijä: 
Michael Smyth, Yhdistynyt kuningaskunta, ryhmä III) arvioidaan 
ensimmäistä EU-ohjausjaksoa, joka on EU:n ja sen jäsenvaltioi-
den talouspolitiikan koordinoinnin parantamiseen tarkoitettu 
uusi hallintoväline. Suurin huolenaihe on se, että jäsenvaltioiden 
kansallisissa uudistusohjelmissaan tekemät sitoumukset ovat riittä-
mättömiä EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen, kuten 
vuotuinen kasvuselvitys 2012 osoittaa. Eurooppa 2020 -ohjausko-
mitean puheenjohtaja Joost van Iersel, joka esitteli lausunnon täys-
istunnossa, totesi, että strategian onnistuminen riippuu pääasiassa 
jäsenvaltioista, joiden tulee noudattaa julistuksiaan ja lupauksiaan 
käytännössä. Suurin osa uudistuksista on määrä toteuttaa kan-
sallisella tasolla, joten on olennaisen tärkeää, että järjestäytynyt 
kansalaisyhteiskunta seuraa jäsenvaltioiden hallitusten toimia. 
Yksimielisesti hyväksytyssä ETSK:n lausunnossa korostetaan myös 
koulutuksen tärkeää roolia, sillä se on ainoa keino saada aikaan 
innovointia, teknologista edistystä ja yrittäjyyttä. (mvd) ●

TÄYSISTUNTO LYHYESTI

syvälliset keskustelut auttavat muun 
muassa muokkaamaan EU-politiikan 
Euromed-alueen kansalaisyhteiskun-
taan kohdistuvia linjauksia vuonna 
2012. 

Aiempien vuosien tapaan huip-
pukokoukseen osallistui talous- ja 
sosiaalineuvostojen, työntekijäjärjes-
töjen ja ammattiliittojen sekä alueen 
muiden taloudellisten ja yhteiskun-
nallisten eturyhmien edustajia, mutta 
myös monia uusia kasvoja. Huippu-
kokoukseen osallistui ensimmäistä 
kertaa myös kansalaisjärjestöjen 
edustajia. Heidän läsnäolonsa auttoi 
luomaan suhteita alueella syntymässä 
olevaan uuteen, dynaamiseen kansa-
laisjärjestösektoriin ja yhteiskunnal-
lis-ammatillisiin järjestöihin, joilla 

Vasemmalta oikealle: ETSK:n Euromed-seurantakomitean puheenjohtaja Dimitris Dimitriadis, 
ETSK:n puheenjohtaja Staff an Nilsson, Turkin kehitysministeri Cevdet Yilmaz ja Turkin 
kauppakamarien ja hyödykepörssien liiton puheenjohtaja Rifat Hisarciklioğlu
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Euroopan kotouttamisfoorumin 
kuudes kokous

Yli 90 edustajaa maahanmuuttajien 
kotouttamisen parissa työskentelevistä 
eurooppalaisista ja jäsenvaltiotason 
organisaatioista kokoontui kuudennen 
kerran (9. ja 10. marraskuuta) komi-
tean tiloissa osallistuakseen komission 
ja ETSK:n kahdesti vuodessa yhdessä 
järjestämään Euroopan kotouttamis-
foorumiin. Lisäksi foorumiin osallistui 
asianomaisten valtioiden ministeriöiden 
edustajia sekä 21 kotouttamista ja maa-
hanmuuttoa tarkastelevan ETSK:n pysy-
vän valmisteluryhmän jäsentä.

Foorumin erityispiirteenä on se, ett-
eivät komission jäsenet eivätkä muut 
tärkeät henkilöt poistu pidettyään 
puheensa, vaan he käyvät vuoropuhelua 
osallistujien (jotka ovat usein itse maa-
hanmuuttajia) kanssa ja kuuntelevat näi-

den esittämiä näkemyksiä ja pohdintoja. 
Osanottajat arvostavat lisäksi foorumia 
Euroopan tason verkostoitumis- ja tie-
donvaihtoareenana, paikkana, jossa 
Slovakiassa asuva afgaani, Kreikassa 
asuva fi lippiiniläinen ja Irlannissa asuva 
senegalilainen voivat tavata ja keskustella 
yhteisistä huolistaan.

Kokouksen alkuperäinen aihe – 
Lähtömaiden rooli kotouttamisprosessissa 
– merkitsi sitä, että osanottajien oli 
tarkasteltava kotouttamista ”ulko-
puolisesta” näkökulmasta. Pyöreän 
pöydän keskusteluissa analysoitiin 
alkuperämaassa ennen lähtöä toteutet-
tavien kotouttamistoimien, kuten tule-
ville maahanmuuttajille suunnattujen 
valmistelukurssien ja tiedotustoimien, 
tarjoamia mahdollisuuksia ja aiheutta-

mia haasteita sekä tarkasteltiin, miten 
kotimaidensa ulkopuolella asuvat hen-
kilöt voivat toimia sillanrakentajina 
kehittyvien talouksien suuntaan. Lisäksi 
osanottajat keskustelivat kiertomuuton 
hyödyistä ja piilevistä vaaroista. Nämä 
kysymykset sisältyvät (heinäkuussa 
2011 hyväksyttyyn) uuteen euroop-
palaiseen kotouttamissuunnitelmaan, 
joka tasoittaa tietä uusille toimenpiteille 
tällä politiikanalalla. Kotouttamista ja 
maahanmuuttoa tarkastelevan pysy-
vän valmisteluryhmän laatima ETSK:n 
lausunto suunnitelmasta hyväksytään 
alkukeväällä.

Foorumi kokoontuu seuraavan ker-
ran toukokuussa 2012 tarkastellakseen 
maahanmuuttajien kotouttamiseen liit-
tyviä taloudellisia näkökohtia. (bw) ●

LYHYESTI

Laure Batut sai Ranskan kunnialegioonan arvomerkin

Laure Batut’lle (Ranska), joka on ollut ETSK:n jäsen helmikuusta 2004, myön-
nettiin Ranskan kunnialegioonan ritarin arvonimi 14. marraskuuta 2011. Kun-
niamerkki on palkinto ansioitumisesta Ranskan hyväksi tehdystä työstä, ja sen 
ojensi hänelle entinen ministeri ja senaattori, Ranskan perustuslakineuvoston 
jäsen Michel Charasse. Laure Batut edustaa ETSK:ssa ranskalaista ammatillista 
keskusjärjestöä Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO), ja 
hän on sekä kvestori että ryhmän II jäsen (SOC/TEN). (mvd) ●

Henri Malosse puolusti talouden alan innovointia

Lyonissa 9.–11. marraskuuta 2011 järjestetyille vuosittaisille talouspäiville (Journées 
de l’Economie) osallistui yli 2 000 politiikan, talouden ja yritysalan merkkihenkilöä, 
muun muassa ranskalaisen yrittäjäjärjestön MEDEF:n puheenjohtaja Laurence 
Parisot ja Ranskan talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeri François Baroin. 
ETSK:n työnantajien ryhmän puheenjohtaja Henri Malosse puhui tapahtumassa 
suurten ja pienten yritysten suhteista. Hän korosti: ”Meidän on siirryttävä ali-
hankinta- ja riippuvuussuhteista luottamus- ja kumppanuussuhteisiin, erityisesti 
kun kyseessä ovat klusterit, jotka voivat edistää innovointi-, tutkimus- ja kehitys-
toimintaa. Meidän on rakennettava ’ekosysteemien’ eurooppalainen malli, joka 
antaa meille mahdollisuuden parantaa kilpailukykyämme sekä säilyttää valtaosa 
työpaikoista Euroopassa.” (mm) ●

Pian ETSK:ssa
ETSK ja Notre Europe -ajatuspaja kokoavat yhteen päättäjät ja kansalaisyhteiskunnan edustajat 
yhteisen energiapolitiikan edistämiseksi

Pierre-Jean Coulonin (Ranska, ryhmä II) valmistelemassa oma-aloitteisessa lausunnossa ”Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
Euroopan tulevan energiayhteisön (EEY) toteuttamiseen”, jota ETSK käsittelee täysistunnossaan tammikuussa 2012, esitetään konk-
reettinen näkemys siitä, minkälaista entistä yhdennetymmän ja yhteisvastuullisemman eurooppalaisen energiapolitiikan tulisi olla. 

Ensimmäinen askel tässä uudessa lähestymistavassa on konferenssi aiheesta ”Euroopan unioni matkalla kohti Euroopan ener-
giayhteisöä”, jonka ETSK ja Notre Europe -ajatuspaja järjestävät 31. tammikuuta 2012 Jacques Delorsin tukemana. Konferenssissa 
käsitellään EU:n energiapolitiikan suuria haasteita: sisämarkkinoiden toteuttamista, energian toimitusvarmuutta ja siirtymistä 
hiilivapaisiin energiajärjestelmiin vuoteen 2050 mennessä. 

Korkean tason poliittiset päättäjät ja kansalaisyhteiskunnan edustajat keskustelevat Euroopan energiayhteisöhankkeen aloitteen-
tekijän Jacques Delorsin läsnä ollessa siitä, mitä käytännön toimia tarvitaan energia-alan todellisen yhdentymisen toteuttamiseksi 
EU:ssa. Tavoitteena on parantaa koordinointia unionin jäsenvaltioiden, Euroopan unionin ja alan toimijoiden toiminnan välillä ja 
vastata energiaan liittyviin Euroopan kansalaisten korkeisiin odotuksiin, jotka koskevat erityisesti parempaa suojaa toimituskatkoksia 
vastaan, hallittuja ja kohtuullisia hintoja sekä yhteisvastuun lisäämistä. (ac) ●

Komission jäsen Cecilia Malmström, keskustelun vetäjä professori Fargues ja pyöreän pöydän ryhmän esittelijät A. Xuseyn, T. Baghajati ja J. Bains

ETSK:n jäsen Laure Batut

Henri Malosse, EESC member
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