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PÄÄKIRJOITUS Enemmän Euroopan tason toimia 
myös energia-alallaHyvä lukija

Vuoden 2011 lopussa nähtiin EU:n jäsenval-
tioiden valtion- ja hallitusten päämiesten soli-
daarisuuden ja uskon euroon palautuvan, kun 
jäsenvaltiot – Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
lukuun ottamatta – hyväksyivät joulukuussa 
pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
neuvottelujen käynnistämisen perussopimuksen 
muuttamisesta EU:n taloushallinnon vahvistami-

seksi. Eurooppa ei ehkä aivan vielä ole selvillä vesillä, mutta ainakin talous- ja 
rahaliiton perustaa on vihdoin vahvistettu. Tämän edistysaskeleen mahdollisti 
poliittisten johtajiemme ymmärrys – ja siihen liittyvä vastuuntunto – siitä, että 
kriisistä voidaan selvitä vain yhteistyön avulla. 

Euroopan poliittiset johtajat ovat saaneet aikaan voimakkaan sysäyksen, 
joka tarvitaan unionin toimien lisäämiseksi talous- ja budjettiasioissa. Niiden 
politiikanalojen valikoima, joilla voisi olla hyötyä tällaisesta koordinoinnista, on 
kuitenkin paljon laajempi. Viittaan tässä yhteydessä Jean-Claude Trichet’n Les 
Echos -lehdessä 28. joulukuuta esittämiin kommentteihin. Hän totesi: ”Tänään on 
yhtä monia syitä puolustaa Euroopan yhdentymistä entistä tiiviimmäksi unioniksi 
kuin oli vuonna 1945, ja nämä syyt liittyvät tulevaisuuteen eivätkä mihinkään 
muuhun.” Kaikki viittaa tähän suuntaan: maailman uusi geopoliittinen järjestys, 
globaali taloudellinen toimintaympäristö, verotuskysymykset, maapallon suojelu 
sekä kasvun, innovoinnin ja kilpailukyvyn tarve, samalla kun on säilytettävä 
sosiaaliset oikeudet ja varmistettava ihmisarvoinen elämä kaikille. 

Vain kansalaisten tuella tämä uusi Eurooppa voi muotoutua ja saada oikeu-
tuksen, joka tarvitaan jatkuvuuden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi 
ETSK pyrkii edistämään entistä laajempaa julkista keskustelua kaikkialla Euroo-
passa. Euroopan energiayhteisöstä 31. tammikuuta järjestetty konferenssi oli hyvä 
osoitus komitean kaksiosaisesta tavoitteesta yhtäältä kannustaa Euroopan unionia 
etsimään yhteisiä vastauksia energiatoimitustemme kaltaisiin nykyisiin haasteisiin 
ja toisaalta edistää kansalaisyhteiskunnan osallistumista keskusteluun uuden 
puhdin ja demokraattisen legitimiteetin antamiseksi yhdentymisprosessille.

Eurooppa voi ja sen täytyy pysyä yhtenäisenä, jos se aikoo vaikuttaa kan-
sainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Aiheesta ”Go sustainable, be responsible” 7. 
ja 8. helmikuuta järjestetty konferenssi tarjosi tärkeän foorumin ajatusten vaih-
tamiselle, ja sen tulokset tarjoavat aineistoa maaliskuussa pidettävän Eurooppa-
neuvoston huippukokouksen käyttöön. Huippukokouksen tehtäväksi on annettu 
EU:n kannan määritteleminen Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen 
Rio+20-konferenssia varten.

Tällä alalla samoin kuin myös monissa muissa asioissa EU voi saada eniten 
aikaan toimimalla yhtenäisenä. Toistan ihmisille aina saman: on syytä muistaa, 
ettei Eurooppa ole ongelma vaan ratkaisu.
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”Energia on yksi niistä aloista, joilla 
Eurooppa on tähän mennessä tuot-
tanut kansalaisilleen pettymyksen”, 
totesi Euroopan talous- ja sosiaali-
komitean varapuheenjohtaja Anna 
Maria Darmanin avatessaan konfe-
renssin ”Euroopan unioni matkalla 
kohti Euroopan energiayhteisöä” 
31.  tammikuuta 2012. Hiljattain 
toteutetun gallupin mukaan useimmat 
eurooppalaiset tuntisivat olonsa turva-
tummaksi, mikäli energiakysymyksiä 
koordinoitaisiin EU:ssa enemmän 
(60 %) ja mikäli jakeluhäiriöiden yhte-
ydessä voitaisiin useammin turvautua 
jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuu-
teen (79 %).

Näistä selkeistä odotuksista huo-
limatta Eurooppa on toteuttanut 
sähkön ja kaasun sisämarkkinoita loh-
duttoman hitaasti. Euroopan komis-
sion entinen puheenjohtaja Jacques 
Delors, joka ensimmäisenä ehdotti 
Euroopan energiayhteisön luomista 
aitojen eurooppalaisten energia-
markkinoiden synnyttämiseksi, totesi 
konferenssille osoitetussa kirjallisessa 
kannanotossa, että vaikka kansalli-
set energiapolitiikat ovat osoittaneet 
rajallisuutensa, ei kuitenkaan ole 
saatu aikaan yhteistä eurooppalaista 
energiapolitiikkaa tämän rajallisuu-
den voittamiseksi. Energia-asioista 
vastaava Euroopan komission jäsen 
Günther Oettinger puolestaan totesi, 
että on tarpeen päästä eroon markki-
noiden segmentoitumisesta ja saattaa 
sisämarkkinat päätökseen vuoteen 
2014 mennessä. Tällä tavoin EU:n 
BKT:ta voitaisiin kasvattaa 0,8 pro-
senttia vuoteen 2020 mennessä. 

Tehtävä on valtava, kun otetaan 
huomioon heikko nykytilanne. 

Euroopan energiayhteisöstä hiljattain 
laaditun ETSK:n lausunnon esittelijä 
Pierre-Jean Coulon totesi, että tällä 
hetkellä vain kymmenen prosent-
tia sähköstä liikkuu maasta toiseen, 
kuluttajat eivät voi valita ulkomaille 
sijoittautunutta energiantoimittajaa, 
energiaköyhyys lisääntyy, verkkojen 
suunnittelu kuuluu edelleen suurelta 
osin jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä 
EU edelleenkään menettele yhtenäi-
sesti suhteissaan energiantoimittaja-
maihin jne.

ETSK:n lausunnossa kehotetaan 
luomaan Euroopan energiayhteisö, 
jonka keskeisiä tekijöitä olisi alueel-
listen energiaryhmien perustaminen. 
Näiden puitteissa maat ja toimijat 
voisivat koordinoida energialähtei-
den valintaa ja verkkojen kehittä-
mistä koskevia keskeisiä päätöksiään. 
Tämä synnyttäisi huomattavia mit-
takaavaetuja ja edistäisi uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvän teollisuuden 
kehittymistä, Coulon jatkoi. ”Se joh-
taisi myös toistaiseksi erillisten mark-
kinoiden asteittaiseen yhdentymiseen 
sekä hintojen lähentymiseen.”

Euroopan parlamentin puhemies 
Martin Schulz puolestaan korosti, että 
hanke tasoittaisi tietä kohti vähähii-
listä yhteiskuntaa, sillä se auttaisi luo-
maan uusia työpaikkoja ja lisäämään 
kasvua.

Monet konferenssin osallistujista 
pitivät aiheellisena yhteisen lähes-
tymistavan omaksumista energian 
tuotantoon, siirtämiseen ja kulutuk-
seen nähden ja katsoivat, että mikäli 
jäsenvaltiot toimisivat asiassa yksin, 
siitä aiheutuisi peruskäyttäjille vakavia 
seurauksia erityisesti hintojen nousun 

sekä energian tuotannon ja kulutuk-
sen heilahtelujen muodossa. Eräät 
osallistujista vastustivat voimakkaasti 
ydinenergian ennenaikaista vähittäistä 
poistamista ja korvaamista saastut-
tavammilla energialähteillä, mikä 
saattaisi vaarantaa EU:n energia- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

Monissa yhteyksissä onkin tullut 
esiin, että tarvitaan yhdenmukaisia 
toimia, jotta voidaan optimoida ener-
gia-alan siirtymäpolitiikkaan liittyvät 
ympäristön, yhteiskunnan ja teolli-
suuden muutokset. Energiapolitiikan 
tulisi olla täysin ilmastopolitiikan 
mukaista ja energian peruskäyttäjät 
huomioivaa. Konferenssissa tunnus-
tettiin, että tarvittaisiin enemmän 
toimia, jotta energiapolitiikasta voi-
taisiin tehdä osallistavampi pitäen 
silmällä energian kohtuuhintaisuutta 
sekä kansalaisyhteiskunnan saamista 
mukaan tärkeimpiin energiakysymyk-
siä koskeviin päätöksiin.

Konferenssin jälkeen tullaan anta-
maan yhteinen julistus, jonka Staf-
fan Nilssonin ja Jacques Delorsin on 
määrä allekirjoittaa ja jossa kehotetaan 
toteuttamaan ripeästi käytännön toi-
mia EU:n energiapolitiikan yhdentä-
miseksi.

Tähän onnistuneeseen konferens-
siin, jonka ETSK ja Jacques Delorsin 
perustama yleiseurooppalainen ajatus-
paja Notre Europe järjestivät yhdessä, 
osallistui yli 200 henkeä. (mb) ●

Vasemmalta oikealle: Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz, ETSK:n varapuheenjohtaja Anna Maria Darmanin ja 
energiakysymyksistä vastaava Euroopan komission jäsen Günther Oettinger
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Tanskan puheenjohtajuuskauden 
ensimmäinen ETSK:n täysistunto 
pidettiin tammikuussa. Tanskan EU-
ministeri Nicolai Wammen osallistui 
täysistuntoon ja esitteli hallituksensa 
tulevalle puolivuotiskaudelle asettamat 
painopisteet.

Vaikka Tanskan puheenjohtajuus-
ohjelman pääteemana yleisesti ottaen 
onkin talous- ja sosiaalikriisin saami-
nen kuriin, on samalla hillittävä myös 
kriisin poliittisia seurauksia, ministeri 
tähdensi. Tästä syystä puheenjohtaja-
valtio Tanska pyrkii säilyttämään yhte-
näisen EU:n, jonka tulee muistuttaa 
enemmän ”27-jäsenistä perhettä” kuin 
”10- tai 17-jäsenistä kerhoa”.

Tanskan puheenjohtajuuskauden 
painopisteiden ydintä on vastuullinen, 
vireä, vihreä ja turvallinen Eurooppa.

Vastuullinen Eurooppa pitää 
julkisten varojen tilanteen hal-
linnassaan niin kansallisella kuin 
unioninkin tasolla. Tämä edellyttää 
sellaisen uuden talouden hallintotavan 
toteuttamista ja noudattamista, jossa 
kasvatetaan jäsenvaltioiden budjetti- 
ja talouspolitiikkojen koordinointia ja 
valvontaa. Tanska toivoisi, että vuosia 

2014–2020 koskevassa talousarviossa, 
josta päätetään vuoden 2012 loppuun 
mennessä, yhdistyisivät ”taloudellinen 
vastuu” ja ”kasvun synnyttäminen”.

Dynaamisella Euroopalla puheen-
johtajavaltio tarkoittaa sisämark-
kinoiden nykyaikaistamista. Pian 
20-vuotisjuhliaan viettäville sisä-
markkinoille tulisi olla ominaista 
entistä suurempi houkuttelevuus 
pääomasijoittajien silmissä, aiempaa 
joustavammat julkisiin hankintoihin 
sovellettavat säännöt, entistä parempi 
kuluttajaturva sekä yritysten kannalta 
helppokäyttöisempi patentointijärjes-
telmä.

Seuraavaksi ministeri totesi, että 
siirtymistä kestäväpohjaiseen talou-
teen tulee kiihdyttää silläkin uhalla, 
että Euroopan osaaminen ja työpaikat 
pakenevat muihin maihin. Muutetta-
essa Eurooppaa ympäristöystävälli-
semmäksi tarvitaan kasvupolitiikkojen 
lisäksi myös energia-, maatalous- ja 
kalastuspolitiikkoja, joilla kaikilla on 
tärkeä asema Tanskan asialistalla.

Schengen-yhteistyön vahvistami-
nen ja edistyminen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän rakentami-

sessa on olennaista nyt, kun arabike-
vään myötä tarvitaan asianmukaista 
pakolaisten vastaanottoa ja turvapaik-
kahakemusten käsittelyä. Laajentumi-
sen osalta ministeri totesi, että Turkin, 
Islannin, Serbian ja Montenegron 
hakemuksiin sovelletaan ansioihin 
perustuvaa lähestymistapaa.

Lissabonin sopimuksen hyväksy-
misestä asti voimassa ollut institu-
tionaalinen rakenne edellyttää lisäksi 
sitä, että kulloinkin puheenjohtajana 
toimiva maa toimii ”vilpittömänä 
välittäjänä”, mistä Tanskan hallitus 
aikoo tietysti pitää kiinni.

Puheenjohtaja Staffan Nilsson 
iloitsi siitä, että tämä puheenjohta-
juuskausi olisi ”uusi vitamiiniruiske” 
komitean toiminnalle. Nikolai Wam-
men toi selkeästi esiin, että puheenjoh-
tajamaa Tanska ei pidä komiteaa vain 
vaikutusvaltaisena vaan suorastaan 
keskeisenä kumppanina. Komitean 
kolmen ryhmän puheenjohtajat puo-
lestaan totesivat luottavansa siihen, 
että Tanska palauttaa Euroopan rai-
teilleen. Tanska ja ETSK pitävät toisi-
aan vakaina kumppaneina ja tekevät 
tiivistä yhteistyötä EU:n päästämiseksi 
pinteestä. (mvd) ●

???????

Kansalaisyhteiskunta yhteistyöhön EU:n 
puheenjohtajavaltion Tanskan kanssa

Talouskriisillä on ollut vakavia seu-
rauksia työmarkkinoilla. Tuhannet 
yritykset lopettavat toimintaansa, 
työttömyys pysyttelee korkealla 
tasolla, palkat laskevat, sosiaalitur-
vajärjestelmiin tehdään budjetti-
leikkauksia ja köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen lisääntyvät.

Kriisistä selviytyminen edellyttää 
hyvin koulutettua nuorta sukupolvea, 
jolla on mahdollisuudet tehdä omia 
valintojaan. Jäsenvaltioiden tulisi sen 
vuoksi kiinnittää erityistä huomiota 
yleissivistävään ja ammattikoulutuk-
seen tehtäviin julkisiin investointeihin, 
sillä koulutus on ja sen tulee jatkossa-
kin olla perusihmisoikeus ja yhteistä 
hyvää. Koulutukseen investoiminen 
voi auttaa saavuttamaan Eurooppa 

2020 -strategian työllisyyttä ja sosi-
aalista osallisuutta koskevat tavoit-
teet (75 prosenttia 20–64-vuotiaista 
tulisi olla työllistettynä vuoteen 2020 
mennessä ja 20 miljoonaa henkeä on 
saatava pois köyhyyden piiristä).

Koulutuskysymykset koskevat 
kaikkia elämänvaiheita esikouluope-
tuksesta korkea-asteen ja aikuiskou-

lutukseen sekä eri oppimisympäristöjä 
– virallista, epävirallista ja arkioppi-
mista. SOC-jaosto järjesti tätä silmällä 
pitäen 24. tammikuuta konferenssin 
aiheesta ”Talouskriisi, koulutus ja työ-
markkinat”. Konferenssin tavoitteena 
oli löytää entistä tehokkaampia tapoja 
integroida nuoret työmarkkinoille, 
vastata elinikäistä oppimista koskeviin 
haasteisiin ja kehittää vanhempien 
työntekijöiden taitoja.

Konferenssiin osallistui lukuisa 
joukko päätöksentekijöitä, kuten 
koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- 
ja nuorisoasioista vastaava Euroopan 
komission jäsen Androulla Vassiliou, 
Tanskan lapsiasiain- ja opetusminis-
teri Christine Antorini sekä Euroopan 
parlamentin jäseniä. Myös OECD:n, 

eurooppalaisen opiskelijajärjestön 
(European Students’ Forum), Euroo-
pan nuorisofoorumin ja Euroopan 
opetusalan ammattiyhdistysten 
komitean (European Trade Union 
Committee for Education) edustajat 
sekä monet muut tahot osallistuivat 
keskusteluun. (mvd) ●

EU:n luotsaaminen ulos 
kriisistä edellyttää 
investointeja koulutukseen

Tanskalaistyyliä Eurooppaan

Tulevat kuusi kuukautta eivät ole 
helppoja Euroopan unionille. ”Kes-
kellä ehkä pahinta taloudellista, sosi-
aalista, poliittista ja institutionaalista 
kriisiä, johon Eurooppa on koskaan 

joutunut, Tanskan vahva johtajuus 
on ratkaisevaa”, Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitean puheenjohtaja 
Staff an Nilsson korostaa. ETSK on 
sitoutunut työskentelemään aktii-
visesti puheenjohtajavaltion rin-
nalla taloudellisen, sosiaalisen ja 
ympäristökehityksen tukemiseksi ja 
edistämiseksi – siten että myös kan-
salaisyhteiskunta kaikkialta Euroo-
pasta on tiiviisti mukana.

ETSK:n tehtävien kannalta kes-
keistä on edistää vuoropuhelua ja 
vahvistaa kansalaisten osallistumista 
ruohonjuuritasolla. Komitean jäsenillä 
on ratkaiseva rooli EU:n politiikko-
jen selittämisessä omissa maissaan, 
ihmisten huolien ja tarpeiden kuun-
telemisessa ja tämän palautteen 
kanavoimisessa Brysselissä käytäviin 
keskusteluihin. Onnistunut irtaantu-
minen kriisistä ja kestäväpohjainen 

kasvu- ja työllisyysskenaario voidaan 
saavuttaa vain, jos koko yhteiskunta 
tuntee olevansa sitoutunut ja kaikki 
toimijat kantavat täyden vastuun.

Samalla kun tarvitaan lyhyen 
aikavälin toimenpiteitä kriisistä sel-
viämiseksi, on myös tärkeää säilyttää 
pitkän aikavälin visio, jotta voidaan 
luoda parhaat mahdolliset olosuhteet 
Euroopan tulevien sukupolvien hyvin-
voinnille.

Tämä mielessään ETSK aikoo vas-
taisuudessakin keskittyä kestävään 
kehitykseen ja on sitoutunut valta-
virtaistamaan kestävyysperiaatteen 
osaksi kaikkia politiikkojaan. ETSK:n 
yhtenä painopisteenä on jo nyt äly-
kästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden edistäminen Eurooppa 
2020 -ohjauskomiteansa johdolla. 

ETSK järjestää kuluttajansuoja-alan 
erityisasiantuntemuksensa nojalla 
vuosittaisen ”Euroopan kuluttaja-
päivä” -tapahtuman Kööpenhami-
nassa maaliskuussa 2012. ”Kuluttajien 
luottamus on oleellista yhtenäismark-
kinoiden elvyttämiseksi”, ETSK:n 
jäsen Benedicte Federspiel Tanskan 
kuluttajaneuvostosta korostaa. 

ETSK valmistelee lisäksi viestiään ja 
panostaan kesäkuussa 2012 pidettävää 
Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän 
kehityksen Rio+20-konferenssia var-
ten. ETSK:n asettama kestävän kehi-
tyksen seurantaryhmä on omaksunut 
johtavan roolin laajaulotteisen julkisen 
kuulemismenettelyn koordinoinnissa. 
Komitea järjestää lisäksi helmikuussa 
2012 yhdessä Euroopan komission 
kanssa konferenssin, jonka tarkoituk-
sena on edistää vuoropuhelua, vaihtaa 
kokemuksia, tarkastella parhaita käy-

tänteitä, keskustella ja sopia siitä, mitä 
olisi tehtävä, sekä esittää päätöksente-
kijöille ehdotuksia sellaisista aiheista 
kuin vihreä talous, kulutus, hallinto-
tapa ja köyhyyden poistaminen.

Kriisin sosiaalisia vaikutuksia ei tule 
unohtaa tulevina kuukausina. ”Euroo-
pan suurin ongelma on työttömyys – 
etenkin nuorisotyöttömyys”, ETSK:n 
jäsen Marie-Louise Knuppert Tanskan 
ammattiliittojen keskusjärjestöstä 
toteaa. Hän kehottaa tekemään uusia 
aloitteita nuorten työnhakijoiden aut-
tamiseksi pääsemään työmarkkinoille. 
Komitea on erityisen kiinnostunut 
nuorten eurooppalaisten – tulevien 
päätöksentekijöiden – näkemyksistä 
ja kokemuksista ja aikoo järjestää 
huhtikuussa 2012 kolmannen nuori-
sotäysistuntonsa Brysselissä. Tapahtu-
man mottona on ”Sinun Eurooppasi, 
sinun mielipiteesi”. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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ETSK Berliinin kansainvälisessä 
”Vihreä viikko” -tapahtumassa

Kirsikkapuut 
kukkivat vielä

ETSK:n puheenjohtaja Staff an Nilsson 
ja komitean erityisjaosto ”maatalous, 
maaseudun kehittäminen, ympäristö” 
(NAT) osallistuivat aktiivisesti Berliinissä 
19.–21.  tammikuuta 2012 järjestetyn 
kansainvälisen ”vihreän viikon” (Grüne 
Woche) alkupäivien tapahtumiin.

Kansainvälinen vihreä viikko on maa-
ilman suurin elintarvike-, maatalous- ja 
puutarhaviljelymessutapahtuma, jonka 
yhteydessä järjestetään kaupallisia ja ei-
kaupallisia näyttelyitä vuosittain vaih-
tuvista aiheista. Vihreän viikon tärkein 
poliittinen tapaus, kansainvälinen elin-
tarvike- ja maatalousfoorumi, kokosi 
yhteen korkean tason poliitikkoja kaikki-
alta maailmasta, elinkeinoelämän edusta-
jia, kehitysyhteistyön asiantuntijoita sekä 
tiedeyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajia keskustelemaan maatalouspo-
litiikan ensisijaisista kysymyksistä. Vih-

ETSK:n NAT-jaosto kokoon-
tui 20.  tammikuuta ”Vihreä viikko” 
-tapahtuman pääpaikassa. Kokouksen 
yhteydessä järjestettiin julkinen kuule-
mistilaisuus aiheesta ”Yhteinen maa-
talouspolitiikka vuoteen 2020: antaako 
uusi yhteinen markkinajärjestely maa-
taloustuottajille lisää toimivaltuuksia?” 
Kuulemismenettelyn tuloksia käytetään 
hyväksi laadittaessa ETSK:n lausuntoa 
aiheesta ”YMP vuoteen 2020 mennessä”. 
Lausunto on määrä hyväksyä maalis-
kuussa 2012. (fda) ●

Lisätietoja:

Kansainvälinen vihreä viikko: http://
www.gruenewoche.de/en/

Kansainvälinen elintarvike- ja maa-
talousfoorumi: http://www.gff a-berlin.
de/en

EU:n rooli rauhanrakentamisessa

ETSK:n lausunnossa (asiakoko-
naisuus REX/326, esittelijä: Jane 
Morrice, UK/III) arvioidaan EU:n 
roolia rauhanrakentamisessa, ehdo-
tetaan suuntaviivoja alan parhaille 
käytänteille ja tuleville toiminta-
linjoille korostaen erityisesti sitä, 
että kansalaisyhteiskunnalla tulee 

olla aiempaa merkittävämpi rooli. Euroopan ulkosuhdehallinnon 
perustaminen luo erinomaisen mahdollisuuden johdonmukai-
suuden parantamiseen ja maailmanlaajuista konfl iktinratkaisua 
koskevan yhdennetyn järjestelmän kehittämiseen. EU on maail-
man onnistunein esimerkki poliittisesta yhdentymisestä, joten se 
voisi mennä rauhanrakennushankkeissaan askeleen pidemmälle 
ja omaksua kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Käytännössä tämä 
uusi strategia voitaisiin panna täytäntöön toteuttamalla saman-
aikaisesti sotilaallisia ja siviilitoimia, diplomaattisia, humanitaa-
risia ja kehitysyhteistyötoimia sekä kauppa- ja investointitoimia. 
Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla olisi ratkaisevan tärkeä 
rooli tämän uuden koordinoidun lähestymistavan puitteissa var-
mistettaessa minkä tahansa rauhanrakennusstrategian tehokkuus 
ja pitkän aikavälin kestävyys. Tähän liittyvät muun muassa seu-
raavat konkreettiset ehdotukset: luodaan tietokanta eurooppalai-
sista rauhanrakentamisen asiantuntijoista, joita ovat muun muassa 
oikeuslaitoksen, poliisin, valtiovallasta riippumattomien organisaa-
tioiden ja sovittelijoiden edustajat, ja perustetaan työryhmä, jossa on 
edustajia Euroopan parlamentista, Euroopan komissiosta, alueiden 
komiteasta ja tietysti ETSK:sta. (asp) ●

Muuntogeeniset organismit EU:ssa

Enemmistö ETSK:n jäsenistä kannatti tammikuun täysistunnossa 
komitean kannanottoa muuntogeenisiin organismeihin EU:ssa. 
Martin Siecker (työntekijöiden ryhmä, Alankomaat) esitteli täysis-
tunnolle aiheesta laatimansa lausunnon. Muuntogeenisiä organis-
meja koskevaa EU:n lainsäädäntökehystä ollaan muuttamassa, ja 
ETSK tulee sen vuoksi lähitulevaisuudessa esittämään entistä use-

ammin näkemyksiään geeni-
muuntelupolitiikasta ja sitä 
koskevasta lainsäädännöstä. 
Tulevan keskustelun valmis-
telemiseksi ja ohjaamiseksi 
lausunnossa luodaan perus-
katsaus nykytilanteeseen sekä 
muuntogeenisiä organismeja 

koskeviin kysymyksiin ja niitä koskevaan lainsäädäntöön EU:ssa. 
Asiaan liittyy monia eettisiä, ekologisia, teknisiä, (sosio)ekonomi-
sia, oikeudellisia ja toimintapoliittisia kysymyksiä, joita kaikkia on 
tarkasteltava laajassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Lausunnossa 
pyritään tarjoamaan suuntaviivoja tasapainoiselle ja asialliselle 
poliittiselle keskustelulle näistä tärkeistä kysymyksistä. (ail) ●

Eurooppalaista energiapolitiikkaa, kiitos…

ETSK käsittelee oma-aloitteisessa lausunnossa tarkemmin Euroo-
pan komission entisen puheenjohtajan Jacques Delorsin ideaa 
Euroopan energiayhteisöstä, jonka perustaminen antaisi uutta 
virtaa energia-alan sisämarkkinoiden toteuttamiseen EU:ssa. 

Lausunnossa korostetaan, että on tärkeää löytää yhteinen lähes-
tymistapa energiantuotantoon, -siirtoon ja -kulutukseen. Jäsen-
valtioilta toivotaan tässä suhteessa ”vastuullisia” toimia. Komitea 
ilmaisee olevansa pettynyt yksipuolisiin päätöksiin energiaratkai-
suista ja toteaa, että ”solidaarisuuden ja tehokkuuden hengessä” 
päätöksistä tulisi ”neuvotella EU:n tasolla”. 

ETSK ehdottaa, että ensimmäinen askel kohti Euroopan energia-
yhteisöä olisi alueellisten energiayhteisöjen perustaminen. Niiden 
sisällä jäsenvaltiot ja energia-alan toimijat koordinoisivat tärkeim-
piä päätöksiä energialähdevalikoimasta ja energiaverkkojen kehittä-
misestä. ETSK:n mielestä tämä loisi huomattavia mittakaava-etuja 
ja johtaisi tähän asti erillään toimineiden markkinoiden asteittai-
seen yhdentymiseen, jolloin myös hinnat lähentyisivät toisiaan. 

Komitea tukee Delorsin ajatusta ”eurooppalaisen kaasunhan-
kintaryhmän” perustamisesta, sillä se vahvistaisi jäsenvaltioiden 

ja yhtiöiden neuvotteluvaltaa. ETSK on vahvasti sitä mieltä, että 
Euroopan komission tulisi neuvotella energiasopimukset kolman-
sien maiden kanssa jäsenvaltioiden puolesta ja että komissiolla tulisi 
olla oikeus tarkastaa valtioiden tekemät energiasopimukset ennen 
niiden voimaantuloa. (mb) ●

Nuorten työllisyys, tekninen osaaminen ja liikkuvuus 

Talouskriisin seuraukset ovat osoittaneet, että työmarkkinat kärsi-
vät rakenteellisista ongelmista. Nuoret ovat kärsineet eniten: heidän 
on yhä vaikeampaa saada jalansijaa työmarkkinoilla. Asiakokonai-
suuteen SOC/421 kuuluvassa ETSK:n oma-aloitteisessa lausun-
nossa (esittelijä Dorthe Andersen, työnantajien ryhmä, Tanska) 
ehdotetaan keinoja, joilla voitaisiin helpottaa nuorten työllistymistä 
ja liikkuvuutta työmarkkinoilla. Lausunnossa painotetaan tiiviim-
män yhteistyön merkitystä liike-elämän ja koulutusalan välillä, sillä 
työllistymismahdollisuuksia voidaan parantaa kehittämällä toisen 
asteen opiskelijoiden osaamista oikealla tavalla. (rdr) ●

Ammatillinen koulutus – laadukas vaihtoehto 
korkeakoulutukselle

Tulevaisuuden taitotarpeita EU:ssa koskevan ennusteen mukaan 
vuoteen 2020 mennessä tarvitaan yhä enemmän hyvin koulutettua 
työvoimaa. ETSK:n lausunnossa (esittelijä Vladimira Drbalová, 
työnantajien ryhmä, Tšekki) todetaan, että jäsenvaltioiden olisi 
aika uudistaa ammatillisen koulutuksen järjestelmänsä. Amma-
tillisen koulutuksen tulisi olla houkutteleva vaihtoehto akateemi-
selle koulutukselle, sillä ainoastaan hyvä tasapaino näiden välillä 
voi taata talouskasvun ja sosiaalisen edistyksen. Työmarkkinaosa-

puolten tulisi auttaa hallituksia 
ammatilliseen koulutukseen liit-
tyvän politiikan valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa, jotta tarjottu 
koulutus vastaa työmarkkinoiden 
tarpeita. (rdr) ●

TÄYSISTUNTO PÄHKINÄNKUORESSA

ETSK:n jäsen Jane Morrice

ETSK:n jäsen Martin Siecker

ETSK:n jäsen Vladimira Drbalová

reän viikon mottona oli tänä vuonna 
”Elintarviketurvan edistäminen kestävä-
pohjaisen kasvun avulla – viljelyn har-
joittaminen rajallisin resurssein” (Food 
Security through Sustainable Growth – 
Farming with Limited Resources). Aihe 
on erittäin tärkeä Yhdistyneiden Kan-
sakuntien tulevaa kestävän kehityksen 
konferenssia (Rio+20) ajatellen.

Puheenjohtaja Nilsson osallistui usei-
siin korkean tason tapahtumiin. Lisäksi 
hän antoi elintarvike- ja maatalousfoo-
rumissa 21. tammikuuta pidetyssä maa-
talousministerien paneelikeskustelussa 
lausunnon, jossa hän muistutti jälleen 
kerran tarpeesta käydä vuoropuhelua 
viljelijöiden ja viljelijäjärjestöjen kanssa 
sekä varmistaa näiden tahojen osallistu-
minen päätettäessä uudistuksista, joilla 
pyritään edistämään siirtymistä entistä 
kestäväpohjaisempaan maatalouteen.

Vasemmalta oikealle: ETSK:n puheenjohtaja Staff an Nilsson ja Saksan elintarvike-, maatalous- ja kuluttajansuojaministeri Ilse Aigner

ETSK:n Japanin-yhteysryhmä vie-
raili marraskuussa Japanissa arvi-
oidakseen maan toipumista viime 
maaliskuun tuhoisasta maanjäristyk-
sestä ja tsunamista, joiden seurauk-
sena 20 000 ihmistä kuoli tai katosi 
jäljettömiin ja 350  000  ihmistä jäi 
kodittomaksi. Kymmenettuhannet 
ihmiset tuhoalueella elävät tilapäis-
majoituksissa, ja jälleenrakennus on 
saatu käyntiin.

Katastrofi  sai monet ihmiset kysy-
mään itseltään, mitä he voisivat tehdä 
uhrien auttamiseksi. Monien, esimer-
kiksi Kwansei Gakuinin yliopiston 
opiskelijoiden, oli mahdotonta olla 
tekemättä mitään. He kokoontuivat 
yhteen ja käynnistivät ”sydämellinen 
kolikko” (Heart on Coin) -hankkeen, 
jossa he keräävät lahjoituksia ja vies-
tejä ympäri maailmaa ja lähettävät ne 
tuhoalueen kouluille ja kalastajaosuus-
kunnille. He välittävät myös vastaan-
ottajien viestit edelleen lahjoittajille. 
Kaikki julkaistaan internetsivuilla, 
joilta löytyy muun muassa turkki-
laisen lahjoittajan lohduttava viesti: 
”Älkää menettäkö toivoanne. Ette 
ole yksin!” Th aimaasta on lähetetty 
viesti: ”Jatkakaa taistelua. Huominen 

gff

tuo auringon tullessaan!” Kymmenen 
kuukauden aikana he ovat keränneet 
yli 30 000 euroa. 

”Niin suuresta katastrofi sta toipu-
minen vie aikaa, ja tieto siitä, että joku 
välittää ja ajattelee sinua, on aivan 
yhtä tärkeää kuin taloudellinen apu”, 
sanoo yhteysryhmän puheenjohtaja 
Eve Päärendson (Viro, työnantajien 
ryhmä).

Maanjäristyksen jälkeen syntyi 
runsain määrin avustusorganisaati-
oita. Niiden edustajia näkee kaduilla, 
kansalaisjärjestöt keräävät varoja ja 
koordinoivat avustusohjelmia; jopa 
2 000 vapaaehtoista työskentelee tuho-
alueilla päivittäin ihmisiä auttamassa. 

Organisaatiot ovat auttaneet Japa-
nin hallitusta alueen jälleenraken-
nusurakassa, mutta lisäksi ne ovat 
pystyneet ratkaisemaan eräitä halli-
tuksen kohtaamista ongelmista. 

Japanilla on vähän kokemusta 
ulkomaisen avun vastaanottamisesta 
ja hallinnoinnista. Vähäinen asiantun-
temus yhdessä katastrofi n laajuuden 
kanssa sai aikaan sen, että hallituksen 
oli vaikea tarjota paniikin valtaan jou-
tuneelle väestölle luotettavaa tietoa 
nopeasti ja saada toimitettua tehok-
kaasti perille eri puolilta maailmaa vir-
rannutta apua. Syyskuussa 2011 noin 
60  prosenttia lahjoituksista odotti 
vielä toimittamista vastaanottajille.

Vapaaehtoisten kunnioitettavasta 
työpanoksesta huolimatta on selvästi 
tarpeen tukea vapaaehtoisjärjestöjä ja 

 

Heart on Coin Kizuna -hankkeeseen vapaaehtoisina 
osallistuvat osakalaisopiskelijat jakamassa ETSK:n 
lahjoja lapsille Tagajo Fureai -juhlassa
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LYHYESTI

antaa selvemmin tunnustusta niiden 
keskeiselle roolille avun toimittami-
sessa uhreille. 

Koska ETSK:n vierailu tapah-
tui juuri joulun alla, samalla vietiin 
myös lapsille pieniä lahjoja, kuten 
kalentereita, värikyniä ja viivoittimia. 
”Monet lapset jäivät katastrofi n takia 

orvoiksi, eivätkä he juuri pysty osal-
listumaan koulu- tai harrastustoimin-
taan. Halusimme antaa heille tunteen 
siitä, etteivät he ole yksin, ja tarjota 
heille pieneksi hetkeksi paon todelli-
suudesta”, Päärendson sanoo. (ep/
mb) ●

Videokilpailu 2012: varmista äänesi kuuluminen

Ripaus modernia taidetta Tanskan kuninkaanlinnassa

”Taloutemme perusta on vakaa: EU tarvitsee 
yksinkertaisesti luottamusta”, toteaa Joost van Iersel 
Venäjän televisiossa

Viestintäasioista vastaavan ETSK:n 
varapuheenjohtajan Anna Maria 
Darmaninin aloitteesta ETSK 
käynnisti vuoden 2012 kutsumalla 
nuoret kaikkialta EU:sta osallistu-
maan videokilpailuun. Haasteen 
tarkoituksena oli kannustaa nuoria 
löytämään luovia tapoja ilmaista 

ETSK:ssa on ollut tammikuun 18. päi-
västä lähtien esillä Tanskan EU-
puheenjohtajuuskauden puitteissa ja 
yhteistyössä Tanskan kulttuuri-ins-
tituutin kanssa toteutettu valokuva-
näyttely, jonka aiheena on ”Moderni 
kuninkaallinen koti”. Näyttelyssä esi-
tellään innovatiivista taiteellista restau-
rointia, joka Frederik VIII:n palatsissa 
Amalienborgissa Kööpenhaminassa 
toteutettiin vuosina 2004–2010.

ETSK:n Eurooppa 2020 -ohjausko-
mitean puheenjohtaja Joost van Iersel 
osallistui 7.  joulukuuta Russia Today 
-televisiokanavan Cross Talk -keskus-
teluohjelmaan, jonka alustajana toimi 
Peter Lavelle. Keskustelun kaksi muuta 
osallistujaa Ann Pettifor ja James Mead-
way olivat huomattavan euroskeptisiä 
ja ennakoivat valtavaa poliittista kriisiä 
ja jopa euron romahdusta. Molemmat 
kritisoivat voimakkaasti EU:n johtajia ja 
poliitikkoja.

Varsin torjuvasta ilmapiiristä huo-
limatta Van Iersel onnistui tekemään 
selväksi, että euron tilanne on hyvä dol-
lariin ja jeniin verrattuna ja että EU:n 
talous on melko hyvissä voimissa, kun 
otetaan huomioon Euroopan ja yleensä 
läntisen maailman erittäin vaikeat olo-
suhteet. Euroon liittyvät ongelmat voite-
taan. Valitettavasti aika ei riittänyt siihen, 

avoimesti ja rehellisesti, mitä 
Eurooppa heille merkitsee. 

Videoita toimitettiin tammikuun 
1. päivästä helmikuun 15. päivään 
2012, ja kaikkiin niihin voi tutustua 
ETSK:n internetsivuilla osoitteessa 
http://www.eesc.europa.eu/video-
challenge. Jokainen voi lisäksi 
äänestää suosikkiteostaan samalla 
verkkosivulla. Äänestys alkaa 
18. helmikuuta ja päättyy 2. maalis-
kuuta keskipäivällä. Kolme parasta 
videota jakavat peräti 10 000 euron 
suuruisen palkintosumman, joka 
luovutetaan 15. maaliskuuta 2012 
järjestettävässä palkintoseremoni-
assa.

Tanskan kruununprinssi Frederik ja 
kruununprinsessa Mary päättivät res-
tauroinnin yhteydessä, että kymmenen 
tanskalaista nykytaiteilijaa saisi remon-
toida joitakin palatsin huoneista ja antaa 
kuningasperheen 1700-luvulta peräisin 
olevalle kodille modernin silauksen.

Kaikilla taiteilijoilla oli erilainen 
inspiraationlähde. Jotkut pyrkivät 
heijastamaan palatsin kulttuuri- ja 

että hän olisi selvittänyt komitean kantaa 
Eurooppa 2020 -strategiaan perustuvaan 
EU:n tulevaan talousmalliin. 

Keskustelussa tuli kuitenkin erittäin 
selvästi ilmi, että EU:n toimielinten tulee 
nauttia aivan yhtä lailla luottamusta kuin 
EU:n talousmallinkin. Perimmäinen 
viesti oli selvä: EU:lla on suunnitelma 
seuraaviksi kahdeksaksi vuodeksi. 
Keskustelun alkaessa painottua liiaksi 
neuvoston viimeisimpiin kokouksiin 
sekä äskettäisiin tapahtumiin Van Iersel 
huomautti, että eurooppalainen näke-
mys sosiaalisesta markkinataloudesta, 
jossa yhdistyvät kilpailukyky ja sosiaali-
nen osallisuus, on nähtävä menestyksen 
mallina.

Jotta talous säilyisi vaikeina aikoina 
ja muuttavassa maailmassa elinvoimai-
sena, on ensiarvoisen tärkeää kuunnella 
Euroopan kansalaisyhteiskunnan ehdo-
tuksia pitkän ja lyhyen aikavälin strate-
gioiksi. 

Käyty vilkas keskustelu oli erinomai-
nen tilaisuus tuoda kuuluviin komitean 
näkemyksiä näistä keskeisistä kysymyk-
sistä EU:n rajojen ulkopuolella. (asp) 
 ●

Ääntä annettaessa ei tule unoh-
taa, että 2012 on aktiivisen ikään-
tymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalainen 
teemavuosi. ETSK kehotti osallistu-
jia kiinnittämään tähän huomiota 
tuotantoryhmissään. Lisätietoa 
eurooppalaisesta teemavuodesta on 
internetissä seuraavassa osoit-
teessa: http://ec.europa.eu/social/
ey2012main.jsp?langId=fi &catId=971

Älä unohda tukea Euroopan luo-
vaa ja dynaamista nuorisoa, vaan 
äänestä sinua eniten puhuttelevaa 
videota. (mvd) ●

arkkitehtonista perinnettä, kun taas 
toiset halusivat jättää jäljen omasta 
taidesuuntauksestaan tai ottivat työ-
hönsä vaikutteita kruununprinssin ja 
-prinsessan elämästä. Tutustuminen 
näyttelyyn tarjoaa yleisölle erinomai-
sen tavan saada maistiaisia rokokoon 
ja nykytaiteen onnistuneesta yhdistä-
misestä.

ETSK:lla oli kunnia saada kruunun-
prinssi ja prinsessa ilmielävinä vieraik-
seen 26. tammikuuta. Kuvia vierailusta 
on nähtävillä ETSK:n internetsivuilla 
seuraavassa osoitteessa: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-culture-royal-modern-
household-photos

Näyttely avattiin puheenjohtaja 
Staff an Nilssonin läsnä ollessa 18. tam-
mikuuta, ja se on avoinna yleisölle 
maanantaista perjantaihin 23. maalis-
kuuta saakka. (mvd) ●

Vasemmalta oikealle: Tanskan kruununprinsessa, Tanskan kruununprinssi ja ETSK:n 
puheenjohtaja Staff an Nilsson

ETSK:n jäsen Joost van Iersel

Työntekijöiden keskusjärjestö Comisiones Obreras Espanjan 
diktatuurin aikana

”Työnteki jö iden  keskus jär jes tö 
Comisiones Obreras Espanjan diktatuu-
rin aikana” (Comisiones Obreras en la 
Dictadura) on annettu nimeksi äskettäin 
espanjaksi julkaistulle kirjalle, jonka on 
kirjoittanut ETSK:n jäsen, Comisiones 
Obreras -järjestön (CCOO) kansainvälis-
ten suhteiden entinen järjestösihteeri Juan 
Moreno. Kirja esiteltiin ETSK:ssa 18. tam-
mikuuta ryhmän II puheenjohtajan Geor-
gios Dassisin isännöimässä tilaisuudessa.

Kirjan 16 tiiviissä luvussa kerrotaan 
Comisiones Obreras -järjestön historia 
Francon sotilasdiktatuurin ajan ensi vai-
heista tämän työntekijöiden keskusjärjes-
tön laillistamiseen huhtikuussa 1977.

Julkaisussa luodaan yleiskatsaus 
Comisiones Obreras -järjestön luomaan 
yhteiskunnallis-poliittiseen liikkeeseen 
ja kerrotaan yksityiskohtaisesti järjestön 
toiminnasta sekä sen aktivistien ja johta-
jien tekemistä uhrauksista. Kirja päättyy 
siirtymävaiheen alkuun, jolloin diktaat-
torin kuoltua CCOO organisoi lukuisia 
lakkoja hallinnon jatkamissuunnitelmia 
vastaan, osoitti ihailtavaa peräänanta-
mattomuutta äärioikeiston väkivallan 
edessä sekä onnistui siinä, että Atochan 
verilöylyn kaltaiset rikokset kääntyivät 
pysähdysvoimia vastaan ja nopeuttivat 
siirtymistä demokratiaan. ●

ETSK:n tulevia tapahtumia 
14. Euroopan kuluttajapäivä: kohti kestävyysajattelun mukaista kulutusta

Tänä vuonna 14. kerran järjestettävää 
Euroopan kuluttajapäivää vietetään 
Kööpenhaminassa 15. maaliskuuta. 
Aiheena on kestävällä pohjalla oleva 
kulutus.

Kestävyysajattelun mukainen 
kulutus tarkoittaa perustarpeiden 
takaamista sekä parempaa elämän-
laatua nykyisille ja tuleville suku-
polville. Kuluttajien käyttäytyminen 
tänä päivänä sekä energiatehok-
kuus ja ilmastonmuutos herättävät 
tärkeitä kysymyksiä. Tarvitaankin 

uusia suuntaviivoja kestävällä poh-
jalla tapahtuvan kulutuksen saavut-
tamiseksi. Euroopan kuluttajapäivän 
kolmessa paneelikeskustelussa käsi-
tellään näitä aiheita niin, että paino-
piste on tämänhetkisessä kriisissä 
sekä sen vaikutuksissa tarpeisiimme 
ja ostokäyttäytymiseemme. ●

Lisää tietoa tapahtumasta ETSK:n 
verkkosivuilla (englanniksi): http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-european-
consumer-day-2012 
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ETSK info 22 kielellä: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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