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Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin haastattelu

ETSK-info: Minkä viestin haluatte antaa koko Euroopan 
kansalaisyhteiskunnan edustajille? Tiivistetäänkö Euroopan 
parlamentin jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien 
yhteistyötä edelleen?

Jerzy Buzek: Korostan uudelleen järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan roolia demokra-

tiassa. Olen puhunut tästä muun muassa Agora-kansalaisfoorumin avajaisissa tämän vuoden 

tammikuussa sekä useaan otteeseen vastustaessani Pohjois-Afrikan ja Valko-Venäjän 

hallituksia. Totesin silloin, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjä pitää tukea nykyistä 

enemmän. Tämä ajatus on sisällytetty moniin Euroopan parlamentin päätöslauselmiin, 

sillä Euroopan unionissa tiedetään, ettei demokratiaa ole olemassa ilman kansalaisyh-

teiskuntaa.

Juuri Te ETSK:n jäsenet olette kansalaisyhteiskunnan edustajia, sillä Te ajatte yhteis-

kunnallisesti tärkeitä etuja. Te edistätte todellista vuoropuhelua EU:n ja sen kansalaisten 

välillä ja lisäätte EU-tietoutta maissanne; ilman sitä integraatiota ei haluttaisi syventää. 

Euroopan parlamentti tarvitsee Teitä. Tätä yhteistyötä täytyy jatkaa EU:n kansalaisten 

hyväksi. Nyt ja myöhemmin tulevaisuudessa demokraattisia uudistuksia toteuttavat 

maat hyötyvät yhteisistä kokemuksistamme. Onnistumisemme perustuu tähän.

ETSK-info: Mitä odotatte Puolan puheenjohtajakaudelta?

Jerzy Buzek: Toistan usein, että EU luottaa siihen, että Puola tuo Eurooppaan uutta 

laadukkuutta ja innoittaa sitä yritteliäisyydellään, avoimuudellaan ja innokkuudellaan. 

Ne ovat Puolan tunnusmerkkejä. Haluamme Euroopan olevan maailman kilpailuky-

kyisin talous. Sen vuoksi olen tyytyväinen Puolan puheenjohtajakaudelleen valitsemiin 

tavoitteisiin: tehokas ja solidaarinen talousarvio, sisämarkkinoiden vahvistaminen ja 

inhimillisen pääoman tarjoamien mahdollisuuksien nykyistä parempi hyödyntäminen.

Olen tyytyväinen Puolan sitoumukseen naapuruuspolitiikassa, johon kuuluvat myös 

itäinen kumppanuus ja eteläiset naapurit, sillä sen ansiosta eurooppalaiset arvot ja viestit 

leviävät unionin rajojen ulkopuolelle. 

Euroopan parlamentin puhemiehen ominaisuudessa luotan siihen, että parlamentti 

tekee hyvää yhteistyötä Puolan hallituksen kanssa, sillä nyt kun Lissabonin sopimus on 

tullut voimaan, päätämme yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa suurimmasta 

osasta lainsäädäntöä. Toivon lisäksi, että Puola onnistuu yhdistämään tehokkaasti jäsen-

valtioiden edut, mikä ei ole helppoa etenkään kriisin aikana. Haasteita on riittämiin, 

mutta Puola on osoittanut jo useasti olevansa tehokas ja solidaarinen EU:n jäsenvaltio, 

jolla on valtavia mahdollisuuksia. (mb) 
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Tavoitteena talousarvion tasapainottaminen

Puola työskentelee kilpailukykyisen, turvallisen ja avoimen Euroopan puolesta

Hyvät lukijat
Espanjan nuorisotyöttömyysaste on nykyisin yli 
44 prosenttia (Eurostatin mukaan). Tämä on äärimmäisen 
masentava luku, eivätkä muiden EU-maiden tilastot 
ole sen lohdullisempia. Nuorisotyöttömyysaste 
ylittää 20 prosenttia yli puolessa EU:n jäsenvaltioista. 
Kaikissa EU-maissa, joista tietoja on saatavilla, nuorten 

työttömyysaste on poikkeuksetta yleistä työttömyysastetta korkeampi. 

Nuorisotyöttömyys merkitsee traagista mahdollisuuksien hukkaamista, joka 
vaarantaa talouskasvun ja vaikuttaa vakavasti sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen 
tulevaisuudessa. Lisäksi työttömyys on sosiaalinen ongelma, joka tulee ihmiselle 
erittäin kalliiksi. Sheffi  eldin yliopiston kulttuurimaantieteen professorin Danny 
Dorlingin mukaan työttömyys on erityisen vahingollista nuorille, koska se jättää 
pysyvät jäljet ja sillä voi olla pitkäaikaisia seurauksia. Niistä vain muutamia 
esimerkkejä ovat korkeampi työttömyysriski tulevaisuudessa ja elinikäisten 
ansioiden jääminen alhaisiksi.

ETSK on viime aikoina järjestänyt etenkin Espanjassa ja Maltalla useita 
tapahtumia, joista kerrotaan tässä julkaisussa. Niissä käsiteltiin ongelmaa avoimesti. 
Samalla kun todettiin, että nykyiseen ahdinkoon ei ole olemassa yhtä ainoaa 
ihmeratkaisua, katsottiin, että useilla aloilla on ryhdyttävä toimiin samanaikaisesti.

Ensiksikin on elvytettävä työpaikkoja luova talouskasvu. Sen myötä myös 
nuorten työllisyysnäkymät paranevat. Toiseksi on puututtava koulunkäynnin 
keskeyttämiseen sekä koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden tarpeiden väliseen 
epäsuhtaan. Tässä yhteydessä myös koulun ulkopuolinen oppiminen on hyvin 
merkityksellistä. Kolmanneksi työmarkkinoiden sääntelykehystä on tarkistettava 
joustoturva huomioon ottaen. Nuorilla on oltava selkeä kuva siitä, että heidän 
määräaikaiset ja/tai osa-aikaiset työsopimuksensa voidaan – jonkin ajan kuluttua 
ja selvästi määritellyin ehdoin – muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi kokoaikaisiksi 
sopimuksiksi. Nuorten on saatava selkeät mahdollisuudet suuremman vakauden 
saavuttamiseen.

Lopuksi on tarkasteltava työvoimapalveluita. On tärkeää puuttua ongelmiin 
varhaisessa vaiheessa, kun nuoret ovat vaarassa menettää työpaikkansa. Tärkeää on 
myös niiden heikossa asemassa olevien ryhmien tukityöllistäminen, joiden pääsy 
tavanomaisille työmarkkinoille olisi muuten vaikeaa. Tällaisia ryhmiä ovat varsinkin 
kouluttamattomat tai erittäin huonosti koulutetut nuoret. Hyvä esimerkki tällaisista 
toimista on Nuoret liikkeellä -aloitteeseen sisältyvä ”nuorisotakuujärjestelmä”. 
Sen periaatteena on kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että nuorille tarjotaan 
työpaikkaa, jatkokoulutusta tai työkokemuksen kartuttamista kuuden kuukauden 
kuluessa koulun päättymisestä. 

Anna Maria Darmanin
Varapuheenjohtaja

Hyvät lukijat
ETSK:n varapuheenjohtajana, eurooppalaisena ja 
puolalaisena odotan hyvin innokkaasti Puolan aivan 
ensimmäistä kautta EU:n neuvoston puheenjohtajana. 

Olen tyytyväinen Puolan päätökseen toimia 
päättäväisesti kasvun edistämiseksi eikä vain pyrkiä 

Euroopan velkojen takaisinmaksuun, joka ei tärkeydestään huolimatta yksinään 
takaa voimakasta kasvua. Olemme määrittäneet kriisin perimmäiset syyt, ja 
nyt on aika katsoa tulevaisuuteen ja laatia viisaita strategioita kestävän kasvun 
luomiseksi ja näin ollen Euroopan kilpailukyvyn säilymisen varmistamiseksi.

Toivon todella, että Puolan puheenjohtajakaudella edistytään monilla 
keskeisillä aloilla, kuten yhtenäismarkkinoiden kehittämisessä, sillä 
loppuun saatettuna ne edistävät talouskasvua. Kunnianhimoinen EU:n 
talousarvio kasvattaisi lisäksi Euroopan taloudellista potentiaalia. Odotan 
puheenjohtajavaltio Puolan tekevän tämän selväksi tulevia talousnäkymiä 
koskevissa budjettineuvotteluissa. 

Tulevien neuvottelujen alla ETSK on tehnyt selväksi, että on luovuttava 
”oikeudenmukaisen palautuman” periaatteesta. Se on Euroopan yhdentymisen 
pohjana olevien yhteisvastuullisuuden ja vastavuoroisen hyödyn arvojen 
vastaista. ETSK kannattaa periaatetta, jonka mukaan EU:n omat varat menevät 
suoraan EU:n talousarvioon ja korvaavat näin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia. 
EU:n talousarvion rahoittamistapa heijastaa selkeästi Euroopan yhdentymisen 
edistymistä. 

Komitea on kahden viime vuoden aikana kehottanut sitkeästi antamaan 
kansalaisyhteiskunnalle nykyistä tärkeämmän roolin EU-pohjaisen 
lainsäädännön täytäntöönpanossa ja taloudellisen yhdentymisen edistämisessä 
itäisen kumppanuuden aloitteen piiriin kuuluvissa maissa. Sen vuoksi olen hyvin 
mielissäni siitä, että itäinen kumppanuus, joka on ehkä jätetty viime aikoina 
liian vähälle huomiolle, on puheenjohtajavaltion asialistan kärjessä. Välimeren 
etelärannikon maiden viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, miten 
ratkaisevan tärkeää naapurimaiden vakaus on – ei vain kaupan ja energiaturvan 
vuoksi.

Tätä taustaa vasten Puolan kokemuksia sen rauhanomaisesta 
vallankumouksesta kommunismia vastaan vuonna 1989 ja sen onnistuneesta 
muutosprosessista voitaisiin hyödyntää helpottamaan demokratian levittämistä 
arabimaailmassa. Kuten tuolloin Puolassa, arabimaailman tapahtumat ovat nyt 
osoittaneet kansalaisyhteiskunnan elintärkeän roolin tehtäessä historiaa isolla 
H:lla. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta, jota 
ETSK edustaa EU:ssa, on valmis ja halukas auttamaan puheenjohtajavaltio 
Puolaa saavuttamaan kunnianhimoiset ja erittäin tärkeät päämääränsä. 

Jacek Krawczyk
Varapuheenjohtaja

20. heinäkuuta 2011
Varsovassa yhteistyössä 
Puolan infrastruktuuriministeriön 
kanssa järjestettävä konferenssi 
jatkotoimena ETSK:n 
lausunnolle ”Unionin 
liikennepolitiikan kestävä 
kehitys ja Euroopan laajuinen 
liikenneverkko”

13. syyskuuta 2011
Brysselissä komitean 
tiloissa Eurooppa 
2020 -seurantakomitean 
kokous jäsenvaltioiden talous- 
ja sosiaalineuvostojen 
edustajien kanssa

21.–22. syyskuuta 2011
Brysselissä komitean 
tiloissa EESC Design Eleven 
-palkinnon jakotilaisuus ja 
näyttelyn avajaiset

TÄSSÄ NUMEROSSA
Euroopan 
vapaaehtoistoiminnan 
teemavuosi: 
Vapaaehtoistoiminta arvoonsa

Puolan puheenjohtajuuskausi: 
Puola työskentelee 
kilpailukykyisen, turvallisen ja 
avoimen Euroopan puolesta, 
sanoo Puolan EU-valtiosihteeri 

ETSK laatii puheenjohtajavaltio 
Puolan pyynnöstä neljä 
valmistelevaa lausuntoa

ETSK pohtii 
nuorisotyöttömyyttä

EU:n ja Venäjän 
työryhmäkokous: parannetaan 
kansalaisyhteiskunnan 
mahdollisuuksia vaikuttaa 
kestävään kehitykseen 
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EU:n talousarvion kokonaistarkas-

telu tehdään aikana, jolloin kaikkialla 

Euroopassa vallitsee suuri taloudellinen 

epävarmuus. ETSK on antanut asiaa 

koskevat suosituksensa oma-aloitteisessa 

lausunnossa, jonka esittelijät ovat Henri 

Malosse (työnantajien ryhmä, Ranska) 

ja Gérard Dantin (työntekijöiden ryhmä, 

Ranska). Talous- ja rahoituskriisin ja 

useimpien jäsenvaltioiden kasvavien 

alijäämien vuoksi on nähtävissä, ettei 

EU:lla ole riittäviä budjettivaroja poliit-

tisen strategiansa tai uuden Lissabonin 

Puola on määrittänyt puheenjohtajakautensa tärkeimmäksi tehtäväksi talouskasvun lisäämisen 

ja ihmisten luottamuksen lujittamisen. Eurooppa on ottanut oppia kriisistä ja uudistanut raken-

teensa talouspilarin, ja nyt sen täytyy ryhtyä määrätietoisiin toimiin kasvun ja kilpailukykyisen 

talouden tukemiseksi. Sen vuoksi Puola aikoo keskittyä Euroopan yhtenäismarkkinoiden 

laajentamiseen ja syventämiseen, investointipolitiikan tukemiseen ja henkisen pääoman vah-

vistamiseen. Kaikki nämä seikat sisältyvät puheenjohtajavaltio Puolan ensimmäiseen painopis-

tealaan ”Euroopan yhdentyminen kasvun lähteenä”. Jotta voimme saavuttaa tehokkaasti tämän 

tavoitteen, johon sisältyy myös aktiivinen työllisyyspolitiikka, meille ovat aivan olennaisen 

tärkeitä suositukset, joita olemme pyytäneet Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta.

Toinen asia, jota aiomme käsitellä, on ”turvallinen Eurooppa”. Siihen sisältyvät myös ener-

giaturvallisuus, jota Puola on edistänyt EU:ssa jo useita vuosia, sekä elintarviketurvallisuus 

ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistaminen. Tavoitteemme on, että EU vahvistaa 

asemaansa kansainvälisenä toimijana, ja tuemme kaikkia tähän tavoitteeseen tähtääviä toimia.

EU:n puheenjohtajavaltio Puolan tärkeimmistä painopistealoista kolmas ja laaja-alaisin on 

Euroopan hyötyminen avoimesta suhtautumisesta EU:n ulkopuolisiin maihin. Haluamme toivottaa Kroatian tervetulleeksi Euroopan 

unioniin ja tukea muiden maiden liittymisprosesseja. Aiomme syventää itäistä kumppanuutta, joka tuo Ukrainan, Valko-Venäjän, 

Moldovan, Azerbaidžanin, Armenian ja Georgian EU:n lähipiiriin. Pyrimme tekemään itäisen kumppanuuden puitteissa assosi-

aatiosopimuksia ja perustamaan vapaakauppa-alueen. Sitä silmällä pitäen ETSK laatii meille lausunnon, jossa käsitellään itäisen 

kumppanuuden ja unionin itäisen ulottuvuuden vuorovaikutusta. 

Puheenjohtajakauden tarkoituksena ei ole vain suunnitella tulevaisuutta vaan ennen kaikkea reagoida asianmukaisin tavoin 

tämänhetkisiin tapahtumiin. Näin ollen aiomme seurata tarkasti EU:n eteläisten naapurien kehityskulkuja ja tukea toimia, joilla EU 

pyrkii luomaan uusia suhteita arabimaailmaan. Haluamme lisäksi laatia kattavan toimintastrategian, jolla edistetään tämän alueen 

maiden demokratiakehitystä ja nykyaikaisten valtiorakenteiden luomista.

Puheenjohtajavaltio Puola haluaa rakentaa taloudellisesti vahvaa Eurooppaa, jotta voidaan katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen ja 

parantaa EU:n yhteiskunnallista ilmapiiriä. On selvää, että siihen ei päästä ilman kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista, ja 

sitä edustaa unionitasolla Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. ●

Mikołaj Dowgielewicz on Eurooppa-asioista ja talouspolitiikasta vastaava valtiosihteeri Puolan ulkoasiainministeriössä.

sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. 

Näin ollen tarvitaan älykästä talousarvi-

ota, joka tarjoaa EU:lle välineet unionin 

tavoitteiden saavuttamiseksi lisäämättä 

kuitenkaan kansalaisten ja yritysten vero-

taakkaa missään Euroopassa. 

ETSK:n mielestä ”oikeudenmukaisen 

palautuman” käsitteestä on luovuttava, 

sillä se on ristiriidassa Euroopan yhden-

tymisen taustalla olevien yhteisvastuun 

ja keskinäisen hyödyn arvojen kanssa. 

Sitä vastoin on tärkeää soveltaa toissijai-

suuden periaatetta, joka takaa, että asiat 

käsitellään alimmalla tai vähiten keskite-

tyllä viranomaistasolla. ETSK kannattaa 

Euroopan komission ehdotusta omien 

varojen käyttämisestä. Ne voivat olla täy-

sin uudenlaisia tai kansallisten verojen 

korvikkeita. Jäsenvaltioiden ja unionin 

talousarvioiden tulisi täydentää toisiaan, 

jotta maksimoitaisiin EU:n mahdollisuu-

det saavuttaa poliittiset tavoitteensa.

Tehokkaan talousarvion aikaansaa-

miseksi on oleellista keskittyä taisteluun 

yleisestä mielipiteestä. EU:n toimien 

puuttumisesta aiheutuvien kustan-

nusten korostaminen olisi vakuuttava 

argumentti yleisön tuen saamiseksi. 

Nimenomaan tästä syystä ETSK toivoo 

Euroopan parlamentin tavoin, että uni-

onin tarjoamien mahdollisuuksien hyö-

dyntämättä jättämisestä aiheutuvista 

kustannuksista laadittaisiin ja julkaistai-

siin tutkimuksia, joissa tuotaisiin esiin 

kansallisten talousarvioiden päällekkäi-

syydet. Komitea osallistuisi näihin tut-

kimuksiin sekä muun tiedotusaineiston 

tarjoamiseen Euroopan unionin kansa-

laisille. (ma)  
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LYHYESTI

IN MEMORIAM

ETSK:n panos G20-maiden kokoukseen: 
globaaleja ratkaisuja hintojen epävakauteen

G20-maiden maatalousministerit 

tapasivat Pariisissa 22.–23. kesäkuuta 

keskustellakseen maataloustuotteiden 

maailmanmarkkinoiden kehityksestä 

sekä siihen liittyvistä kauppaneuvotte-

luista. G20-ryhmän nykyinen puheen-

johtajavalt io Ranska on tehnyt 

elintarviketurvasta yhden puheenjohta-

juuskautensa keskeisistä poliittisista pai-

nopisteistä. Se pyysi ETSK:ta esittämään 

näkemyksensä asiasta ennen kesäkuun 

kokousta. Elintarviketurvaan liittyvät 

kysymykset ovat yhtä lailla tärkeässä 

asemassa EU:n maatalous-, kauppa- ja 

kehityspolitiikoissa. 

Perustan luomiseksi ETSK:n kan-

nalle komitea järjesti 23. toukokuuta 

konferenssin aiheesta ”Ruokaa kaikille 

– tavoitteena maailmanlaa-

juinen sopimus”. Edustajia 

muun muassa Yhdistyneistä 

Kansakunnista, YK:n elin-

tarvike- ja maatalousjär-

jestöstä FAO:sta ja EU:sta 

tapasi Brysselissä pohtiak-

seen tapoja torjua maatalo-

uskriisiä globaalilla tasolla. 

Konferenssin paikal le 

kokoamat huippujohtajat 

ja asiantuntijat työstivät 

EU:n suosituksia 22.–23. 

kesäkuuta pidettävää G20-ryhmän mai-

den maatalousministerien kokousta sil-

mällä pitäen. 

”Meillä ei ole varaa uuteen maa-

talouskriisiin maailmanmarkkinoilla. 

Hallitsematon keinottelu on tuhoisaa 

kehitysmaille, aiheuttaa nälänhätää ja 

köyhdyttää viljelijöitämme. Meidän on 

pysäytettävä tämä kehitys, ja Euroopan 

unioni on sitoutunut sen pysäyttämi-

seen”, konferenssin puheenjohtajana 

toiminut Euroopan talous- ja sosiaali-

komitean puheenjohtaja Staff an Nilsson 

totesi.

ETSK:n puheenjohtajavaltio Rans-

kalle tekemän ehdotuksen pohjalta 

Pariisissa 22.–23. kesäkuuta käsitellyt 

ja hyväksytyt konkreettiset ideat katta-

vat kuusi pilaria: kestävyysperiaatteen 

mukainen maatalouden edistäminen, 

kansalaisyhteiskunnan ratkaiseva rooli, 

tunnustetaan oikeus elintarvikkeisiin, 

politiikan johdonmukaisuuden tarve, 

maatalousmarkkinoiden toiminnan 

parantaminen ja heikoimmassa asemassa 

olevien suojelu. 

ETSK kehotti lisäksi painokkaasti 

parantamaan kansainvälisten orga-

nisaatioiden välistä koordinointia ja 

yhteistyötä ja ennen kaikkea lisäämään 

niiden toteuttamien toimien johdonmu-

kaisuutta. ETSK korosti myös tarvetta 

parantaa viljelijöiden, myös pienti-

lallisten, mahdollisuuksia hyödyntää 

kansainvälistä ja Euroopan unionin 

rahoitusta sekä varmistaa, että naisilla 

on tasavertaiset ja rajoittamattomat 

mahdollisuudet saada käyttöönsä tuo-

tantovälineitä. (ail)

”Ruokaa kaikille” -konferenssin pää-

telmiin voi tutustua internetissä seuraa-

vassa osoitteessa:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/  ●

EU luottaa siihen, että Puola tuo 
Eurooppaan uutta laadukkuutta 

EU:n ja Venäjän työryhmäkokous 

Brysselissä järjestettiin 28. kesäkuuta ETSK:n ja Venäjän kan-

sankamarin yhteinen työryhmäkokous. Osapuolet tapasivat nyt 

neljättä kertaa. Tällä kertaa kokouksessa keskityttiin erityisesti 

mahdollisuuksiin edetä kohti entistä ympäristöystävällisempiä 

talouksia. Keskustelu liittyi Rio de Janeirossa ensi vuonna jär-

jestettävään Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen 

konferenssiin. Konferenssi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden 

osoittaa, missä määrin EU:n ja Venäjän kansalaisyhteiskunnat 

ovat samaa mieltä asiasta.

YK:n konferenssia ennakoiden työryhmäkokouksen osan-

ottajat lähettivät päättäväisen sanoman, jossa he kehottavat 

kiinnittämään kansallisessa politiikanteossa nykyistä enem-

män huomiota ympäristökysymyksiin. Lisäksi he korostivat sen 

merkitystä, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta kutsutaan 

mukaan tällaisen kestävyysperiaatteiden mukaisen ympäristöpo-

litiikan muotoiluun. Muista osanottajien käsittelemistä tärkeistä 

aiheista mainittakoon muuttoliike sekä kansalaisyhteiskunnan 

rooli EU:n ja Venäjän nykyaikaistamiskumppanuudessa.

Lisätietoa aiheesta sekä työryhmäkokouksen päätelmät ovat 

saatavissa internetissä osoitteessa http://www.eesc.europa.

eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 
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Euroopan talousalueen neuvoa-
antavan komitean vierailu Virossa

Euroopan talousalueen neuvoa-antava 

komitea piti työvaliokuntansa esityksestä 

19. kokouksensa 12.–13. toukokuuta Tar-

tossa. Vierailun ohjelmaan sisältyi tutus-

tuminen vammaisille lapsille ja heidän 

perheilleen tarkoitettuun Eesti Agrenska 

-rahaston kuntoutumiskeskukseen sekä 

Tarton tiedepuistoon.

Kokouksessa käsiteltiin Euroopan 

talousalueesta tehtyä sopimusta, ja tähän 

keskusteluun osallistuivat EFTA:n sih-

teeristön johtaja Lars Erik Nordgaard ja 

EFTA:n valvontaviranomaisen puheen-

johtaja Per Sanderud. Lisäksi yhtenä 

keskustelun aiheena oli Islannin mah-

dollinen liittyminen Euroopan unioniin.

Neuvoa-antavan komitean jäsenet 

käsittelivät myös kahta sisämarkkinoi-

den toimenpidepakettia koskevaa pää-

töslauselmaa sekä Euroopan talouden 

ohjausjärjestelmää koskevaa työasiakir-

jaa. Tarton yliopiston professori Raul 

Eamets antoi perusteellisen katsauksen 

taloustilanteesta ja budjettikurin vaiku-

tuksista sekä analysoi ehdotettuja toimia 

euroalueen ongelmien ratkaisemiseksi. 

Energia-alan innovointia käsitte-

levässä uudessa päätöslauselmassa ja 

raportissa korostetaan tarvetta levittää 

entistä laajemmin energiatehokkaan tek-

nologian käyttöä koskevaa tietoa ja lisätä 

sen soveltamista. Asiakirjassa kannate-

taan myös tutkimukseen ja kehittämiseen 

tehtävien investointien lisäämistä erityi-

sesti yksityisellä sektorilla, jolla Eurooppa 

on muita jäljessä. On huolestuttavaa 

huomata, että tällä alalla ei toimi yhtään 

eurooppalaista yritystä. 

Istuntojen jälkeen osallistujat vie-

railivat vammaisille lapsille ja heidän 

perheilleen tarkoitetussa Eesti Agrenska 

-rahaston kuntoutumiskeskuksessa 

Tammistussa. Euroopan talousalueen 

neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja 

Meelis Joost selitti vuonna 2003 luodun 

Viron ja Ruotsin pysyvän yhteistyön 

tavoitteita ja toimintaa. Vierailu tarjosi 

ennen kaikkea mahdollisuuden tutustua 

Norjan/ETA:n rahoitusjärjestelmän teke-

mään investointiin. Rahoitusjärjestel-

mällä on rahoitettu vammaisille nuorille 

tarkoitettu opetuskeittiö, jossa he voivat 

oppia ruoanlaittoa, catering-palveluita, 

ruokalistojen suunnittelua jne. 

Neuvoa-antavan komitean jäsenten 

toinen vierailu suuntautui Tarton tiede-

puistoon, jossa he saivat tietoa tiedepuis-

ton palveluita käyttävien vakiintuneiden 

ja aloittelevien yritysten määrästä ja 

luonteesta. Tarton tiedepuistossa on 

otettu käyttöön laboratorioita uusien ja 

vanhojen yritysten tuotekehittelyn tuke-

miseksi. (mj) 

 

 ●

Euroopan ydinenergiafoorumin täysistunto

Euroopan ydinenergiafoorumin viimeisimmässä täysistunnossa Prahassa 19.–20. tou-

kokuuta 2011 Richard Adams nimitettiin ydinenergiafoorumin avoimuustyöryhmän 

puheenjohtajaksi valitettavasti kuolleen edeltäjänsä, TEN-erityisjaoston entisen puheen-

johtajan János Tóthin tilalle.

Euroopan ydinenergiafoorumi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella 

laajasti ja ilman minkäänlaisia rajoituksia avoimuuskysymyksistä sekä ydinenergian 

mahdollisuuksista ja riskeistä. ETSK on järjestänyt tässä yhteydessä säännöllisesti kon-

ferensseja Euroopan kansalaisyhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa sellaisista aiheista 

kuin Euroopan kansalaisyhteiskunnan näkemys ydinenergiasta (2009) ja Ydinener-

gian riskit ja mahdollisuudet – kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien näkökantoja 

(2010).

Kaikki jäsenvaltiot ovat erittäin kiinnostuneita vähähiilisen energiantuotannon 

tulevaisuudesta. Tulevaisuutta ajatellen komitea aikookin järjestää marraskuussa 

2011 konferenssin, jolla se pyrkii edistämään sidosryhmien sitoutumista ydinturval-

lisuuteen, sekä vuonna 2012 konferenssin vähähiilisten energialähteiden tulevasta 

yhdistelmästä. (ak) ●

Talousalan koulutus ja rahoitustuotteiden vastuullinen kulutus (ECO/297)

Tilanteessa, jossa rahoitusjärjestelmästä on tulossa yhä monimutkaisempi ja läpinäky-

mättömämpi, talousalan koulutus on avain rahoitustuotteiden vastuullisen kulutuksen 

mahdollistamiseksi.

Euroopan komission ja OECD:n ajamia strategioita ja aloitteita rahoitusjärjestelmän 

puutteiden poistamiseksi on täydennettävä rahoitusalan selkeällä sitoutumisella. Uusien 

säännösten asianmukaisen soveltamisen tulisi myös edistää läpinäkyvien rahoitustuot-

teiden saatavuutta.

Talousalan koulutus on ymmärrettävä koko eliniän kattavaksi kokonaisvaltaiseksi 

toiminnaksi, joka sisällytetään osaksi koulutusjärjestelmän opetussuunnitelmia ja jota 

jatketaan työntekijöiden jatko- ja uudelleenkoulutuksessa. Samalla sen tulisi vahvistaa 

taloudellista osallisuutta sekä edistää tietoista säästämistä. (ctp) ●

Unkarilais- ja slovenialaisjäsenet tapasivat kansallisia tiedotusvälineitä
ETSK:n tiloissa järjestettiin 15.–16. kesäkuuta tapaamisia, joihin 

osallistui unkarilaisia ja slovenialaisia ETSK:n jäseniä ja toimittajia. 

Unkarilaisen ETSK:n jäsenen Kinga Joón (”muut eturyhmät” -ryhmä) 

kutsumille unkarilaisille toimittajille tarjottiin myös mahdollisuus 

seurata täysistuntoa sekä saada ensi käden tietoa komitean roolista 

ja toimintatavasta. 

Varapuheenjohtaja Anna Maria Darmanin järjesti lehdistölounaan 

ja käytti tilaisuutta hyväkseen esitelläkseen komitean työskentelyä 

ja tavatakseen toimittajia henkilökohtaisesti. Aloite oli osa hänen 

emännöimiään epävirallisia kokouksia, joissa tavoitteena on auttaa 

jäseniä ja toimittajia luomaan suoria yhteyksiä sekä edistää näkemys-

ten vaihtoa heidän välillään epävirallisessa ympäristössä. (ail) 

 ●

Kunnianosoitus Zenonas Rokus Rudzikasille

Otimme järkyttyneinä vastaan uutisen rakkaan työtoverimme 

ja ystävämme Zenonas Rudzikasin äkillisestä ja ennenaikaisesta 

kuolemasta 71 vuoden iässä. Hän oli poikkeuksellinen mies, joka 

jätti jälkensä paitsi sydämiimme ja mieliimme myös tiedeyhtei-

söön. Hänen harvinaislaatuista älykkyyttään verhosi mutta myös 

täydensi rauhallinen ja nöyrä persoonallisuus. Rudzikas toimi 

aktiivisesti ETSK:n jäsenenä vuodesta 2006 lähtien ja antoi huo-

mattavan panoksen komitean työhön. Hänen toimintaansa NAT-, 

REX- ja TEN-erityisjaostojen jäsenenä arvostettiin suuresti.

ETSK:ssa työskentelynsä lisäksi Rudzikas vietti täysipainoista 

akateemista elämää. Hän oli esimerkiksi Liettuan tiedeakatemian entinen puheenjohtaja. 

Rudzikas oli erinomainen tieteenharjoittaja: hän oli maineikas ydinspektroskopian 

spesialisti ja Liettuan tunnetuin teoreettisen fysiikan asiantuntija, joka oli saanut useita 

palkintoja tutkimuksistaan ja oivalluksistaan. Kollegat nimesivät tämän merkittävän 

teoreettisen fyysikon ja rakastetun miehen mukaan jopa erään päävyöhykkeen aste-

roidin: ”167960 Rudzikas”.

Zenonas Rudzikas oli paitsi loistava ja erittäin arvostettu tiedemies myös vaatimaton 

ja seurallinen mies ja sitoutunut Euroopan kansalainen. Tästä oli selkeänä osoituksena 

se, että hän oli yksi Liettuan kansallisen talous- ja sosiaalineuvoston perustajahahmoista.

Rudzikasin innostuneisuutta, huomattavaa älykkyyttä ja inhimillisiä valmiuksia 

jäävät meidän lisäksemme varmasti kaipaamaan kaikki, joilla oli kunnia tuntea Rudzikas 

ja työskennellä hänen kanssaan.

Luca Jahier
”Muut eturyhmät” -ryhmän puheenjohtaja
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EU:lla on edessään kaikkien aikojen tiukimmat budjettineuvottelut
Euroopan parlamentissa. Odotan myös 

mielenkiinnolla Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean panosta uusista rahoi-

tusnäkymistä käytävään keskusteluun 

kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkina-

osapuolien huolenaiheiden ja toiveiden 

kuulemiseksi.

Nyt kun rahoitusvarat ovat tiukassa, 

jäsenvaltiot pyytävät Euroopan unionia 

jatkuvasti lisäämään toimiaan sellaisilla 

aloilla kuin energia, ympäristö, maahan-

muutto ja diplomatia. Samaan aikaan 

ne haluavat kuitenkin supistaa EU:n 

talousarviota (eikä merkittäviä säästöjä 

saada todellakaan hallintomenoista, joi-

den osuus talousarviosta on vain 5,8 %). 

Tämän Rubikin budjettikuution ratkai-

seminen on yksi puheenjohtajavaltio 

Puolan suurimmista haasteista. 

Olen ollut usein yhteydessä pääminis-

teriin ja hänen tiimiinsä: tiedän, että he 

ovat tehtäviensä tasalla.

Janusz Lewandowski on rahoituksen 

suunnittelusta ja talousarviosta vastaava 

Euroopan komission jäsen. 

 

 

 ●

EU:n puheenjohtajavaltio Puola ei aio 

olla kiltisti hiljaa seuraavien kuuden 

kuukauden ajan! Donald Tuskin hal-

litus astuu puheenjohtajuusvuoroon 

tilanteessa, jossa useat jäsenvaltiot yrit-

tävät selviytyä vuosien ajan jatkuneen 

yli varojensa elämisen seurauksista ja 

EU puolestaan pohtii rajavalvontakysy-

myksiä ja rooliaan Välimerellä. Tämän 

lisäksi alkamassa on myös budjettikausi.

Puheenjohtajavaltio Puolan kyvyt 

joutuvat heti koetukselle budjettiky-

symyksissä, kun neuvoston on tarkoi-

tus hyväksyä kantansa EU:n vuoden 

2012 talousarvioon. Huhtikuun lopulla 

komissio esitti 4,9 prosentin lisäystä, joka 

perustuu lähinnä siihen, että eri puolilla 

Eurooppaa ollaan saamassa päätökseen 

EU-rahoitteisia hankkeita, ja ensi vuonna 

EU:n on maksettava korvaukset jäsen-

valtioille, jotka ovat saaneet hankkeensa 

päätökseen (esim. perusrakenteiden, 

työllisyyden ja ympäristön alalla). Monet 

jäsenvaltiot ovat kuitenkin jo ilmoitta-

neet, etteivät ne hyväksy tällaista EU:n 

talousarvion kasvua. Puheenjohtajavaltio 

Puolan on löydettävä keinot jäsenvaltioi-

den ristiriitaisten tavoitteiden yhteenso-

vittamiseksi: monet jäsenvaltiot haluavat, 

että EU:n talousarviota kasvatetaan mah-

dollisimman vähän, mutta katsovat, että 

niiden alueiden, yritysten, kansalaisjär-

jestöjen jne. tulisi kuitenkin saada sama 

osuus EU:n rahoituksesta kuin ennenkin.

Lähes samaan aikaan käynnistyvät 

seuraavaa rahoituskehystä koskevat neu-

vottelut. Harhaluuloja on turha elätellä: 

budjettineuvotteluista tulee EU:n histo-

rian tiukimmat, ja Puolan hallituksen 

tehtävänä on sovittaa yhteen neuvoston 

eriävät kannat ja saada aikaan sellainen 

asetusehdotus, joka voitaisiin hyväksyä 
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Vapaaehtoistoiminta arvoonsa

EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmä

ETSK rohkaisee avoimeen vuoropuheluun Intian kanssa

Toinen Euroopan vapaaehtoistoimin-

nan teemavuoden 2011 EU:n laajuisista 

temaattisista konferensseista oli 23.–24. 

toukokuuta 2011  pidetty Volunteer! 

Make a difference (”vapaaehtoistoi-

minnalla voi vaikuttaa”). Tapahtuma 

oli erittäin onnistunut.

Konferenssin yleisenä tavoitteena oli 

koota yhteen vapaaehtoistyöntekijöitä 

eri puolilta Eurooppaa, jotta he voisivat 

EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmä 

kokoontui 9.–12. toukokuuta Xi’anissa 

keskustellakseen molempien osapuol-

ten esittämien raporttien pohjalta 

ETSK:n valtuuskunta vieraili 

EU–Intia-seurantakomitean 

puheenjohtajan Xavier Ver-

bovenin johdolla Intiassa 

20.–25. maaliskuuta 2011. 

Vierailun tarkoitus oli kak-

sitahoinen: keskustella maan 

eri sidosryhmien kanssa 

mahdollisuudesta käynnis-

tää uudelleen EU:n ja Intian 

pyöreän pöydän keskustelut 

sekä kuunnella Intian kansa-

laisyhteiskunnan näkemyksiä 

meneillään olevista neuvotte-

luista vapaakauppasopimuk-

sen solmimiseksi EU:n ja 

Intian välillä. Valtuuskunta 

vieraili Euroopan unionin 

Intian-edustustossa, tapasi 

kauppakamarien, elinkeino-

tutustua toisiinsa, jakaa kokemuksia ja 

oppia toistensa kokemuksista vapaaeh-

toistoiminnan alalta. ETSK ja Euroopan 

komissio järjestivät yhdessä ETSK:n 

tiloissa seminaarin, jossa pohdittiin 

yrityskansalaisuutta ja työntekijöiden 

vapaaehtoistoimintaa. 

ETSK esitti vuonna 2006  toimi-

elimistä ensimmäisenä ajatuksen 

vapaaehtoistoiminnalle omistetusta 

teemavuodesta. Konferenssi oli teema-

vuoden tärkeä virstanpylväs, joka edisti 

vapaaehtoistyöntekijöiden osaamisen 

ja panoksen tunnustamista. ETSK 

on pitänyt vapaaehtoistoimintaa voi-

makkaasti esillä, sillä ETSK:n mukaan 

vapaaehtoistoiminta tuo arvokkaan 

lisän yhteiskunnalliseen elämään. Tilai-

suudessa puhunut ETSK:n puheen-

johtaja Staff an Nilsson oli tyytyväinen 

siihen, että niin monet halusivat pohtia 

yritysten roolia vapaaehtoistoiminnan 

osallistavaan aluekehitykseen ja ympä-

ristöystävälliseen talouteen liittyvistä 

kysymyksistä kestävän kehityksen yhte-

ydessä. ”Emme ehkä pääse yksimielisyy-

erilaiset. Tämä koskee esimerkiksi 

kestävää kehitystä sekä erityisesti sen 

sosiaalista ulottuvuutta. 

Toinen selkeä haaste ovat kes-

kustelut EU:n ja Intian vapaakaup-

pasopimuksesta, sen taloudelliset ja 

sosiaaliset vaikutukset Intian yhteis-

kuntaan mukaan luettuina, sekä se, 

että tarvitaan asianmukainen väline 

kyseisen sopimuksen valvomiseksi ja 

yhä enemmän yksityiskohtaista tietoa 

edistämisessä. Hän piti puheen myös 

toisen päivän päätöstäysistunnossa.

”ETSK on oikea taho tukemaan 

vapaaehtoistoimintaa ja keskuste-

lemaan sen arvosta: monet meistä 

Euroopan talous- ja sosiaalikomite-

assa edustamme vapaaehtoisjärjestöjä, 

useimmat työskentelemme vapaaeh-

toisesti komitean hyväksi ja kaikki 

olemme olleet mukana vapaaehtois-

toiminnassa jossain elämänvaiheessa. 

Vapaaehtoistoiminta on varmaankin 

paras esimerkki aktiivisesta kansa-

laisuudesta. Sen lisäksi, että se tuo 

tyydytystä tekijälleen, sen merkitys 

yhteiskunnalle on luultavasti vieläkin 

suurempi”, puheenjohtaja Staff an Nils-

son totesi. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

teen kaikista kysymyksistä, mutta 

voimme oppia ymmärtämään 

toisiamme ja ottaa oppia toisil-

tamme”, ETSK:n puheenjohtaja 

Staff an Nilsson totesi avauspu-

heenvuorossaan. ETSK:n valtuus-

kuntaa johtanut Nilsson kehotti 

kiinalaiskumppaneita sitoutu-

maan avoimeen ja vilpittömään 

vuoropuheluun ja näkemysten 

vaihtoon haastavista talous- ja 

sosiaalikysymyksistä keskinäi-

sen ymmärryksen edistämiseksi 

ja yhteistyön tehostumisen var-

mistamiseksi. Kiinan talous- 

ja sosiaalineuvoston (CESC) 

puheenjohtaja Wang Gang kertoi 

Kiinan uudistusprosessista sekä 

modernisaatiokehityksestä, joka 

on nostanut miljoonia kiinalai-

sia köyhyydestä. EU:n ja Kiinan 

pyöreän pöydän ryhmän yhdeksännen 

kokouksen yhteiseen julkilausumaan voi 

tutustua ETSK:n internet-sivuilla. (cc) 

 ●

taloudesta, joka on 92-prosenttisesti 

riippuvainen epävirallisesta sektorista 

– jota tarkasteltiin hyvin vähän neu-

vottelua edeltäneissä vaikutustenarvi-

oinneissa. 

Ammattijärjestöt kuten myös työn-

antajajärjestöt ja muut kansalaisyh-

teiskunnan toimijat niin Euroopassa 

kuin Intiassa ovat ratkaisevassa ase-

massa näiden haasteiden saavuttami-

seksi. (xv/as) ●

Jäsenuutisia

ETSK:n jäsenestä Jillian 
van Turnhoutista Irlannin senaatin jäsen

Kaikissa asioissa on hyvätkin puolensa. ETSK pahoittelee irlantilaisjäsenensä 

Jillian van Turnhoutin lähtöä komiteasta, mutta on iloinen siitä, että tämä on 

nimitetty kotimaansa senaattiin. Komitea onnittelee Jillian van Turnhoutia nimi-

tyksen johdosta ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää uudessa toimessaan Seanad 

Éireannissa.

Taoiseach (Irlannin pääministeri) nimitti Jillian van Turnhoutin senaatin 

jäseneksi tämän Irlannin lastenoikeuksien liitossa tekemän työn ansiosta. ”Se, 

että minulle on suotu tämä kunnia ja se liittyy lastenoikeuksien liitossa tekemääni 

työhön, on mieluisa henkilökohtainen saavutus. Uskon, että nimitykselläni voi 

olla ja on myönteisiä vaikutuksia”, van Turnhout totesi.

Jillian van Turnhout on ETSK:n entinen varapuheenjohtaja, ja hän on ollut 

aktiivinen komitean jäsen (muut eturyhmät – ryhmä III) 12 vuoden ajan. Hänen 

tilallaan työvaliokunnassa on nyt Padraig Walshe. (ail) 

 

 ●

ETSK laatii puheenjohtajavaltio Puolan pyynnöstä neljä valmistelevaa lausuntoa

ETSK puolalaisjäsenten silmin 

Väestönkehityksen haasteet vaativat kattavaa, vankkatekoista ratkaisua 

Esittelijä Wolfgang Greif (työntekijöiden ryhmä, Itävalta) laatii parhaillaan lausuntoa väestön ikääntymi-

sen tulevista vaikutuksista työmarkkinoihin. ETSK suhtautuu lausunnossa epäillen sellaisiin helppoihin 

ratkaisuihin kuin lakisääteisen eläkeiän korotus tai rahastoiviin eläkejärjestelmiin siirtyminen. Komitean 

mielestä tulisi sen sijaan ryhtyä harjoittamaan kohdennettua kasvupolitiikkaa ja keskittyä työllistymis-

mahdollisuuksien lisäämiseen.

Useimmissa maissa on tarjolla riittävästi työvoimaa, ja vallalla on käsitys, että integraatiostrategioiden 

avulla voidaan hillitä väestön ikääntymiseen liittyviä tulevia rahoituspaineita. 

Maatalousalan vahvistaminen itäisen kumppanuuden maissa

Toisen valmistelevan lausunnon esittelijä Seppo Kallio (muut eturyhmät, Suomi) käsittelee kysymystä 

itäisen kumppanuuden ja unionin politiikkojen itäisen ulottuvuuden vuorovaikutuksesta. ETSK katsoo, 

että maataloudella, elintarviketuotannolla ja maatalouspolitiikalla tulisi olla keskeisempi asema itäisten 

kumppanimaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa, sillä niillä on paljon merkitystä taloudellisen, sosi-

aalisen ja alueellisen kehityksen ylläpitäjinä.

Kumppanuusmailla on ollut vaikeuksia täyttää terveys- ja kasvinsuojelumääräyksiä koskevat EU:n 

vaatimukset ja kriteerit. Tästä syystä ETSK ehdottaa, että itäisen kumppanuuden yhteistyössä omistetaan 

uusi erityinen asiakohta terveys- ja kasvinsuojelukysymyksille. 

Mikä on ilmastoinvestointien tulevaisuus kriisin jälkeen?

Kolmannessa valmistelevan lausunnon laatimista koskevassa pyynnössään Puolan hallitus kehottaa 

ETSK:ta käsittelemään haastavaa kysymystä siitä, miten talouskriisi vaikuttaa eurooppalaisten yritysten 

kykyyn tehdä lisää ilmastoinvestointeja.

Asiakirjassaan, jossa analysoidaan vaihtoehtoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 pro-

sentin tavoitteen, Euroopan komissio pohtii eri vaihtoehtoja 30 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi. 

Komission asiakirjassa kuitenkin väistellään kriisin mahdollisia vaikutuksia yritysten ympäristömyöntei-

siin investointeihin. Valmisteluryhmä, jossa esittelijänä toimi Josef Zbořil (työnantajien ryhmä, Tšekki), 

käsitteli aihetta kiertelemättä, ja sen on tarkoitus esittää yksituumainen lausunto lokakuussa 2011.

Euroopan laajuinen liikenneverkko uudemmissa jäsenvaltioissa ei ole tarpeeksi tärkeä EU:lle

Lausunnossa, jota ETSK:n varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk (työnantajien ryhmä, Puola) laatii aiheesta 

”Unionin liikennepolitiikan kestävä kehitys ja Euroopan laajuinen liikenneverkko”, pahoitellaan sitä, että 

tehokkaiden Euroopan laajuisten verkkojen kehittämistä uudemmissa jäsenvaltioissa ei pidetä tarpeeksi 

tärkeänä EU:ssa. Lausunnossa todetaan, että liikennealan yhtenäismarkkinoita ja todellisia sisämarkkinoita 

ei voida saada aikaan, mikäli EU:n alueet ja valtiolliset verkot eivät liity toisiinsa nykyaikaisen infrastruk-

tuurin avulla. Erityishuomiota tulisi kiinnittää naapuruuspolitiikkaan eli yhteyksiin EU:n pohjois-, itä- ja 

eteläpuolelle ja keskittää huomio verkkoihin pikemminkin kuin yksittäisiin ja erillisiin infrastruktuuri-

hankkeisiin. (mb/ma) 

 

 ●

Kommunikoidaan 
nuorten kanssa

ETSK pohtii 
nuorisotyöttömyyttä

Komitea järjesti kesäkuussa Maltassa 

paikallistason tapahtuman. ETSK:n 

jäsenet keskustelivat viestintäryhmän 

kokouksen ja viestintäyhteyshenkilöi-

den kokouksen ohessa Maltan kansa-

laisyhteiskunnan edustajien kanssa 

siitä, kuinka nuoret saataisiin mukaan 

Eurooppa-hankkeeseen. Vallettan 

Eurooppa-talossa järjestetyn keskuste-

lun vetäjänä toimi tunnettu maltalainen 

radiopersoona, tohtori Andrew Azzo-

pardi. Kokoussali oli täynnä, ja keskus-

telua saattoi seurata myös Facebookin 

ja Twitterin välityksellä. Tapahtuma 

tarjosi ETSK:n jäsenille, joiden jou-

kossa olivat ETSK:n varapuheenjoh-

tajat Anna Maria Darmanin ja Jacek 

Krawczyk, viestintäryhmän jäsenille ja 

viestintäyhteyshenkilöille tilaisuuden 

vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia nuorten 

EU-kansalaisten kanssa.

Eräät jäsenvaltiot pärjäävät hienosti 

korkeiden työllisyyslukujen varmista-

misessa, myös nuorten keskuudessa. 

Tilanne ei kuitenkaan ole sama kaik-

kialla: Espanjassa nuorten työttö-

myysaste on dramaattisen korkea, 

Kuinka voitaisiin torjua nuorisotyöt-

tömyyttä, jonka aste EU:ssa on 20 pro-

senttia ja joissakin jäsenvaltioissa 

jopa sitä korkeampi? ETSK järjesti 6. 

kesäkuuta 2011 yhteistyössä Espanjan 

talous- ja sosiaalineuvoston kanssa 

Madridissa nuorisotyöttömyyttä 

käsitelleen konferenssin keskustel-

lakseen tästä polttavasta ongelmasta. 

Espanjassa nuorisotyöttömyysaste on 

40 prosenttia, mikä on yksi nuorison 

suurimmista huolenaiheista.

45  prosenttia. Maltassa 

järjestetyssä kokouksessa 

käsiteltiin myös haastavaa 

kysymystä siitä, että nuo-

ret ovat yhä vähemmän 

kiinnostuneita Eurooppa-

hankkeesta. Sen kuvaami-

nen rauhanhankkeena ei 

ehkä enää puhuttele nuo-

ria. Näin ollen EU tarvitsee 

uuden kuvauksen. Euroo-

pan komission viestinnän 

pääosaston pääjohtaja 

Claus Sørensen on ehdottanut seu-

raavaa muotoilua: Kestävä Eurooppa 

– puhdas, kukoistava ja sosiaalinen 

Eurooppa, jossa nuoret voivat elää rau-

hassa, hengittää puhdasta ilmaa, juoda 

puhdasta vettä, syödä kohtuuhintaista 

laadukasta ruokaa sekä työskennellä, 

matkustella ja opiskella.

EU:n historiaan mahtuu useita 

onnistumisia. Yhtenä esimerkkinä voi-

daan mainita vuonna 1987 käynnistetty 

Erasmus-ohjelma, jota on tähän men-

nessä hyödyntänyt noin 2,3 miljoonaa 

opiskelijaa. ETSK on aivan alusta läh-

tien tukenut tällaisia aloitteita. Komitea 

korosti Eurooppa 2020 -strategian lip-

pulaivahankkeesta ”Nuoret liikkeellä” 

antamassaan lausunnossa sekä vuonna 

2009  aiheesta ”EU:n nuorisostrate-

gia” laatimassaan lausunnossa, että 

on tarpeen kehittää nuorisostrategia 

paitsi nuoria varten myös heidän kans-

saan. (pln) 
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ETSK:ssa toimiva työmarkkinoi-

den seurantaryhmä osallistui suoraan 

tähän yksipäiväiseen konferenssiin, 

jota johti seurantaryhmän puheenjoh-

taja Krzysztof Pater (muut eturyhmät, 

Puola). Keskusteluihin osallistui yli 

130 osanottajaa. Tapahtumaan osal-

listuivat myös espanjalaiset tiedotus-

välineet, jotka kertoivat konferenssista 

kohderyhmilleen.

Konferenssi käynnistettiin avajaisis-

tunnolla, johon osallistuivat Krzysztof 

Pater, Espanjan työ- ja maahanmuut-

toministeri Valeriano Gómez Sánchez 

sekä Espanjan talous- ja sosiaalineu-

voston puheenjohtaja Marcos Peña 

Pinto.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II: tuulesta temmattu ajatus?

Euroopan talous- 

ja sosiaalikomitea 

(ETSK) järjesti kuu-

l e m i s t i l a i s u u d e n 

yhtenäinen euroop-

palainen ilmatila II 

-paketin täytäntöönpa-

notilanteesta. Tilaisuu-

teen kokoontuneet ilmailualan keskeiset sidosryhmät olivat selvästi 

tietoisia asian kiireellisyydestä. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun EU:n 

lainsäätäjät hyväksyivät kyseisen säädöspaketin, jolla on määrä poistaa 

Euroopan ilmailualan tehottomuusongelmat, sitä ei vieläkään ole 

pantu täytäntöön. 

”Myöhästymiset ja ruuhkautuminen ovat surullisia tosiasioita, 

jotka vaikuttavat kielteisesti yhtä lailla ilmatilan käyttäjiin, säänte-

lijöihin ja lentoasemiin. Jos jokainen asianomainen taho sitoutuisi 

kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joilla pyritään varmistamaan Euroo-

pan ilmaliikenteen hallinnan kestävä tulevaisuus, lentokohtaiset hii-

lidioksidipäästöt vähenisivät 12 prosenttia ja tehokkuus, turvallisuus 

ja kapasiteetti lisääntyisivät merkittävästi”, aiheesta ”Yhtenäinen 

eurooppalainen ilmatila II” annettavan ETSK:n lausunnon esittelijä, 

komitean varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk totesi. 

Kuulemistilaisuuden osanottajien mielestä yhtenäistä euroop-

palaista ilmatilaa käsittelevän toisen lainsäädäntöpaketin nopea ja 

täydellinen täytäntöönpano edistäisi liikkuvuutta, parantaisi mat-

kustusmukavuutta ja kohentaisi Euroopan kilpailukykyä. Ilman näitä 

uudistuksia Eurooppa ei voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa 

ekologisesti kestävän liikenteen ja vähähiilisen talouden edistämi-

sestä.

Osanottajat kehottivat Euroopan komissiota ottamaan tarvittavan 

johtoaseman prosessissa. ”Kehotan Euroopan komissiota käyttämään 

johtoasemaansa kaikkien yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteut-

tamista haittaavien esteiden ja poliittisten ongelmien poistamiseksi”, 

ETSK:n liikenne- ja energiajaoston puheenjohtaja Stéphane Buff etaut 

totesi. 

Puolan infrastruktuuriministeriön johtaja Krzysztof Kapis korosti, 

että Puola aikoo tulevalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan tehdä tar-

mokkaasti työtä sen varmistamiseksi, että yhtenäisen eurooppalaisen 

ilmatilan II täytäntöönpanossa edetään asetetun kunnianhimoisen 

aikataulun mukaisesti. Puolaa pidetään yhtenä tulevien kahden vuo-

sikymmenen aikana nopeimmin kasvavista ilmailumarkkinoista. 

”Haluamme olla valmiit tähän liikenteen kasvuun”, Kapis totesi.

Kuulemistilaisuuteen osallistui useita Yhdysvaltain ilmailuhallin-

non (FAA) edustajia. He korostivat, että on tärkeää varmistaa turval-

linen investointiympäristö Atlantin molemmin puolin.

ETSK:ssa järjestetty kuulemistilaisuus kokosi yhteen lentolii-

kenteen sääntelijöitä, ilmatilan käyttäjiä, alan työntekijöitä, lento-

asematoiminnan harjoittajia, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia 

sekä Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n tulevan 

puheenjohtajavaltion Puolan edustajia. ETSK:n on määrä hyväksyä 

yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II -pakettia käsittelevä lausun-

tonsa heinäkuussa 2011. (mb) ●

TÄYSISTUNTO LYHYESTI
Kansalaisyhteiskunta voi vakiinnuttaa itäisen 
kumppanuuden

Itäinen kumppanuus on erinomainen mahdollisuus laajentaa EU:n ja 

kumppanimaiden välisiä verkostoja, todetaan Gintaras Morkisin (työn-

antajien ryhmä, Liettua) laatimassa lausunnossa. Lausunto hyväksyttiin 

täysistunnossa, johon osallistui Eurooppa-asioista vastaava Unkarin 

hallituksen valtiosihteeri Enikő Győri, joka oli tullut komiteaan kes-

kustelemaan Unkarin puheenjohtajakauden tuloksista. ETSK korostaa 

lausunnossa tukevansa itäistä kumppanuutta, joka on sekä strateginen 

välttämättömyys että poliittinen investointi. ETSK haluaa tehdä voita-

vansa prosessin onnistumiseksi ja kehottaa sen vuoksi vahvistamaan 

valtiovallan ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua. 

Välimeren alueen äskettäiset tapahtumat ovat osoittaneet, että kan-

salaisyhteiskunnalla on korvaamaton rooli perustuslaillisissa uudistuk-

sissa ja yhteiskunnan rakenteiden kehittämisessä. Kansallisella tasolla 

käytävän vuoropuhelun lisääminen on äärimmäisen tärkeää, ja ETSK 

ehdottaakin, että kaikkiin itäisen kumppanuuden maihin luotaisiin 

menettely kansalaisyhteiskunnan kuulemista varten. Vuoropuhelua 

käydään sellaisten organisaatioiden välityksellä, jotka heijastavat kun-

kin maan erityisolosuhteita. 

ETSK on valmis ja innokas 

jakamaan kokemuksia 

itäisten kumppanimaiden 

kansalaisyhteiskuntien 

kanssa. (ma) 

  

 ●

Romanien integraatiostrategia

Samana päivänä kun aluepolitiikasta vastaava Euroopan komission 

jäsen Johannes Hahn keskusteli koheesiopolitiikasta ETSK:n jäsenten 

kanssa, komitea hyväksyi kaksi hyvin ajoitettua lausuntoa romanien 

integraatiosta. ETSK on tar-

kastellut romanien sosiaalista 

integraatiota koskevaa EU:n 

lähestymistapaa kahdessa lau-

sunnossa, jotka ovat Ákos 

Topolánszkyn (muut eturyhmät, 

Unkari) ja Anne-Marie Sigmun-

din (muut eturyhmät, Itävalta) 

laatimia. Päätettiin, että tämän 

vaikean tilanteen korjaamiseksi 

lähestymistavassa tulisi yhdis-

tää koordinoitu, yhdennetty ja johdonmukainen Euroopan laajuinen 

strategia ja sekä valtio- että paikallistasolla toteutettava ohjelma. Mikä 

tärkeintä, päätettiin, että tulevia toimia kehitetään yhdessä romanien 

ja heitä edustavien organisaatioiden kanssa. 

ETSK on tyytyväinen komission aikomuksiin, mutta katsoo samalla, 

että kauan odotetulla strategialla ei ole onnistuttu vastaamaan riittävästi 

sen herättämiin odotuksiin ja että se olisi voinut olla kunnianhimoi-

sempi, konkreettisempi ja paremmin jäsennelty. Kaikkia toimintalin-

joja tulisi vahvistaa kutsumalla keskustelun kaikille tasoille mukaan 

laajasti eri toimijoita: paikallisia kansalaisyhteiskunnan edustajia, tie-

teen alan asiantuntijoita ja työmarkkinaosapuolia sekä, mikä tärkeintä, 

romaniväestön edustajia ja jäseniä. (ma) ●

Köyhyydentorjuntafoorumin toimintakyvyn 
vahvistaminen

Euroopan komissio julkaisi osana Eurooppa 2020  -strategian 

mukaista taistelua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan tie-

donannon aiheesta ”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjun-

nan eurooppalainen foorumi”. ETSK on analysoinut tätä tiedonantoa 

Maureen O’Neillin (muut eturyhmät, Yhdistynyt kuningaskunta) 

laatimassa lausunnossa ja esittää siinä toimia, joilla voidaan lähetä 

köyhyyden vähentämisen tavoitetta (vähintään 20 miljoonan ihmi-

sen nostaminen köyhyydestä vuoteen 2020 mennessä). 

ETSK:n lausunnon sisältämien suositusten keskeisiä periaatteita 

ovat vastuu ja yhtenäisyys. Köyhyyttä pidetään ihmisoikeuksien 

polkemisena, joten hallituksilla, työmarkkinaosapuolilla ja kan-

salaisyhteiskunnalla on yhteinen vastuu sen hävittämiseksi. Näin 

ollen säästötoimien ei tulisi vaarantaa köyhyyden vastaista taistelua, 

ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista foorumiin on vahvistet-

tava. ETSK toivoo Eurooppa 2020 -strategian talous-, rahoitus-, 

työllisyys- ja sosiaalitoimien yhtenäisyyttä sekä korostaa tarvetta 

lisätä ja yksinkertaistaa EU:n rahoitustoimia erityisesti sosiaalira-

hastoissa. (ma) 
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In Between. Austria Contemporary -näyttely ETSK:ssa

ETSK:ssa avattiin yhteistyössä 

Itävallan opetus-, taide- ja 

kulttuuriministeriön kanssa 

toteutettu näyttely In Bet-

ween. Austria Contemporary. 

Näyttelyssä esitettiin useita 

Itävallan nykytaiteen suun-

tauksia, jotka tarjosivat vie-

railijoille näkymän Itävallan 

taide-elämään. Näyttelyssä 

oli esillä 17 lupaavan nuoren itävaltalaistaiteilijan töitä, joihin monet tutustuivat 

käydessään ETSK:ssa.

Vierailijoiden joukossa oli useita virkamiehiä, jotka halusivat perehtyä näyttelyyn 

ja juhlistaa sitä. Näyttelyn avajaisiin osallistui Itävallan opetus-, taide- ja kulttuuri-

ministeri Claudia Schmied sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjoh-

taja Staff an Nilsson. Vieraina olivat myös koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja 

nuorisoasioista vastaava komission jäsen Androulla Vassiliou sekä aluepolitiikasta 

vastaava komission jäsen Johannes Hahn. (ma) 

Lisätietoja näyttelystä saa osoitteesta www.bmukk.gv.at. 

 

 

 ●

LYHYESTI

Osallistujiin kuuluivat myös espan-

jalaisia yrityksiä edustavan toimiala-

järjestön CEOE:n varapuheenjohtaja 

Javier Ferrer Dufol, espanjalaisen 

ammattijärjestön CCOO:n työlli-

syysasioista vastaava sihteeri Paloma 

Lopez ja toisen vastaavan järjestön 

UGT:n ammattiyhdistystoiminnasta 

vastaava sihteeri Antonio Ferrer.

Osallistujat katsoivat, että panos-

tamista koulutukseen, ammatilliseen 

pätevyyteen sekä julkisiin ja yksityi-

siin työvoimapalveluihin on lisättävä. 

Lisäksi talouskasvu on saatava käyntiin 

ja työmarkkinoiden sääntelykehystä on 

tarkistettava viivytyksettä. (ail) 

 ●

Come’N’Listen – Franz Liszt Superstar

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

(ETSK) järjesti 15. kesäkuuta musiikkiti-

laisuuden Come’N’ Listen juhlistaakseen 

Franz Lisztin 200-vuotispäivää. Tämän 

Unkarin EU-puheenjohtajuuskauteen liit-

tyneen tilaisuuden avasi ETSK:n puheen-

johtaja Staff an Nilsson.

Lisztin teokset johdattivat kuulijat musiikilliselle matkalle ajassa ja paikassa, siis 

todelliselle eurooppalaiselle matkalle. Teokset hahmottivat kuvaa Franz Lisztista – hänen 

elämästään, musiikistaan, naisistaan ja henkisyydestään. ETSK:n unkarilainen jäsen 

Ákos Topolánsky ja ETSK:n terveysyksikössä työskentelevä Caroline Henault esittelivät 

näitä Lisztin elämän neljää aspektia.

Ukrainalainen pianisti Dmytro Sukhovienko ja unkarilaisperäinen mezzosopraano 

Hanna Bardos-Feltoronyi tulkitsivat ohjelmistoon valitut Lisztin tuotantoa valottavat 

pianoteokset ja laulut.

ETSK aikoo järjestää jatkossakin musiikkitapahtumia, joilla on tärkeä sija sen kult-

tuuriohjelmassa. Musiikilla on keskeinen asema Euroopan kulttuuriperinnössä, ja se on 

muokannut eurooppalaista identiteettiä. Come’N’Listen-ohjelmistoon valitut nimekkäät 

säveltäjät esitellään eurooppalaisessa kontekstissa. He olivat Euroopan kansalaisia, joi-

den elämä ja työ oli sidoksissa eurooppalaisiin perinteisiin ja jotka jättivät musiikillisen 

perintönsä tuleville sukupolville. (sb) 

 

 ●

www.bm

Poliittisen laskelmoinnin 
ulkopuolella: ETSK keskittyy 
ihmisten todellisiin tarpeisiin

ETSK:n ”työntekijät”-
ryhmän jäsenen, Puolan 
ammattiliittojen 
keskusjärjestön 
kansainvälisen 
neuvonantajan Tomasz 
Jasińskin haastattelu 

ETSK-info: Mikä 
oli ensimmäinen 
kokemuksenne EU:sta? 

TJ: Ensimmäiset kokemukseni 

perustuvat toimintaani Puolan 

ammattiliittojen keskusjärjestön (OPZZ) edustajana EU:n ja Puolan 

yhteisessä neuvoa-antavassa sekakomiteassa vuosina 2001–2004. Se 

oli hyödyllinen kokemus, sillä kun minusta tuli ETSK:n jäsen, pystyin 

aloittamaan tehtäväni hoidon ongelmitta.

ETSK-info: Miten selittäisitte kansalaisille ETSK:n 
roolin muutamalla sanalla?

TJ: ETSK on järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ääni. Ääni ei kui-

tenkaan ole poliitikon, vaan se ilmaisee kansalaisten todelliset tarpeet, 

jotka poliittisten päättäjien tulisi ottaa huomioon EU-tasolla.

ETSK-info: Miten ETSK:n jäsenyys vaikuttaa 
päivittäiseen työhönne Puolassa, ja mitä hyötyä 
ETSK:sta on jäsenvaltiotasolla?

TJ: Komiteatyöskentelyyn liittyy erittäin paljon matkustamista ja lisä-

velvollisuuksia, mikä luonnollisesti vaikuttaa työhöni OPZZ:ssa ja myös 

henkilökohtaiseen elämääni. Brysselissä tekemäni työn tärkein elementti 

on mahdollisuus saada tietoja EU:n toiminnasta jo työskentelyn varhais-

vaiheessa. Se auttaa meitä omassa maassamme paitsi valmistautumaan 

mahdollisiin muutoksiin myös muodostamaan kantamme huomatta-

vasti aiemmin. (mb/nk) 
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ETSK:n jäsenyys 
tarkoittaa pitkää päivää 
ja epäsäännöllisiä työaikoja

ETSK:n ”työnantajat”-ryhmän 
jäsenen, interventiotoimiston 
johtajan ja Business Centre Club 
-järjestön edustajan Krzysztof 
Ostrowskin haastattelu

ETSK-info: Mikä 
oli ensimmäinen 
kokemuksenne EU:sta? 

KO: Ensimmäinen kokemukseni oli 

turistina, kun olin opiskelija. Olin erit-

täin vaikuttunut siitä, kuinka helppoa 

oli matkustaa jäsenvaltioiden välillä. 

Luulen, että se auttoi minua ensimmäi-

sen EU:hun liittyvän ammatillisen kokemukseni yhteydessä ollessani 

Euroopan unionin kanssa solmittavasta sopimuksesta neuvottelevan 

ryhmän jäsen.

ETSK-info: Miten selittäisitte kansalaisille ETSK:n 
roolin muutamalla sanalla?

KO: ETSK toimii ”siltana” Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvalti-

oiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välillä. Se tarjoaa kaikille 

mahdollisuuden tuoda julki kaikki taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä 

koskevat huolenaiheet unionin tasolla, esittää uusia ajatuksia sekä tehdä 

ehdotuksia unionin lainsäädännön parantamiseksi.

ETSK-info:  Miten ETSK:n jäsenyys vaikuttaa 
päivittäiseen työhönne Puolassa, ja mitä hyötyä 
ETSK:sta on jäsenvaltiotasolla?

KO: Suurin vaikutus sillä on ollut työaikoihini, jotka ovat muuttuneet 

epäsäännöllisiksi. Työpäiväni alkaa usein kello neljä aamulla, kun minun 

on ehdittävä lentokoneeseen, ja palaan takaisin Puolaan hyvin myöhään 

tai sitten minun on yövyttävä Brysselissä. Kiireelliset asiat, jotka liittyvät 

työhöni Puolassa, on tehtävä lentokoneessa matkalla Brysseliin tai sieltä 

takaisin. Jos haluaa olla ETSK:n jäsen, on pidettävä matkustamisesta, 

oltava valmis lentämään erittäin usein ja vierailemaan eri maissa.

Suurin etu kansallisella tasolla on se, että yrityksillä, jotka ovat järjes-

tömme jäseniä, on mahdollisuus kertoa EU:n lainsäädäntöön liittyvistä 

toivomuksistaan ja saada tietoa merkittävistä ETSK:ssa käsiteltävinä 

olevista aiheista. Komitean lausunnot, joissa käsitellään tiettyjä mark-

kinasektoreita, kuten biomassaa tai tietotekniikkaa, ovat avuksi asiasta 

kiinnostuneille yrityksille, jotka voivat ottaa kyseiset tiedot huomioon, 

kun ne laativat liiketoimintasuunnitelmiaan. (mb/nk) ●

Jäsenvaltioiden 
kansalaisyhteiskuntaa on 
kuunneltava tarkasti

ETSK:n ”muut eturyhmät” 
-ryhmän jäsenen ja 
Puolan valtakunnallisen 
kansalaisjärjestöjen liiton 
varapuheenjohtajan 
Marzena Mendza-Drozdin 
haastattelu

ETSK-info: Miten Teistä 
tuli ETSK:n jäsen?

MMD: Minusta tuli ETSK:n 

jäsen vuonna 2004  kansalais-

järjestöhankkeiden foorumia 

tukevan järjestön suosituksesta. Tällä järjestöllä oli yhdessä muiden 

järjestöjen kanssa muun muassa puolalaisten valtiovallasta riippumatto-

mien organisaatioiden edustusto Brysselissä, ja osallistuin suoranaisesti 

sen toimintaan. Juuri sen vuoksi ETSK ei ollut minulle tuntematon, 

vaikkei minulla tietysti ollut kaikkia käytännön tietoja sen toiminnasta. 

ETSK-info: Miten selittäisitte kansalaisille ETSK:n 
roolin muutamalla sanalla?

MMD: Rehellisesti sanottuna toteaisin, että se on hyvin suunniteltu 

organisaatio, joka ei käytännössä hyödynnä täysin mahdollisuuksiaan 

edustaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita. Siihen on varmasti 

moniakin syitä. Seitsemän ETSK-vuoden jälkeen katson yhä, että me 

voisimme ja meidän pitäisi kuunnella tarkemmin organisaatioiden ääntä 

jäsenvaltioissa ja ilmaista selkeämmin oma kantamme. 

ETSK-info: Miten ETSK:n jäsenyys vaikuttaa 
päivittäiseen työhönne Puolassa, ja mitä hyötyä 
ETSK:sta on jäsenvaltiotasolla?

MMD: Komitean jäsenyys vaikuttaa sekä työhöni Puolassa että yksi-

tyiselämääni. Onneksi monet asiat voidaan nykyään ratkaista internetin 

avulla, ja ihmettelenkin, miten edeltäjämme ETSK:ssa selvisivät esimer-

kiksi 30 vuotta sitten. Puolan valtakunnallisen kansalaisjärjestöjen 

liiton hallintoneuvoston jäsenenä voin nykyään ajantasaisen tiedon-

saannin turvin edistää valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden 

valmistautumista lähestyviin muutoksiin. (mb/nk) 
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elämän ja ammattijärjestöjen edusta-

jia ja tutustui epäviralliseen sektoriin, 

kuten katukauppiaisiin, eurooppalai-

siin elimiin ja ajatushautomoihin. 

Vierailun jälkeen vallitsi laaja yksi-

mielisyys siitä, että syvällinen kes-

kustelu ja analyysi ovat tarpeen, jotta 

voidaan ratkaista tietyt kysymykset, 

jotka nykyisin ovat esteenä EU:n ja 

Intian suhteiden edistymiselle, koska 

osapuolten näkemykset ovat täysin 

Jillian van Turnhout

ETSK:n valtuuskunta EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmän kokouksessa

ETSK:n valtuuskunta Intiassa

Unkarin EU-valtiosihteeri Enikő Győri

Komissaari Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Lisätietoja: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Vapaaehtoistoiminta arvoonsa

EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmä

ETSK rohkaisee avoimeen vuoropuheluun Intian kanssa

Toinen Euroopan vapaaehtoistoimin-

nan teemavuoden 2011 EU:n laajuisista 

temaattisista konferensseista oli 23.–24. 

toukokuuta 2011  pidetty Volunteer! 

Make a difference (”vapaaehtoistoi-

minnalla voi vaikuttaa”). Tapahtuma 

oli erittäin onnistunut.

Konferenssin yleisenä tavoitteena oli 

koota yhteen vapaaehtoistyöntekijöitä 

eri puolilta Eurooppaa, jotta he voisivat 

EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmä 

kokoontui 9.–12. toukokuuta Xi’anissa 

keskustellakseen molempien osapuol-

ten esittämien raporttien pohjalta 

ETSK:n valtuuskunta vieraili 

EU–Intia-seurantakomitean 

puheenjohtajan Xavier Ver-

bovenin johdolla Intiassa 

20.–25. maaliskuuta 2011. 

Vierailun tarkoitus oli kak-

sitahoinen: keskustella maan 

eri sidosryhmien kanssa 

mahdollisuudesta käynnis-

tää uudelleen EU:n ja Intian 

pyöreän pöydän keskustelut 

sekä kuunnella Intian kansa-

laisyhteiskunnan näkemyksiä 

meneillään olevista neuvotte-

luista vapaakauppasopimuk-

sen solmimiseksi EU:n ja 

Intian välillä. Valtuuskunta 

vieraili Euroopan unionin 

Intian-edustustossa, tapasi 

kauppakamarien, elinkeino-

tutustua toisiinsa, jakaa kokemuksia ja 

oppia toistensa kokemuksista vapaaeh-

toistoiminnan alalta. ETSK ja Euroopan 

komissio järjestivät yhdessä ETSK:n 

tiloissa seminaarin, jossa pohdittiin 

yrityskansalaisuutta ja työntekijöiden 

vapaaehtoistoimintaa. 

ETSK esitti vuonna 2006  toimi-

elimistä ensimmäisenä ajatuksen 

vapaaehtoistoiminnalle omistetusta 

teemavuodesta. Konferenssi oli teema-

vuoden tärkeä virstanpylväs, joka edisti 

vapaaehtoistyöntekijöiden osaamisen 

ja panoksen tunnustamista. ETSK 

on pitänyt vapaaehtoistoimintaa voi-

makkaasti esillä, sillä ETSK:n mukaan 

vapaaehtoistoiminta tuo arvokkaan 

lisän yhteiskunnalliseen elämään. Tilai-

suudessa puhunut ETSK:n puheen-

johtaja Staff an Nilsson oli tyytyväinen 

siihen, että niin monet halusivat pohtia 

yritysten roolia vapaaehtoistoiminnan 

osallistavaan aluekehitykseen ja ympä-

ristöystävälliseen talouteen liittyvistä 

kysymyksistä kestävän kehityksen yhte-

ydessä. ”Emme ehkä pääse yksimielisyy-

erilaiset. Tämä koskee esimerkiksi 

kestävää kehitystä sekä erityisesti sen 

sosiaalista ulottuvuutta. 

Toinen selkeä haaste ovat kes-

kustelut EU:n ja Intian vapaakaup-

pasopimuksesta, sen taloudelliset ja 

sosiaaliset vaikutukset Intian yhteis-

kuntaan mukaan luettuina, sekä se, 

että tarvitaan asianmukainen väline 

kyseisen sopimuksen valvomiseksi ja 

yhä enemmän yksityiskohtaista tietoa 

edistämisessä. Hän piti puheen myös 

toisen päivän päätöstäysistunnossa.

”ETSK on oikea taho tukemaan 

vapaaehtoistoimintaa ja keskuste-

lemaan sen arvosta: monet meistä 

Euroopan talous- ja sosiaalikomite-

assa edustamme vapaaehtoisjärjestöjä, 

useimmat työskentelemme vapaaeh-

toisesti komitean hyväksi ja kaikki 

olemme olleet mukana vapaaehtois-

toiminnassa jossain elämänvaiheessa. 

Vapaaehtoistoiminta on varmaankin 

paras esimerkki aktiivisesta kansa-

laisuudesta. Sen lisäksi, että se tuo 

tyydytystä tekijälleen, sen merkitys 

yhteiskunnalle on luultavasti vieläkin 

suurempi”, puheenjohtaja Staff an Nils-

son totesi. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

teen kaikista kysymyksistä, mutta 

voimme oppia ymmärtämään 

toisiamme ja ottaa oppia toisil-

tamme”, ETSK:n puheenjohtaja 

Staff an Nilsson totesi avauspu-

heenvuorossaan. ETSK:n valtuus-

kuntaa johtanut Nilsson kehotti 

kiinalaiskumppaneita sitoutu-

maan avoimeen ja vilpittömään 

vuoropuheluun ja näkemysten 

vaihtoon haastavista talous- ja 

sosiaalikysymyksistä keskinäi-

sen ymmärryksen edistämiseksi 

ja yhteistyön tehostumisen var-

mistamiseksi. Kiinan talous- 

ja sosiaalineuvoston (CESC) 

puheenjohtaja Wang Gang kertoi 

Kiinan uudistusprosessista sekä 

modernisaatiokehityksestä, joka 

on nostanut miljoonia kiinalai-

sia köyhyydestä. EU:n ja Kiinan 

pyöreän pöydän ryhmän yhdeksännen 

kokouksen yhteiseen julkilausumaan voi 

tutustua ETSK:n internet-sivuilla. (cc) 

 ●

taloudesta, joka on 92-prosenttisesti 

riippuvainen epävirallisesta sektorista 

– jota tarkasteltiin hyvin vähän neu-

vottelua edeltäneissä vaikutustenarvi-

oinneissa. 

Ammattijärjestöt kuten myös työn-

antajajärjestöt ja muut kansalaisyh-

teiskunnan toimijat niin Euroopassa 

kuin Intiassa ovat ratkaisevassa ase-

massa näiden haasteiden saavuttami-

seksi. (xv/as) ●

Jäsenuutisia

ETSK:n jäsenestä Jillian 
van Turnhoutista Irlannin senaatin jäsen

Kaikissa asioissa on hyvätkin puolensa. ETSK pahoittelee irlantilaisjäsenensä 

Jillian van Turnhoutin lähtöä komiteasta, mutta on iloinen siitä, että tämä on 

nimitetty kotimaansa senaattiin. Komitea onnittelee Jillian van Turnhoutia nimi-

tyksen johdosta ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää uudessa toimessaan Seanad 

Éireannissa.

Taoiseach (Irlannin pääministeri) nimitti Jillian van Turnhoutin senaatin 

jäseneksi tämän Irlannin lastenoikeuksien liitossa tekemän työn ansiosta. ”Se, 

että minulle on suotu tämä kunnia ja se liittyy lastenoikeuksien liitossa tekemääni 

työhön, on mieluisa henkilökohtainen saavutus. Uskon, että nimitykselläni voi 

olla ja on myönteisiä vaikutuksia”, van Turnhout totesi.

Jillian van Turnhout on ETSK:n entinen varapuheenjohtaja, ja hän on ollut 

aktiivinen komitean jäsen (muut eturyhmät – ryhmä III) 12 vuoden ajan. Hänen 

tilallaan työvaliokunnassa on nyt Padraig Walshe. (ail) 

 

 ●

ETSK laatii puheenjohtajavaltio Puolan pyynnöstä neljä valmistelevaa lausuntoa

ETSK puolalaisjäsenten silmin 

Väestönkehityksen haasteet vaativat kattavaa, vankkatekoista ratkaisua 

Esittelijä Wolfgang Greif (työntekijöiden ryhmä, Itävalta) laatii parhaillaan lausuntoa väestön ikääntymi-

sen tulevista vaikutuksista työmarkkinoihin. ETSK suhtautuu lausunnossa epäillen sellaisiin helppoihin 

ratkaisuihin kuin lakisääteisen eläkeiän korotus tai rahastoiviin eläkejärjestelmiin siirtyminen. Komitean 

mielestä tulisi sen sijaan ryhtyä harjoittamaan kohdennettua kasvupolitiikkaa ja keskittyä työllistymis-

mahdollisuuksien lisäämiseen.

Useimmissa maissa on tarjolla riittävästi työvoimaa, ja vallalla on käsitys, että integraatiostrategioiden 

avulla voidaan hillitä väestön ikääntymiseen liittyviä tulevia rahoituspaineita. 

Maatalousalan vahvistaminen itäisen kumppanuuden maissa

Toisen valmistelevan lausunnon esittelijä Seppo Kallio (muut eturyhmät, Suomi) käsittelee kysymystä 

itäisen kumppanuuden ja unionin politiikkojen itäisen ulottuvuuden vuorovaikutuksesta. ETSK katsoo, 

että maataloudella, elintarviketuotannolla ja maatalouspolitiikalla tulisi olla keskeisempi asema itäisten 

kumppanimaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa, sillä niillä on paljon merkitystä taloudellisen, sosi-

aalisen ja alueellisen kehityksen ylläpitäjinä.

Kumppanuusmailla on ollut vaikeuksia täyttää terveys- ja kasvinsuojelumääräyksiä koskevat EU:n 

vaatimukset ja kriteerit. Tästä syystä ETSK ehdottaa, että itäisen kumppanuuden yhteistyössä omistetaan 

uusi erityinen asiakohta terveys- ja kasvinsuojelukysymyksille. 

Mikä on ilmastoinvestointien tulevaisuus kriisin jälkeen?

Kolmannessa valmistelevan lausunnon laatimista koskevassa pyynnössään Puolan hallitus kehottaa 

ETSK:ta käsittelemään haastavaa kysymystä siitä, miten talouskriisi vaikuttaa eurooppalaisten yritysten 

kykyyn tehdä lisää ilmastoinvestointeja.

Asiakirjassaan, jossa analysoidaan vaihtoehtoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 pro-

sentin tavoitteen, Euroopan komissio pohtii eri vaihtoehtoja 30 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi. 

Komission asiakirjassa kuitenkin väistellään kriisin mahdollisia vaikutuksia yritysten ympäristömyöntei-

siin investointeihin. Valmisteluryhmä, jossa esittelijänä toimi Josef Zbořil (työnantajien ryhmä, Tšekki), 

käsitteli aihetta kiertelemättä, ja sen on tarkoitus esittää yksituumainen lausunto lokakuussa 2011.

Euroopan laajuinen liikenneverkko uudemmissa jäsenvaltioissa ei ole tarpeeksi tärkeä EU:lle

Lausunnossa, jota ETSK:n varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk (työnantajien ryhmä, Puola) laatii aiheesta 

”Unionin liikennepolitiikan kestävä kehitys ja Euroopan laajuinen liikenneverkko”, pahoitellaan sitä, että 

tehokkaiden Euroopan laajuisten verkkojen kehittämistä uudemmissa jäsenvaltioissa ei pidetä tarpeeksi 

tärkeänä EU:ssa. Lausunnossa todetaan, että liikennealan yhtenäismarkkinoita ja todellisia sisämarkkinoita 

ei voida saada aikaan, mikäli EU:n alueet ja valtiolliset verkot eivät liity toisiinsa nykyaikaisen infrastruk-

tuurin avulla. Erityishuomiota tulisi kiinnittää naapuruuspolitiikkaan eli yhteyksiin EU:n pohjois-, itä- ja 

eteläpuolelle ja keskittää huomio verkkoihin pikemminkin kuin yksittäisiin ja erillisiin infrastruktuuri-

hankkeisiin. (mb/ma) 

 

 ●

Kommunikoidaan 
nuorten kanssa

ETSK pohtii 
nuorisotyöttömyyttä

Komitea järjesti kesäkuussa Maltassa 

paikallistason tapahtuman. ETSK:n 

jäsenet keskustelivat viestintäryhmän 

kokouksen ja viestintäyhteyshenkilöi-

den kokouksen ohessa Maltan kansa-

laisyhteiskunnan edustajien kanssa 

siitä, kuinka nuoret saataisiin mukaan 

Eurooppa-hankkeeseen. Vallettan 

Eurooppa-talossa järjestetyn keskuste-

lun vetäjänä toimi tunnettu maltalainen 

radiopersoona, tohtori Andrew Azzo-

pardi. Kokoussali oli täynnä, ja keskus-

telua saattoi seurata myös Facebookin 

ja Twitterin välityksellä. Tapahtuma 

tarjosi ETSK:n jäsenille, joiden jou-

kossa olivat ETSK:n varapuheenjoh-

tajat Anna Maria Darmanin ja Jacek 

Krawczyk, viestintäryhmän jäsenille ja 

viestintäyhteyshenkilöille tilaisuuden 

vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia nuorten 

EU-kansalaisten kanssa.

Eräät jäsenvaltiot pärjäävät hienosti 

korkeiden työllisyyslukujen varmista-

misessa, myös nuorten keskuudessa. 

Tilanne ei kuitenkaan ole sama kaik-

kialla: Espanjassa nuorten työttö-

myysaste on dramaattisen korkea, 

Kuinka voitaisiin torjua nuorisotyöt-

tömyyttä, jonka aste EU:ssa on 20 pro-

senttia ja joissakin jäsenvaltioissa 

jopa sitä korkeampi? ETSK järjesti 6. 

kesäkuuta 2011 yhteistyössä Espanjan 

talous- ja sosiaalineuvoston kanssa 

Madridissa nuorisotyöttömyyttä 

käsitelleen konferenssin keskustel-

lakseen tästä polttavasta ongelmasta. 

Espanjassa nuorisotyöttömyysaste on 

40 prosenttia, mikä on yksi nuorison 

suurimmista huolenaiheista.

45  prosenttia. Maltassa 

järjestetyssä kokouksessa 

käsiteltiin myös haastavaa 

kysymystä siitä, että nuo-

ret ovat yhä vähemmän 

kiinnostuneita Eurooppa-

hankkeesta. Sen kuvaami-

nen rauhanhankkeena ei 

ehkä enää puhuttele nuo-

ria. Näin ollen EU tarvitsee 

uuden kuvauksen. Euroo-

pan komission viestinnän 

pääosaston pääjohtaja 

Claus Sørensen on ehdottanut seu-

raavaa muotoilua: Kestävä Eurooppa 

– puhdas, kukoistava ja sosiaalinen 

Eurooppa, jossa nuoret voivat elää rau-

hassa, hengittää puhdasta ilmaa, juoda 

puhdasta vettä, syödä kohtuuhintaista 

laadukasta ruokaa sekä työskennellä, 

matkustella ja opiskella.

EU:n historiaan mahtuu useita 

onnistumisia. Yhtenä esimerkkinä voi-

daan mainita vuonna 1987 käynnistetty 

Erasmus-ohjelma, jota on tähän men-

nessä hyödyntänyt noin 2,3 miljoonaa 

opiskelijaa. ETSK on aivan alusta läh-

tien tukenut tällaisia aloitteita. Komitea 

korosti Eurooppa 2020 -strategian lip-

pulaivahankkeesta ”Nuoret liikkeellä” 

antamassaan lausunnossa sekä vuonna 

2009  aiheesta ”EU:n nuorisostrate-

gia” laatimassaan lausunnossa, että 

on tarpeen kehittää nuorisostrategia 

paitsi nuoria varten myös heidän kans-

saan. (pln) 

 

 

 

 ●

ETSK:ssa toimiva työmarkkinoi-

den seurantaryhmä osallistui suoraan 

tähän yksipäiväiseen konferenssiin, 

jota johti seurantaryhmän puheenjoh-

taja Krzysztof Pater (muut eturyhmät, 

Puola). Keskusteluihin osallistui yli 

130 osanottajaa. Tapahtumaan osal-

listuivat myös espanjalaiset tiedotus-

välineet, jotka kertoivat konferenssista 

kohderyhmilleen.

Konferenssi käynnistettiin avajaisis-

tunnolla, johon osallistuivat Krzysztof 

Pater, Espanjan työ- ja maahanmuut-

toministeri Valeriano Gómez Sánchez 

sekä Espanjan talous- ja sosiaalineu-

voston puheenjohtaja Marcos Peña 

Pinto.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II: tuulesta temmattu ajatus?

Euroopan talous- 

ja sosiaalikomitea 

(ETSK) järjesti kuu-

l e m i s t i l a i s u u d e n 

yhtenäinen euroop-

palainen ilmatila II 

-paketin täytäntöönpa-

notilanteesta. Tilaisuu-

teen kokoontuneet ilmailualan keskeiset sidosryhmät olivat selvästi 

tietoisia asian kiireellisyydestä. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun EU:n 

lainsäätäjät hyväksyivät kyseisen säädöspaketin, jolla on määrä poistaa 

Euroopan ilmailualan tehottomuusongelmat, sitä ei vieläkään ole 

pantu täytäntöön. 

”Myöhästymiset ja ruuhkautuminen ovat surullisia tosiasioita, 

jotka vaikuttavat kielteisesti yhtä lailla ilmatilan käyttäjiin, säänte-

lijöihin ja lentoasemiin. Jos jokainen asianomainen taho sitoutuisi 

kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joilla pyritään varmistamaan Euroo-

pan ilmaliikenteen hallinnan kestävä tulevaisuus, lentokohtaiset hii-

lidioksidipäästöt vähenisivät 12 prosenttia ja tehokkuus, turvallisuus 

ja kapasiteetti lisääntyisivät merkittävästi”, aiheesta ”Yhtenäinen 

eurooppalainen ilmatila II” annettavan ETSK:n lausunnon esittelijä, 

komitean varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk totesi. 

Kuulemistilaisuuden osanottajien mielestä yhtenäistä euroop-

palaista ilmatilaa käsittelevän toisen lainsäädäntöpaketin nopea ja 

täydellinen täytäntöönpano edistäisi liikkuvuutta, parantaisi mat-

kustusmukavuutta ja kohentaisi Euroopan kilpailukykyä. Ilman näitä 

uudistuksia Eurooppa ei voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa 

ekologisesti kestävän liikenteen ja vähähiilisen talouden edistämi-

sestä.

Osanottajat kehottivat Euroopan komissiota ottamaan tarvittavan 

johtoaseman prosessissa. ”Kehotan Euroopan komissiota käyttämään 

johtoasemaansa kaikkien yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteut-

tamista haittaavien esteiden ja poliittisten ongelmien poistamiseksi”, 

ETSK:n liikenne- ja energiajaoston puheenjohtaja Stéphane Buff etaut 

totesi. 

Puolan infrastruktuuriministeriön johtaja Krzysztof Kapis korosti, 

että Puola aikoo tulevalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan tehdä tar-

mokkaasti työtä sen varmistamiseksi, että yhtenäisen eurooppalaisen 

ilmatilan II täytäntöönpanossa edetään asetetun kunnianhimoisen 

aikataulun mukaisesti. Puolaa pidetään yhtenä tulevien kahden vuo-

sikymmenen aikana nopeimmin kasvavista ilmailumarkkinoista. 

”Haluamme olla valmiit tähän liikenteen kasvuun”, Kapis totesi.

Kuulemistilaisuuteen osallistui useita Yhdysvaltain ilmailuhallin-

non (FAA) edustajia. He korostivat, että on tärkeää varmistaa turval-

linen investointiympäristö Atlantin molemmin puolin.

ETSK:ssa järjestetty kuulemistilaisuus kokosi yhteen lentolii-

kenteen sääntelijöitä, ilmatilan käyttäjiä, alan työntekijöitä, lento-

asematoiminnan harjoittajia, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia 

sekä Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n tulevan 

puheenjohtajavaltion Puolan edustajia. ETSK:n on määrä hyväksyä 

yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II -pakettia käsittelevä lausun-

tonsa heinäkuussa 2011. (mb) ●

TÄYSISTUNTO LYHYESTI
Kansalaisyhteiskunta voi vakiinnuttaa itäisen 
kumppanuuden

Itäinen kumppanuus on erinomainen mahdollisuus laajentaa EU:n ja 

kumppanimaiden välisiä verkostoja, todetaan Gintaras Morkisin (työn-

antajien ryhmä, Liettua) laatimassa lausunnossa. Lausunto hyväksyttiin 

täysistunnossa, johon osallistui Eurooppa-asioista vastaava Unkarin 

hallituksen valtiosihteeri Enikő Győri, joka oli tullut komiteaan kes-

kustelemaan Unkarin puheenjohtajakauden tuloksista. ETSK korostaa 

lausunnossa tukevansa itäistä kumppanuutta, joka on sekä strateginen 

välttämättömyys että poliittinen investointi. ETSK haluaa tehdä voita-

vansa prosessin onnistumiseksi ja kehottaa sen vuoksi vahvistamaan 

valtiovallan ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua. 

Välimeren alueen äskettäiset tapahtumat ovat osoittaneet, että kan-

salaisyhteiskunnalla on korvaamaton rooli perustuslaillisissa uudistuk-

sissa ja yhteiskunnan rakenteiden kehittämisessä. Kansallisella tasolla 

käytävän vuoropuhelun lisääminen on äärimmäisen tärkeää, ja ETSK 

ehdottaakin, että kaikkiin itäisen kumppanuuden maihin luotaisiin 

menettely kansalaisyhteiskunnan kuulemista varten. Vuoropuhelua 

käydään sellaisten organisaatioiden välityksellä, jotka heijastavat kun-

kin maan erityisolosuhteita. 

ETSK on valmis ja innokas 

jakamaan kokemuksia 

itäisten kumppanimaiden 

kansalaisyhteiskuntien 

kanssa. (ma) 

  

 ●

Romanien integraatiostrategia

Samana päivänä kun aluepolitiikasta vastaava Euroopan komission 

jäsen Johannes Hahn keskusteli koheesiopolitiikasta ETSK:n jäsenten 

kanssa, komitea hyväksyi kaksi hyvin ajoitettua lausuntoa romanien 

integraatiosta. ETSK on tar-

kastellut romanien sosiaalista 

integraatiota koskevaa EU:n 

lähestymistapaa kahdessa lau-

sunnossa, jotka ovat Ákos 

Topolánszkyn (muut eturyhmät, 

Unkari) ja Anne-Marie Sigmun-

din (muut eturyhmät, Itävalta) 

laatimia. Päätettiin, että tämän 

vaikean tilanteen korjaamiseksi 

lähestymistavassa tulisi yhdis-

tää koordinoitu, yhdennetty ja johdonmukainen Euroopan laajuinen 

strategia ja sekä valtio- että paikallistasolla toteutettava ohjelma. Mikä 

tärkeintä, päätettiin, että tulevia toimia kehitetään yhdessä romanien 

ja heitä edustavien organisaatioiden kanssa. 

ETSK on tyytyväinen komission aikomuksiin, mutta katsoo samalla, 

että kauan odotetulla strategialla ei ole onnistuttu vastaamaan riittävästi 

sen herättämiin odotuksiin ja että se olisi voinut olla kunnianhimoi-

sempi, konkreettisempi ja paremmin jäsennelty. Kaikkia toimintalin-

joja tulisi vahvistaa kutsumalla keskustelun kaikille tasoille mukaan 

laajasti eri toimijoita: paikallisia kansalaisyhteiskunnan edustajia, tie-

teen alan asiantuntijoita ja työmarkkinaosapuolia sekä, mikä tärkeintä, 

romaniväestön edustajia ja jäseniä. (ma) ●

Köyhyydentorjuntafoorumin toimintakyvyn 
vahvistaminen

Euroopan komissio julkaisi osana Eurooppa 2020  -strategian 

mukaista taistelua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan tie-

donannon aiheesta ”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjun-

nan eurooppalainen foorumi”. ETSK on analysoinut tätä tiedonantoa 

Maureen O’Neillin (muut eturyhmät, Yhdistynyt kuningaskunta) 

laatimassa lausunnossa ja esittää siinä toimia, joilla voidaan lähetä 

köyhyyden vähentämisen tavoitetta (vähintään 20 miljoonan ihmi-

sen nostaminen köyhyydestä vuoteen 2020 mennessä). 

ETSK:n lausunnon sisältämien suositusten keskeisiä periaatteita 

ovat vastuu ja yhtenäisyys. Köyhyyttä pidetään ihmisoikeuksien 

polkemisena, joten hallituksilla, työmarkkinaosapuolilla ja kan-

salaisyhteiskunnalla on yhteinen vastuu sen hävittämiseksi. Näin 

ollen säästötoimien ei tulisi vaarantaa köyhyyden vastaista taistelua, 

ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista foorumiin on vahvistet-

tava. ETSK toivoo Eurooppa 2020 -strategian talous-, rahoitus-, 

työllisyys- ja sosiaalitoimien yhtenäisyyttä sekä korostaa tarvetta 

lisätä ja yksinkertaistaa EU:n rahoitustoimia erityisesti sosiaalira-

hastoissa. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 ●

In Between. Austria Contemporary -näyttely ETSK:ssa

ETSK:ssa avattiin yhteistyössä 

Itävallan opetus-, taide- ja 

kulttuuriministeriön kanssa 

toteutettu näyttely In Bet-

ween. Austria Contemporary. 

Näyttelyssä esitettiin useita 

Itävallan nykytaiteen suun-

tauksia, jotka tarjosivat vie-

railijoille näkymän Itävallan 

taide-elämään. Näyttelyssä 

oli esillä 17 lupaavan nuoren itävaltalaistaiteilijan töitä, joihin monet tutustuivat 

käydessään ETSK:ssa.

Vierailijoiden joukossa oli useita virkamiehiä, jotka halusivat perehtyä näyttelyyn 

ja juhlistaa sitä. Näyttelyn avajaisiin osallistui Itävallan opetus-, taide- ja kulttuuri-

ministeri Claudia Schmied sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjoh-

taja Staff an Nilsson. Vieraina olivat myös koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja 

nuorisoasioista vastaava komission jäsen Androulla Vassiliou sekä aluepolitiikasta 

vastaava komission jäsen Johannes Hahn. (ma) 

Lisätietoja näyttelystä saa osoitteesta www.bmukk.gv.at. 

 

 

 ●

LYHYESTI

Osallistujiin kuuluivat myös espan-

jalaisia yrityksiä edustavan toimiala-

järjestön CEOE:n varapuheenjohtaja 

Javier Ferrer Dufol, espanjalaisen 

ammattijärjestön CCOO:n työlli-

syysasioista vastaava sihteeri Paloma 

Lopez ja toisen vastaavan järjestön 

UGT:n ammattiyhdistystoiminnasta 

vastaava sihteeri Antonio Ferrer.

Osallistujat katsoivat, että panos-

tamista koulutukseen, ammatilliseen 

pätevyyteen sekä julkisiin ja yksityi-

siin työvoimapalveluihin on lisättävä. 

Lisäksi talouskasvu on saatava käyntiin 

ja työmarkkinoiden sääntelykehystä on 

tarkistettava viivytyksettä. (ail) 

 ●

Come’N’Listen – Franz Liszt Superstar

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

(ETSK) järjesti 15. kesäkuuta musiikkiti-

laisuuden Come’N’ Listen juhlistaakseen 

Franz Lisztin 200-vuotispäivää. Tämän 

Unkarin EU-puheenjohtajuuskauteen liit-

tyneen tilaisuuden avasi ETSK:n puheen-

johtaja Staff an Nilsson.

Lisztin teokset johdattivat kuulijat musiikilliselle matkalle ajassa ja paikassa, siis 

todelliselle eurooppalaiselle matkalle. Teokset hahmottivat kuvaa Franz Lisztista – hänen 

elämästään, musiikistaan, naisistaan ja henkisyydestään. ETSK:n unkarilainen jäsen 

Ákos Topolánsky ja ETSK:n terveysyksikössä työskentelevä Caroline Henault esittelivät 

näitä Lisztin elämän neljää aspektia.

Ukrainalainen pianisti Dmytro Sukhovienko ja unkarilaisperäinen mezzosopraano 

Hanna Bardos-Feltoronyi tulkitsivat ohjelmistoon valitut Lisztin tuotantoa valottavat 

pianoteokset ja laulut.

ETSK aikoo järjestää jatkossakin musiikkitapahtumia, joilla on tärkeä sija sen kult-

tuuriohjelmassa. Musiikilla on keskeinen asema Euroopan kulttuuriperinnössä, ja se on 

muokannut eurooppalaista identiteettiä. Come’N’Listen-ohjelmistoon valitut nimekkäät 

säveltäjät esitellään eurooppalaisessa kontekstissa. He olivat Euroopan kansalaisia, joi-

den elämä ja työ oli sidoksissa eurooppalaisiin perinteisiin ja jotka jättivät musiikillisen 

perintönsä tuleville sukupolville. (sb) 

 

 ●

www.bm

Poliittisen laskelmoinnin 
ulkopuolella: ETSK keskittyy 
ihmisten todellisiin tarpeisiin

ETSK:n ”työntekijät”-
ryhmän jäsenen, Puolan 
ammattiliittojen 
keskusjärjestön 
kansainvälisen 
neuvonantajan Tomasz 
Jasińskin haastattelu 

ETSK-info: Mikä 
oli ensimmäinen 
kokemuksenne EU:sta? 

TJ: Ensimmäiset kokemukseni 

perustuvat toimintaani Puolan 

ammattiliittojen keskusjärjestön (OPZZ) edustajana EU:n ja Puolan 

yhteisessä neuvoa-antavassa sekakomiteassa vuosina 2001–2004. Se 

oli hyödyllinen kokemus, sillä kun minusta tuli ETSK:n jäsen, pystyin 

aloittamaan tehtäväni hoidon ongelmitta.

ETSK-info: Miten selittäisitte kansalaisille ETSK:n 
roolin muutamalla sanalla?

TJ: ETSK on järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ääni. Ääni ei kui-

tenkaan ole poliitikon, vaan se ilmaisee kansalaisten todelliset tarpeet, 

jotka poliittisten päättäjien tulisi ottaa huomioon EU-tasolla.

ETSK-info: Miten ETSK:n jäsenyys vaikuttaa 
päivittäiseen työhönne Puolassa, ja mitä hyötyä 
ETSK:sta on jäsenvaltiotasolla?

TJ: Komiteatyöskentelyyn liittyy erittäin paljon matkustamista ja lisä-

velvollisuuksia, mikä luonnollisesti vaikuttaa työhöni OPZZ:ssa ja myös 

henkilökohtaiseen elämääni. Brysselissä tekemäni työn tärkein elementti 

on mahdollisuus saada tietoja EU:n toiminnasta jo työskentelyn varhais-

vaiheessa. Se auttaa meitä omassa maassamme paitsi valmistautumaan 

mahdollisiin muutoksiin myös muodostamaan kantamme huomatta-

vasti aiemmin. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

ETSK:n jäsenyys 
tarkoittaa pitkää päivää 
ja epäsäännöllisiä työaikoja

ETSK:n ”työnantajat”-ryhmän 
jäsenen, interventiotoimiston 
johtajan ja Business Centre Club 
-järjestön edustajan Krzysztof 
Ostrowskin haastattelu

ETSK-info: Mikä 
oli ensimmäinen 
kokemuksenne EU:sta? 

KO: Ensimmäinen kokemukseni oli 

turistina, kun olin opiskelija. Olin erit-

täin vaikuttunut siitä, kuinka helppoa 

oli matkustaa jäsenvaltioiden välillä. 

Luulen, että se auttoi minua ensimmäi-

sen EU:hun liittyvän ammatillisen kokemukseni yhteydessä ollessani 

Euroopan unionin kanssa solmittavasta sopimuksesta neuvottelevan 

ryhmän jäsen.

ETSK-info: Miten selittäisitte kansalaisille ETSK:n 
roolin muutamalla sanalla?

KO: ETSK toimii ”siltana” Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvalti-

oiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välillä. Se tarjoaa kaikille 

mahdollisuuden tuoda julki kaikki taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä 

koskevat huolenaiheet unionin tasolla, esittää uusia ajatuksia sekä tehdä 

ehdotuksia unionin lainsäädännön parantamiseksi.

ETSK-info:  Miten ETSK:n jäsenyys vaikuttaa 
päivittäiseen työhönne Puolassa, ja mitä hyötyä 
ETSK:sta on jäsenvaltiotasolla?

KO: Suurin vaikutus sillä on ollut työaikoihini, jotka ovat muuttuneet 

epäsäännöllisiksi. Työpäiväni alkaa usein kello neljä aamulla, kun minun 

on ehdittävä lentokoneeseen, ja palaan takaisin Puolaan hyvin myöhään 

tai sitten minun on yövyttävä Brysselissä. Kiireelliset asiat, jotka liittyvät 

työhöni Puolassa, on tehtävä lentokoneessa matkalla Brysseliin tai sieltä 

takaisin. Jos haluaa olla ETSK:n jäsen, on pidettävä matkustamisesta, 

oltava valmis lentämään erittäin usein ja vierailemaan eri maissa.

Suurin etu kansallisella tasolla on se, että yrityksillä, jotka ovat järjes-

tömme jäseniä, on mahdollisuus kertoa EU:n lainsäädäntöön liittyvistä 

toivomuksistaan ja saada tietoa merkittävistä ETSK:ssa käsiteltävinä 

olevista aiheista. Komitean lausunnot, joissa käsitellään tiettyjä mark-

kinasektoreita, kuten biomassaa tai tietotekniikkaa, ovat avuksi asiasta 

kiinnostuneille yrityksille, jotka voivat ottaa kyseiset tiedot huomioon, 

kun ne laativat liiketoimintasuunnitelmiaan. (mb/nk) ●

Jäsenvaltioiden 
kansalaisyhteiskuntaa on 
kuunneltava tarkasti

ETSK:n ”muut eturyhmät” 
-ryhmän jäsenen ja 
Puolan valtakunnallisen 
kansalaisjärjestöjen liiton 
varapuheenjohtajan 
Marzena Mendza-Drozdin 
haastattelu

ETSK-info: Miten Teistä 
tuli ETSK:n jäsen?

MMD: Minusta tuli ETSK:n 

jäsen vuonna 2004  kansalais-

järjestöhankkeiden foorumia 

tukevan järjestön suosituksesta. Tällä järjestöllä oli yhdessä muiden 

järjestöjen kanssa muun muassa puolalaisten valtiovallasta riippumatto-

mien organisaatioiden edustusto Brysselissä, ja osallistuin suoranaisesti 

sen toimintaan. Juuri sen vuoksi ETSK ei ollut minulle tuntematon, 

vaikkei minulla tietysti ollut kaikkia käytännön tietoja sen toiminnasta. 

ETSK-info: Miten selittäisitte kansalaisille ETSK:n 
roolin muutamalla sanalla?

MMD: Rehellisesti sanottuna toteaisin, että se on hyvin suunniteltu 

organisaatio, joka ei käytännössä hyödynnä täysin mahdollisuuksiaan 

edustaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita. Siihen on varmasti 

moniakin syitä. Seitsemän ETSK-vuoden jälkeen katson yhä, että me 

voisimme ja meidän pitäisi kuunnella tarkemmin organisaatioiden ääntä 

jäsenvaltioissa ja ilmaista selkeämmin oma kantamme. 

ETSK-info: Miten ETSK:n jäsenyys vaikuttaa 
päivittäiseen työhönne Puolassa, ja mitä hyötyä 
ETSK:sta on jäsenvaltiotasolla?

MMD: Komitean jäsenyys vaikuttaa sekä työhöni Puolassa että yksi-

tyiselämääni. Onneksi monet asiat voidaan nykyään ratkaista internetin 

avulla, ja ihmettelenkin, miten edeltäjämme ETSK:ssa selvisivät esimer-

kiksi 30 vuotta sitten. Puolan valtakunnallisen kansalaisjärjestöjen 

liiton hallintoneuvoston jäsenenä voin nykyään ajantasaisen tiedon-

saannin turvin edistää valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden 

valmistautumista lähestyviin muutoksiin. (mb/nk) 

 

 

 

 

 ●

elämän ja ammattijärjestöjen edusta-

jia ja tutustui epäviralliseen sektoriin, 

kuten katukauppiaisiin, eurooppalai-

siin elimiin ja ajatushautomoihin. 

Vierailun jälkeen vallitsi laaja yksi-

mielisyys siitä, että syvällinen kes-

kustelu ja analyysi ovat tarpeen, jotta 

voidaan ratkaista tietyt kysymykset, 

jotka nykyisin ovat esteenä EU:n ja 

Intian suhteiden edistymiselle, koska 

osapuolten näkemykset ovat täysin 

Jillian van Turnhout

ETSK:n valtuuskunta EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmän kokouksessa

ETSK:n valtuuskunta Intiassa

Unkarin EU-valtiosihteeri Enikő Győri

Komissaari Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Lisätietoja: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin haastattelu

ETSK-info: Minkä viestin haluatte antaa koko Euroopan 
kansalaisyhteiskunnan edustajille? Tiivistetäänkö Euroopan 
parlamentin jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien 
yhteistyötä edelleen?

Jerzy Buzek: Korostan uudelleen järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan roolia demokra-

tiassa. Olen puhunut tästä muun muassa Agora-kansalaisfoorumin avajaisissa tämän vuoden 

tammikuussa sekä useaan otteeseen vastustaessani Pohjois-Afrikan ja Valko-Venäjän 

hallituksia. Totesin silloin, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjä pitää tukea nykyistä 

enemmän. Tämä ajatus on sisällytetty moniin Euroopan parlamentin päätöslauselmiin, 

sillä Euroopan unionissa tiedetään, ettei demokratiaa ole olemassa ilman kansalaisyh-

teiskuntaa.

Juuri Te ETSK:n jäsenet olette kansalaisyhteiskunnan edustajia, sillä Te ajatte yhteis-

kunnallisesti tärkeitä etuja. Te edistätte todellista vuoropuhelua EU:n ja sen kansalaisten 

välillä ja lisäätte EU-tietoutta maissanne; ilman sitä integraatiota ei haluttaisi syventää. 

Euroopan parlamentti tarvitsee Teitä. Tätä yhteistyötä täytyy jatkaa EU:n kansalaisten 

hyväksi. Nyt ja myöhemmin tulevaisuudessa demokraattisia uudistuksia toteuttavat 

maat hyötyvät yhteisistä kokemuksistamme. Onnistumisemme perustuu tähän.

ETSK-info: Mitä odotatte Puolan puheenjohtajakaudelta?

Jerzy Buzek: Toistan usein, että EU luottaa siihen, että Puola tuo Eurooppaan uutta 

laadukkuutta ja innoittaa sitä yritteliäisyydellään, avoimuudellaan ja innokkuudellaan. 

Ne ovat Puolan tunnusmerkkejä. Haluamme Euroopan olevan maailman kilpailuky-

kyisin talous. Sen vuoksi olen tyytyväinen Puolan puheenjohtajakaudelleen valitsemiin 

tavoitteisiin: tehokas ja solidaarinen talousarvio, sisämarkkinoiden vahvistaminen ja 

inhimillisen pääoman tarjoamien mahdollisuuksien nykyistä parempi hyödyntäminen.

Olen tyytyväinen Puolan sitoumukseen naapuruuspolitiikassa, johon kuuluvat myös 

itäinen kumppanuus ja eteläiset naapurit, sillä sen ansiosta eurooppalaiset arvot ja viestit 

leviävät unionin rajojen ulkopuolelle. 

Euroopan parlamentin puhemiehen ominaisuudessa luotan siihen, että parlamentti 

tekee hyvää yhteistyötä Puolan hallituksen kanssa, sillä nyt kun Lissabonin sopimus on 

tullut voimaan, päätämme yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa suurimmasta 

osasta lainsäädäntöä. Toivon lisäksi, että Puola onnistuu yhdistämään tehokkaasti jäsen-

valtioiden edut, mikä ei ole helppoa etenkään kriisin aikana. Haasteita on riittämiin, 

mutta Puola on osoittanut jo useasti olevansa tehokas ja solidaarinen EU:n jäsenvaltio, 

jolla on valtavia mahdollisuuksia. (mb) 

 

 ●

PÄÄKIRJOITUS

PÄÄKIRJOITUS

Tavoitteena talousarvion tasapainottaminen

Puola työskentelee kilpailukykyisen, turvallisen ja avoimen Euroopan puolesta

Hyvät lukijat
Espanjan nuorisotyöttömyysaste on nykyisin yli 
44 prosenttia (Eurostatin mukaan). Tämä on äärimmäisen 
masentava luku, eivätkä muiden EU-maiden tilastot 
ole sen lohdullisempia. Nuorisotyöttömyysaste 
ylittää 20 prosenttia yli puolessa EU:n jäsenvaltioista. 
Kaikissa EU-maissa, joista tietoja on saatavilla, nuorten 

työttömyysaste on poikkeuksetta yleistä työttömyysastetta korkeampi. 

Nuorisotyöttömyys merkitsee traagista mahdollisuuksien hukkaamista, joka 
vaarantaa talouskasvun ja vaikuttaa vakavasti sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen 
tulevaisuudessa. Lisäksi työttömyys on sosiaalinen ongelma, joka tulee ihmiselle 
erittäin kalliiksi. Sheffi  eldin yliopiston kulttuurimaantieteen professorin Danny 
Dorlingin mukaan työttömyys on erityisen vahingollista nuorille, koska se jättää 
pysyvät jäljet ja sillä voi olla pitkäaikaisia seurauksia. Niistä vain muutamia 
esimerkkejä ovat korkeampi työttömyysriski tulevaisuudessa ja elinikäisten 
ansioiden jääminen alhaisiksi.

ETSK on viime aikoina järjestänyt etenkin Espanjassa ja Maltalla useita 
tapahtumia, joista kerrotaan tässä julkaisussa. Niissä käsiteltiin ongelmaa avoimesti. 
Samalla kun todettiin, että nykyiseen ahdinkoon ei ole olemassa yhtä ainoaa 
ihmeratkaisua, katsottiin, että useilla aloilla on ryhdyttävä toimiin samanaikaisesti.

Ensiksikin on elvytettävä työpaikkoja luova talouskasvu. Sen myötä myös 
nuorten työllisyysnäkymät paranevat. Toiseksi on puututtava koulunkäynnin 
keskeyttämiseen sekä koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden tarpeiden väliseen 
epäsuhtaan. Tässä yhteydessä myös koulun ulkopuolinen oppiminen on hyvin 
merkityksellistä. Kolmanneksi työmarkkinoiden sääntelykehystä on tarkistettava 
joustoturva huomioon ottaen. Nuorilla on oltava selkeä kuva siitä, että heidän 
määräaikaiset ja/tai osa-aikaiset työsopimuksensa voidaan – jonkin ajan kuluttua 
ja selvästi määritellyin ehdoin – muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi kokoaikaisiksi 
sopimuksiksi. Nuorten on saatava selkeät mahdollisuudet suuremman vakauden 
saavuttamiseen.

Lopuksi on tarkasteltava työvoimapalveluita. On tärkeää puuttua ongelmiin 
varhaisessa vaiheessa, kun nuoret ovat vaarassa menettää työpaikkansa. Tärkeää on 
myös niiden heikossa asemassa olevien ryhmien tukityöllistäminen, joiden pääsy 
tavanomaisille työmarkkinoille olisi muuten vaikeaa. Tällaisia ryhmiä ovat varsinkin 
kouluttamattomat tai erittäin huonosti koulutetut nuoret. Hyvä esimerkki tällaisista 
toimista on Nuoret liikkeellä -aloitteeseen sisältyvä ”nuorisotakuujärjestelmä”. 
Sen periaatteena on kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että nuorille tarjotaan 
työpaikkaa, jatkokoulutusta tai työkokemuksen kartuttamista kuuden kuukauden 
kuluessa koulun päättymisestä. 

Anna Maria Darmanin
Varapuheenjohtaja

Hyvät lukijat
ETSK:n varapuheenjohtajana, eurooppalaisena ja 
puolalaisena odotan hyvin innokkaasti Puolan aivan 
ensimmäistä kautta EU:n neuvoston puheenjohtajana. 

Olen tyytyväinen Puolan päätökseen toimia 
päättäväisesti kasvun edistämiseksi eikä vain pyrkiä 

Euroopan velkojen takaisinmaksuun, joka ei tärkeydestään huolimatta yksinään 
takaa voimakasta kasvua. Olemme määrittäneet kriisin perimmäiset syyt, ja 
nyt on aika katsoa tulevaisuuteen ja laatia viisaita strategioita kestävän kasvun 
luomiseksi ja näin ollen Euroopan kilpailukyvyn säilymisen varmistamiseksi.

Toivon todella, että Puolan puheenjohtajakaudella edistytään monilla 
keskeisillä aloilla, kuten yhtenäismarkkinoiden kehittämisessä, sillä 
loppuun saatettuna ne edistävät talouskasvua. Kunnianhimoinen EU:n 
talousarvio kasvattaisi lisäksi Euroopan taloudellista potentiaalia. Odotan 
puheenjohtajavaltio Puolan tekevän tämän selväksi tulevia talousnäkymiä 
koskevissa budjettineuvotteluissa. 

Tulevien neuvottelujen alla ETSK on tehnyt selväksi, että on luovuttava 
”oikeudenmukaisen palautuman” periaatteesta. Se on Euroopan yhdentymisen 
pohjana olevien yhteisvastuullisuuden ja vastavuoroisen hyödyn arvojen 
vastaista. ETSK kannattaa periaatetta, jonka mukaan EU:n omat varat menevät 
suoraan EU:n talousarvioon ja korvaavat näin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia. 
EU:n talousarvion rahoittamistapa heijastaa selkeästi Euroopan yhdentymisen 
edistymistä. 

Komitea on kahden viime vuoden aikana kehottanut sitkeästi antamaan 
kansalaisyhteiskunnalle nykyistä tärkeämmän roolin EU-pohjaisen 
lainsäädännön täytäntöönpanossa ja taloudellisen yhdentymisen edistämisessä 
itäisen kumppanuuden aloitteen piiriin kuuluvissa maissa. Sen vuoksi olen hyvin 
mielissäni siitä, että itäinen kumppanuus, joka on ehkä jätetty viime aikoina 
liian vähälle huomiolle, on puheenjohtajavaltion asialistan kärjessä. Välimeren 
etelärannikon maiden viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, miten 
ratkaisevan tärkeää naapurimaiden vakaus on – ei vain kaupan ja energiaturvan 
vuoksi.

Tätä taustaa vasten Puolan kokemuksia sen rauhanomaisesta 
vallankumouksesta kommunismia vastaan vuonna 1989 ja sen onnistuneesta 
muutosprosessista voitaisiin hyödyntää helpottamaan demokratian levittämistä 
arabimaailmassa. Kuten tuolloin Puolassa, arabimaailman tapahtumat ovat nyt 
osoittaneet kansalaisyhteiskunnan elintärkeän roolin tehtäessä historiaa isolla 
H:lla. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta, jota 
ETSK edustaa EU:ssa, on valmis ja halukas auttamaan puheenjohtajavaltio 
Puolaa saavuttamaan kunnianhimoiset ja erittäin tärkeät päämääränsä. 

Jacek Krawczyk
Varapuheenjohtaja

20. heinäkuuta 2011
Varsovassa yhteistyössä 
Puolan infrastruktuuriministeriön 
kanssa järjestettävä konferenssi 
jatkotoimena ETSK:n 
lausunnolle ”Unionin 
liikennepolitiikan kestävä 
kehitys ja Euroopan laajuinen 
liikenneverkko”

13. syyskuuta 2011
Brysselissä komitean 
tiloissa Eurooppa 
2020 -seurantakomitean 
kokous jäsenvaltioiden talous- 
ja sosiaalineuvostojen 
edustajien kanssa

21.–22. syyskuuta 2011
Brysselissä komitean 
tiloissa EESC Design Eleven 
-palkinnon jakotilaisuus ja 
näyttelyn avajaiset
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EU:n talousarvion kokonaistarkas-

telu tehdään aikana, jolloin kaikkialla 

Euroopassa vallitsee suuri taloudellinen 

epävarmuus. ETSK on antanut asiaa 

koskevat suosituksensa oma-aloitteisessa 

lausunnossa, jonka esittelijät ovat Henri 

Malosse (työnantajien ryhmä, Ranska) 

ja Gérard Dantin (työntekijöiden ryhmä, 

Ranska). Talous- ja rahoituskriisin ja 

useimpien jäsenvaltioiden kasvavien 

alijäämien vuoksi on nähtävissä, ettei 

EU:lla ole riittäviä budjettivaroja poliit-

tisen strategiansa tai uuden Lissabonin 

Puola on määrittänyt puheenjohtajakautensa tärkeimmäksi tehtäväksi talouskasvun lisäämisen 

ja ihmisten luottamuksen lujittamisen. Eurooppa on ottanut oppia kriisistä ja uudistanut raken-

teensa talouspilarin, ja nyt sen täytyy ryhtyä määrätietoisiin toimiin kasvun ja kilpailukykyisen 

talouden tukemiseksi. Sen vuoksi Puola aikoo keskittyä Euroopan yhtenäismarkkinoiden 

laajentamiseen ja syventämiseen, investointipolitiikan tukemiseen ja henkisen pääoman vah-

vistamiseen. Kaikki nämä seikat sisältyvät puheenjohtajavaltio Puolan ensimmäiseen painopis-

tealaan ”Euroopan yhdentyminen kasvun lähteenä”. Jotta voimme saavuttaa tehokkaasti tämän 

tavoitteen, johon sisältyy myös aktiivinen työllisyyspolitiikka, meille ovat aivan olennaisen 

tärkeitä suositukset, joita olemme pyytäneet Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta.

Toinen asia, jota aiomme käsitellä, on ”turvallinen Eurooppa”. Siihen sisältyvät myös ener-

giaturvallisuus, jota Puola on edistänyt EU:ssa jo useita vuosia, sekä elintarviketurvallisuus 

ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistaminen. Tavoitteemme on, että EU vahvistaa 

asemaansa kansainvälisenä toimijana, ja tuemme kaikkia tähän tavoitteeseen tähtääviä toimia.

EU:n puheenjohtajavaltio Puolan tärkeimmistä painopistealoista kolmas ja laaja-alaisin on 

Euroopan hyötyminen avoimesta suhtautumisesta EU:n ulkopuolisiin maihin. Haluamme toivottaa Kroatian tervetulleeksi Euroopan 

unioniin ja tukea muiden maiden liittymisprosesseja. Aiomme syventää itäistä kumppanuutta, joka tuo Ukrainan, Valko-Venäjän, 

Moldovan, Azerbaidžanin, Armenian ja Georgian EU:n lähipiiriin. Pyrimme tekemään itäisen kumppanuuden puitteissa assosi-

aatiosopimuksia ja perustamaan vapaakauppa-alueen. Sitä silmällä pitäen ETSK laatii meille lausunnon, jossa käsitellään itäisen 

kumppanuuden ja unionin itäisen ulottuvuuden vuorovaikutusta. 

Puheenjohtajakauden tarkoituksena ei ole vain suunnitella tulevaisuutta vaan ennen kaikkea reagoida asianmukaisin tavoin 

tämänhetkisiin tapahtumiin. Näin ollen aiomme seurata tarkasti EU:n eteläisten naapurien kehityskulkuja ja tukea toimia, joilla EU 

pyrkii luomaan uusia suhteita arabimaailmaan. Haluamme lisäksi laatia kattavan toimintastrategian, jolla edistetään tämän alueen 

maiden demokratiakehitystä ja nykyaikaisten valtiorakenteiden luomista.

Puheenjohtajavaltio Puola haluaa rakentaa taloudellisesti vahvaa Eurooppaa, jotta voidaan katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen ja 

parantaa EU:n yhteiskunnallista ilmapiiriä. On selvää, että siihen ei päästä ilman kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista, ja 

sitä edustaa unionitasolla Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. ●

Mikołaj Dowgielewicz on Eurooppa-asioista ja talouspolitiikasta vastaava valtiosihteeri Puolan ulkoasiainministeriössä.

sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. 

Näin ollen tarvitaan älykästä talousarvi-

ota, joka tarjoaa EU:lle välineet unionin 

tavoitteiden saavuttamiseksi lisäämättä 

kuitenkaan kansalaisten ja yritysten vero-

taakkaa missään Euroopassa. 

ETSK:n mielestä ”oikeudenmukaisen 

palautuman” käsitteestä on luovuttava, 

sillä se on ristiriidassa Euroopan yhden-

tymisen taustalla olevien yhteisvastuun 

ja keskinäisen hyödyn arvojen kanssa. 

Sitä vastoin on tärkeää soveltaa toissijai-

suuden periaatetta, joka takaa, että asiat 

käsitellään alimmalla tai vähiten keskite-

tyllä viranomaistasolla. ETSK kannattaa 

Euroopan komission ehdotusta omien 

varojen käyttämisestä. Ne voivat olla täy-

sin uudenlaisia tai kansallisten verojen 

korvikkeita. Jäsenvaltioiden ja unionin 

talousarvioiden tulisi täydentää toisiaan, 

jotta maksimoitaisiin EU:n mahdollisuu-

det saavuttaa poliittiset tavoitteensa.

Tehokkaan talousarvion aikaansaa-

miseksi on oleellista keskittyä taisteluun 

yleisestä mielipiteestä. EU:n toimien 

puuttumisesta aiheutuvien kustan-

nusten korostaminen olisi vakuuttava 

argumentti yleisön tuen saamiseksi. 

Nimenomaan tästä syystä ETSK toivoo 

Euroopan parlamentin tavoin, että uni-

onin tarjoamien mahdollisuuksien hyö-

dyntämättä jättämisestä aiheutuvista 

kustannuksista laadittaisiin ja julkaistai-

siin tutkimuksia, joissa tuotaisiin esiin 

kansallisten talousarvioiden päällekkäi-

syydet. Komitea osallistuisi näihin tut-

kimuksiin sekä muun tiedotusaineiston 

tarjoamiseen Euroopan unionin kansa-

laisille. (ma)  

  

  

 ●

LYHYESTI

IN MEMORIAM

ETSK:n panos G20-maiden kokoukseen: 
globaaleja ratkaisuja hintojen epävakauteen

G20-maiden maatalousministerit 

tapasivat Pariisissa 22.–23. kesäkuuta 

keskustellakseen maataloustuotteiden 

maailmanmarkkinoiden kehityksestä 

sekä siihen liittyvistä kauppaneuvotte-

luista. G20-ryhmän nykyinen puheen-

johtajavalt io Ranska on tehnyt 

elintarviketurvasta yhden puheenjohta-

juuskautensa keskeisistä poliittisista pai-

nopisteistä. Se pyysi ETSK:ta esittämään 

näkemyksensä asiasta ennen kesäkuun 

kokousta. Elintarviketurvaan liittyvät 

kysymykset ovat yhtä lailla tärkeässä 

asemassa EU:n maatalous-, kauppa- ja 

kehityspolitiikoissa. 

Perustan luomiseksi ETSK:n kan-

nalle komitea järjesti 23. toukokuuta 

konferenssin aiheesta ”Ruokaa kaikille 

– tavoitteena maailmanlaa-

juinen sopimus”. Edustajia 

muun muassa Yhdistyneistä 

Kansakunnista, YK:n elin-

tarvike- ja maatalousjär-

jestöstä FAO:sta ja EU:sta 

tapasi Brysselissä pohtiak-

seen tapoja torjua maatalo-

uskriisiä globaalilla tasolla. 

Konferenssin paikal le 

kokoamat huippujohtajat 

ja asiantuntijat työstivät 

EU:n suosituksia 22.–23. 

kesäkuuta pidettävää G20-ryhmän mai-

den maatalousministerien kokousta sil-

mällä pitäen. 

”Meillä ei ole varaa uuteen maa-

talouskriisiin maailmanmarkkinoilla. 

Hallitsematon keinottelu on tuhoisaa 

kehitysmaille, aiheuttaa nälänhätää ja 

köyhdyttää viljelijöitämme. Meidän on 

pysäytettävä tämä kehitys, ja Euroopan 

unioni on sitoutunut sen pysäyttämi-

seen”, konferenssin puheenjohtajana 

toiminut Euroopan talous- ja sosiaali-

komitean puheenjohtaja Staff an Nilsson 

totesi.

ETSK:n puheenjohtajavaltio Rans-

kalle tekemän ehdotuksen pohjalta 

Pariisissa 22.–23. kesäkuuta käsitellyt 

ja hyväksytyt konkreettiset ideat katta-

vat kuusi pilaria: kestävyysperiaatteen 

mukainen maatalouden edistäminen, 

kansalaisyhteiskunnan ratkaiseva rooli, 

tunnustetaan oikeus elintarvikkeisiin, 

politiikan johdonmukaisuuden tarve, 

maatalousmarkkinoiden toiminnan 

parantaminen ja heikoimmassa asemassa 

olevien suojelu. 

ETSK kehotti lisäksi painokkaasti 

parantamaan kansainvälisten orga-

nisaatioiden välistä koordinointia ja 

yhteistyötä ja ennen kaikkea lisäämään 

niiden toteuttamien toimien johdonmu-

kaisuutta. ETSK korosti myös tarvetta 

parantaa viljelijöiden, myös pienti-

lallisten, mahdollisuuksia hyödyntää 

kansainvälistä ja Euroopan unionin 

rahoitusta sekä varmistaa, että naisilla 

on tasavertaiset ja rajoittamattomat 

mahdollisuudet saada käyttöönsä tuo-

tantovälineitä. (ail)

”Ruokaa kaikille” -konferenssin pää-

telmiin voi tutustua internetissä seuraa-

vassa osoitteessa:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/  ●

EU luottaa siihen, että Puola tuo 
Eurooppaan uutta laadukkuutta 

EU:n ja Venäjän työryhmäkokous 

Brysselissä järjestettiin 28. kesäkuuta ETSK:n ja Venäjän kan-

sankamarin yhteinen työryhmäkokous. Osapuolet tapasivat nyt 

neljättä kertaa. Tällä kertaa kokouksessa keskityttiin erityisesti 

mahdollisuuksiin edetä kohti entistä ympäristöystävällisempiä 

talouksia. Keskustelu liittyi Rio de Janeirossa ensi vuonna jär-

jestettävään Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen 

konferenssiin. Konferenssi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden 

osoittaa, missä määrin EU:n ja Venäjän kansalaisyhteiskunnat 

ovat samaa mieltä asiasta.

YK:n konferenssia ennakoiden työryhmäkokouksen osan-

ottajat lähettivät päättäväisen sanoman, jossa he kehottavat 

kiinnittämään kansallisessa politiikanteossa nykyistä enem-

män huomiota ympäristökysymyksiin. Lisäksi he korostivat sen 

merkitystä, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta kutsutaan 

mukaan tällaisen kestävyysperiaatteiden mukaisen ympäristöpo-

litiikan muotoiluun. Muista osanottajien käsittelemistä tärkeistä 

aiheista mainittakoon muuttoliike sekä kansalaisyhteiskunnan 

rooli EU:n ja Venäjän nykyaikaistamiskumppanuudessa.

Lisätietoa aiheesta sekä työryhmäkokouksen päätelmät ovat 

saatavissa internetissä osoitteessa http://www.eesc.europa.

eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 ●

Euroopan talousalueen neuvoa-
antavan komitean vierailu Virossa

Euroopan talousalueen neuvoa-antava 

komitea piti työvaliokuntansa esityksestä 

19. kokouksensa 12.–13. toukokuuta Tar-

tossa. Vierailun ohjelmaan sisältyi tutus-

tuminen vammaisille lapsille ja heidän 

perheilleen tarkoitettuun Eesti Agrenska 

-rahaston kuntoutumiskeskukseen sekä 

Tarton tiedepuistoon.

Kokouksessa käsiteltiin Euroopan 

talousalueesta tehtyä sopimusta, ja tähän 

keskusteluun osallistuivat EFTA:n sih-

teeristön johtaja Lars Erik Nordgaard ja 

EFTA:n valvontaviranomaisen puheen-

johtaja Per Sanderud. Lisäksi yhtenä 

keskustelun aiheena oli Islannin mah-

dollinen liittyminen Euroopan unioniin.

Neuvoa-antavan komitean jäsenet 

käsittelivät myös kahta sisämarkkinoi-

den toimenpidepakettia koskevaa pää-

töslauselmaa sekä Euroopan talouden 

ohjausjärjestelmää koskevaa työasiakir-

jaa. Tarton yliopiston professori Raul 

Eamets antoi perusteellisen katsauksen 

taloustilanteesta ja budjettikurin vaiku-

tuksista sekä analysoi ehdotettuja toimia 

euroalueen ongelmien ratkaisemiseksi. 

Energia-alan innovointia käsitte-

levässä uudessa päätöslauselmassa ja 

raportissa korostetaan tarvetta levittää 

entistä laajemmin energiatehokkaan tek-

nologian käyttöä koskevaa tietoa ja lisätä 

sen soveltamista. Asiakirjassa kannate-

taan myös tutkimukseen ja kehittämiseen 

tehtävien investointien lisäämistä erityi-

sesti yksityisellä sektorilla, jolla Eurooppa 

on muita jäljessä. On huolestuttavaa 

huomata, että tällä alalla ei toimi yhtään 

eurooppalaista yritystä. 

Istuntojen jälkeen osallistujat vie-

railivat vammaisille lapsille ja heidän 

perheilleen tarkoitetussa Eesti Agrenska 

-rahaston kuntoutumiskeskuksessa 

Tammistussa. Euroopan talousalueen 

neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja 

Meelis Joost selitti vuonna 2003 luodun 

Viron ja Ruotsin pysyvän yhteistyön 

tavoitteita ja toimintaa. Vierailu tarjosi 

ennen kaikkea mahdollisuuden tutustua 

Norjan/ETA:n rahoitusjärjestelmän teke-

mään investointiin. Rahoitusjärjestel-

mällä on rahoitettu vammaisille nuorille 

tarkoitettu opetuskeittiö, jossa he voivat 

oppia ruoanlaittoa, catering-palveluita, 

ruokalistojen suunnittelua jne. 

Neuvoa-antavan komitean jäsenten 

toinen vierailu suuntautui Tarton tiede-

puistoon, jossa he saivat tietoa tiedepuis-

ton palveluita käyttävien vakiintuneiden 

ja aloittelevien yritysten määrästä ja 

luonteesta. Tarton tiedepuistossa on 

otettu käyttöön laboratorioita uusien ja 

vanhojen yritysten tuotekehittelyn tuke-

miseksi. (mj) 

 

 ●

Euroopan ydinenergiafoorumin täysistunto

Euroopan ydinenergiafoorumin viimeisimmässä täysistunnossa Prahassa 19.–20. tou-

kokuuta 2011 Richard Adams nimitettiin ydinenergiafoorumin avoimuustyöryhmän 

puheenjohtajaksi valitettavasti kuolleen edeltäjänsä, TEN-erityisjaoston entisen puheen-

johtajan János Tóthin tilalle.

Euroopan ydinenergiafoorumi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella 

laajasti ja ilman minkäänlaisia rajoituksia avoimuuskysymyksistä sekä ydinenergian 

mahdollisuuksista ja riskeistä. ETSK on järjestänyt tässä yhteydessä säännöllisesti kon-

ferensseja Euroopan kansalaisyhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa sellaisista aiheista 

kuin Euroopan kansalaisyhteiskunnan näkemys ydinenergiasta (2009) ja Ydinener-

gian riskit ja mahdollisuudet – kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien näkökantoja 

(2010).

Kaikki jäsenvaltiot ovat erittäin kiinnostuneita vähähiilisen energiantuotannon 

tulevaisuudesta. Tulevaisuutta ajatellen komitea aikookin järjestää marraskuussa 

2011 konferenssin, jolla se pyrkii edistämään sidosryhmien sitoutumista ydinturval-

lisuuteen, sekä vuonna 2012 konferenssin vähähiilisten energialähteiden tulevasta 

yhdistelmästä. (ak) ●

Talousalan koulutus ja rahoitustuotteiden vastuullinen kulutus (ECO/297)

Tilanteessa, jossa rahoitusjärjestelmästä on tulossa yhä monimutkaisempi ja läpinäky-

mättömämpi, talousalan koulutus on avain rahoitustuotteiden vastuullisen kulutuksen 

mahdollistamiseksi.

Euroopan komission ja OECD:n ajamia strategioita ja aloitteita rahoitusjärjestelmän 

puutteiden poistamiseksi on täydennettävä rahoitusalan selkeällä sitoutumisella. Uusien 

säännösten asianmukaisen soveltamisen tulisi myös edistää läpinäkyvien rahoitustuot-

teiden saatavuutta.

Talousalan koulutus on ymmärrettävä koko eliniän kattavaksi kokonaisvaltaiseksi 

toiminnaksi, joka sisällytetään osaksi koulutusjärjestelmän opetussuunnitelmia ja jota 

jatketaan työntekijöiden jatko- ja uudelleenkoulutuksessa. Samalla sen tulisi vahvistaa 

taloudellista osallisuutta sekä edistää tietoista säästämistä. (ctp) ●

Unkarilais- ja slovenialaisjäsenet tapasivat kansallisia tiedotusvälineitä
ETSK:n tiloissa järjestettiin 15.–16. kesäkuuta tapaamisia, joihin 

osallistui unkarilaisia ja slovenialaisia ETSK:n jäseniä ja toimittajia. 

Unkarilaisen ETSK:n jäsenen Kinga Joón (”muut eturyhmät” -ryhmä) 

kutsumille unkarilaisille toimittajille tarjottiin myös mahdollisuus 

seurata täysistuntoa sekä saada ensi käden tietoa komitean roolista 

ja toimintatavasta. 

Varapuheenjohtaja Anna Maria Darmanin järjesti lehdistölounaan 

ja käytti tilaisuutta hyväkseen esitelläkseen komitean työskentelyä 

ja tavatakseen toimittajia henkilökohtaisesti. Aloite oli osa hänen 

emännöimiään epävirallisia kokouksia, joissa tavoitteena on auttaa 

jäseniä ja toimittajia luomaan suoria yhteyksiä sekä edistää näkemys-

ten vaihtoa heidän välillään epävirallisessa ympäristössä. (ail) 

 ●

Kunnianosoitus Zenonas Rokus Rudzikasille

Otimme järkyttyneinä vastaan uutisen rakkaan työtoverimme 

ja ystävämme Zenonas Rudzikasin äkillisestä ja ennenaikaisesta 

kuolemasta 71 vuoden iässä. Hän oli poikkeuksellinen mies, joka 

jätti jälkensä paitsi sydämiimme ja mieliimme myös tiedeyhtei-

söön. Hänen harvinaislaatuista älykkyyttään verhosi mutta myös 

täydensi rauhallinen ja nöyrä persoonallisuus. Rudzikas toimi 

aktiivisesti ETSK:n jäsenenä vuodesta 2006 lähtien ja antoi huo-

mattavan panoksen komitean työhön. Hänen toimintaansa NAT-, 

REX- ja TEN-erityisjaostojen jäsenenä arvostettiin suuresti.

ETSK:ssa työskentelynsä lisäksi Rudzikas vietti täysipainoista 

akateemista elämää. Hän oli esimerkiksi Liettuan tiedeakatemian entinen puheenjohtaja. 

Rudzikas oli erinomainen tieteenharjoittaja: hän oli maineikas ydinspektroskopian 

spesialisti ja Liettuan tunnetuin teoreettisen fysiikan asiantuntija, joka oli saanut useita 

palkintoja tutkimuksistaan ja oivalluksistaan. Kollegat nimesivät tämän merkittävän 

teoreettisen fyysikon ja rakastetun miehen mukaan jopa erään päävyöhykkeen aste-

roidin: ”167960 Rudzikas”.

Zenonas Rudzikas oli paitsi loistava ja erittäin arvostettu tiedemies myös vaatimaton 

ja seurallinen mies ja sitoutunut Euroopan kansalainen. Tästä oli selkeänä osoituksena 

se, että hän oli yksi Liettuan kansallisen talous- ja sosiaalineuvoston perustajahahmoista.

Rudzikasin innostuneisuutta, huomattavaa älykkyyttä ja inhimillisiä valmiuksia 

jäävät meidän lisäksemme varmasti kaipaamaan kaikki, joilla oli kunnia tuntea Rudzikas 

ja työskennellä hänen kanssaan.

Luca Jahier
”Muut eturyhmät” -ryhmän puheenjohtaja
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EU:lla on edessään kaikkien aikojen tiukimmat budjettineuvottelut
Euroopan parlamentissa. Odotan myös 

mielenkiinnolla Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean panosta uusista rahoi-

tusnäkymistä käytävään keskusteluun 

kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkina-

osapuolien huolenaiheiden ja toiveiden 

kuulemiseksi.

Nyt kun rahoitusvarat ovat tiukassa, 

jäsenvaltiot pyytävät Euroopan unionia 

jatkuvasti lisäämään toimiaan sellaisilla 

aloilla kuin energia, ympäristö, maahan-

muutto ja diplomatia. Samaan aikaan 

ne haluavat kuitenkin supistaa EU:n 

talousarviota (eikä merkittäviä säästöjä 

saada todellakaan hallintomenoista, joi-

den osuus talousarviosta on vain 5,8 %). 

Tämän Rubikin budjettikuution ratkai-

seminen on yksi puheenjohtajavaltio 

Puolan suurimmista haasteista. 

Olen ollut usein yhteydessä pääminis-

teriin ja hänen tiimiinsä: tiedän, että he 

ovat tehtäviensä tasalla.

Janusz Lewandowski on rahoituksen 

suunnittelusta ja talousarviosta vastaava 

Euroopan komission jäsen. 

 

 

 ●

EU:n puheenjohtajavaltio Puola ei aio 

olla kiltisti hiljaa seuraavien kuuden 

kuukauden ajan! Donald Tuskin hal-

litus astuu puheenjohtajuusvuoroon 

tilanteessa, jossa useat jäsenvaltiot yrit-

tävät selviytyä vuosien ajan jatkuneen 

yli varojensa elämisen seurauksista ja 

EU puolestaan pohtii rajavalvontakysy-

myksiä ja rooliaan Välimerellä. Tämän 

lisäksi alkamassa on myös budjettikausi.

Puheenjohtajavaltio Puolan kyvyt 

joutuvat heti koetukselle budjettiky-

symyksissä, kun neuvoston on tarkoi-

tus hyväksyä kantansa EU:n vuoden 

2012 talousarvioon. Huhtikuun lopulla 

komissio esitti 4,9 prosentin lisäystä, joka 

perustuu lähinnä siihen, että eri puolilla 

Eurooppaa ollaan saamassa päätökseen 

EU-rahoitteisia hankkeita, ja ensi vuonna 

EU:n on maksettava korvaukset jäsen-

valtioille, jotka ovat saaneet hankkeensa 

päätökseen (esim. perusrakenteiden, 

työllisyyden ja ympäristön alalla). Monet 

jäsenvaltiot ovat kuitenkin jo ilmoitta-

neet, etteivät ne hyväksy tällaista EU:n 

talousarvion kasvua. Puheenjohtajavaltio 

Puolan on löydettävä keinot jäsenvaltioi-

den ristiriitaisten tavoitteiden yhteenso-

vittamiseksi: monet jäsenvaltiot haluavat, 

että EU:n talousarviota kasvatetaan mah-

dollisimman vähän, mutta katsovat, että 

niiden alueiden, yritysten, kansalaisjär-

jestöjen jne. tulisi kuitenkin saada sama 

osuus EU:n rahoituksesta kuin ennenkin.

Lähes samaan aikaan käynnistyvät 

seuraavaa rahoituskehystä koskevat neu-

vottelut. Harhaluuloja on turha elätellä: 

budjettineuvotteluista tulee EU:n histo-

rian tiukimmat, ja Puolan hallituksen 

tehtävänä on sovittaa yhteen neuvoston 

eriävät kannat ja saada aikaan sellainen 

asetusehdotus, joka voitaisiin hyväksyä 
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Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin haastattelu

ETSK-info: Minkä viestin haluatte antaa koko Euroopan 
kansalaisyhteiskunnan edustajille? Tiivistetäänkö Euroopan 
parlamentin jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien 
yhteistyötä edelleen?

Jerzy Buzek: Korostan uudelleen järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan roolia demokra-

tiassa. Olen puhunut tästä muun muassa Agora-kansalaisfoorumin avajaisissa tämän vuoden 

tammikuussa sekä useaan otteeseen vastustaessani Pohjois-Afrikan ja Valko-Venäjän 

hallituksia. Totesin silloin, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjä pitää tukea nykyistä 

enemmän. Tämä ajatus on sisällytetty moniin Euroopan parlamentin päätöslauselmiin, 

sillä Euroopan unionissa tiedetään, ettei demokratiaa ole olemassa ilman kansalaisyh-

teiskuntaa.

Juuri Te ETSK:n jäsenet olette kansalaisyhteiskunnan edustajia, sillä Te ajatte yhteis-

kunnallisesti tärkeitä etuja. Te edistätte todellista vuoropuhelua EU:n ja sen kansalaisten 

välillä ja lisäätte EU-tietoutta maissanne; ilman sitä integraatiota ei haluttaisi syventää. 

Euroopan parlamentti tarvitsee Teitä. Tätä yhteistyötä täytyy jatkaa EU:n kansalaisten 

hyväksi. Nyt ja myöhemmin tulevaisuudessa demokraattisia uudistuksia toteuttavat 

maat hyötyvät yhteisistä kokemuksistamme. Onnistumisemme perustuu tähän.

ETSK-info: Mitä odotatte Puolan puheenjohtajakaudelta?

Jerzy Buzek: Toistan usein, että EU luottaa siihen, että Puola tuo Eurooppaan uutta 

laadukkuutta ja innoittaa sitä yritteliäisyydellään, avoimuudellaan ja innokkuudellaan. 

Ne ovat Puolan tunnusmerkkejä. Haluamme Euroopan olevan maailman kilpailuky-

kyisin talous. Sen vuoksi olen tyytyväinen Puolan puheenjohtajakaudelleen valitsemiin 

tavoitteisiin: tehokas ja solidaarinen talousarvio, sisämarkkinoiden vahvistaminen ja 

inhimillisen pääoman tarjoamien mahdollisuuksien nykyistä parempi hyödyntäminen.

Olen tyytyväinen Puolan sitoumukseen naapuruuspolitiikassa, johon kuuluvat myös 

itäinen kumppanuus ja eteläiset naapurit, sillä sen ansiosta eurooppalaiset arvot ja viestit 

leviävät unionin rajojen ulkopuolelle. 

Euroopan parlamentin puhemiehen ominaisuudessa luotan siihen, että parlamentti 

tekee hyvää yhteistyötä Puolan hallituksen kanssa, sillä nyt kun Lissabonin sopimus on 

tullut voimaan, päätämme yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa suurimmasta 

osasta lainsäädäntöä. Toivon lisäksi, että Puola onnistuu yhdistämään tehokkaasti jäsen-

valtioiden edut, mikä ei ole helppoa etenkään kriisin aikana. Haasteita on riittämiin, 

mutta Puola on osoittanut jo useasti olevansa tehokas ja solidaarinen EU:n jäsenvaltio, 

jolla on valtavia mahdollisuuksia. (mb) 

 

 ●

PÄÄKIRJOITUS

PÄÄKIRJOITUS

Tavoitteena talousarvion tasapainottaminen

Puola työskentelee kilpailukykyisen, turvallisen ja avoimen Euroopan puolesta

Hyvät lukijat
Espanjan nuorisotyöttömyysaste on nykyisin yli 
44 prosenttia (Eurostatin mukaan). Tämä on äärimmäisen 
masentava luku, eivätkä muiden EU-maiden tilastot 
ole sen lohdullisempia. Nuorisotyöttömyysaste 
ylittää 20 prosenttia yli puolessa EU:n jäsenvaltioista. 
Kaikissa EU-maissa, joista tietoja on saatavilla, nuorten 

työttömyysaste on poikkeuksetta yleistä työttömyysastetta korkeampi. 

Nuorisotyöttömyys merkitsee traagista mahdollisuuksien hukkaamista, joka 
vaarantaa talouskasvun ja vaikuttaa vakavasti sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen 
tulevaisuudessa. Lisäksi työttömyys on sosiaalinen ongelma, joka tulee ihmiselle 
erittäin kalliiksi. Sheffi  eldin yliopiston kulttuurimaantieteen professorin Danny 
Dorlingin mukaan työttömyys on erityisen vahingollista nuorille, koska se jättää 
pysyvät jäljet ja sillä voi olla pitkäaikaisia seurauksia. Niistä vain muutamia 
esimerkkejä ovat korkeampi työttömyysriski tulevaisuudessa ja elinikäisten 
ansioiden jääminen alhaisiksi.

ETSK on viime aikoina järjestänyt etenkin Espanjassa ja Maltalla useita 
tapahtumia, joista kerrotaan tässä julkaisussa. Niissä käsiteltiin ongelmaa avoimesti. 
Samalla kun todettiin, että nykyiseen ahdinkoon ei ole olemassa yhtä ainoaa 
ihmeratkaisua, katsottiin, että useilla aloilla on ryhdyttävä toimiin samanaikaisesti.

Ensiksikin on elvytettävä työpaikkoja luova talouskasvu. Sen myötä myös 
nuorten työllisyysnäkymät paranevat. Toiseksi on puututtava koulunkäynnin 
keskeyttämiseen sekä koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden tarpeiden väliseen 
epäsuhtaan. Tässä yhteydessä myös koulun ulkopuolinen oppiminen on hyvin 
merkityksellistä. Kolmanneksi työmarkkinoiden sääntelykehystä on tarkistettava 
joustoturva huomioon ottaen. Nuorilla on oltava selkeä kuva siitä, että heidän 
määräaikaiset ja/tai osa-aikaiset työsopimuksensa voidaan – jonkin ajan kuluttua 
ja selvästi määritellyin ehdoin – muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi kokoaikaisiksi 
sopimuksiksi. Nuorten on saatava selkeät mahdollisuudet suuremman vakauden 
saavuttamiseen.

Lopuksi on tarkasteltava työvoimapalveluita. On tärkeää puuttua ongelmiin 
varhaisessa vaiheessa, kun nuoret ovat vaarassa menettää työpaikkansa. Tärkeää on 
myös niiden heikossa asemassa olevien ryhmien tukityöllistäminen, joiden pääsy 
tavanomaisille työmarkkinoille olisi muuten vaikeaa. Tällaisia ryhmiä ovat varsinkin 
kouluttamattomat tai erittäin huonosti koulutetut nuoret. Hyvä esimerkki tällaisista 
toimista on Nuoret liikkeellä -aloitteeseen sisältyvä ”nuorisotakuujärjestelmä”. 
Sen periaatteena on kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että nuorille tarjotaan 
työpaikkaa, jatkokoulutusta tai työkokemuksen kartuttamista kuuden kuukauden 
kuluessa koulun päättymisestä. 

Anna Maria Darmanin
Varapuheenjohtaja

Hyvät lukijat
ETSK:n varapuheenjohtajana, eurooppalaisena ja 
puolalaisena odotan hyvin innokkaasti Puolan aivan 
ensimmäistä kautta EU:n neuvoston puheenjohtajana. 

Olen tyytyväinen Puolan päätökseen toimia 
päättäväisesti kasvun edistämiseksi eikä vain pyrkiä 

Euroopan velkojen takaisinmaksuun, joka ei tärkeydestään huolimatta yksinään 
takaa voimakasta kasvua. Olemme määrittäneet kriisin perimmäiset syyt, ja 
nyt on aika katsoa tulevaisuuteen ja laatia viisaita strategioita kestävän kasvun 
luomiseksi ja näin ollen Euroopan kilpailukyvyn säilymisen varmistamiseksi.

Toivon todella, että Puolan puheenjohtajakaudella edistytään monilla 
keskeisillä aloilla, kuten yhtenäismarkkinoiden kehittämisessä, sillä 
loppuun saatettuna ne edistävät talouskasvua. Kunnianhimoinen EU:n 
talousarvio kasvattaisi lisäksi Euroopan taloudellista potentiaalia. Odotan 
puheenjohtajavaltio Puolan tekevän tämän selväksi tulevia talousnäkymiä 
koskevissa budjettineuvotteluissa. 

Tulevien neuvottelujen alla ETSK on tehnyt selväksi, että on luovuttava 
”oikeudenmukaisen palautuman” periaatteesta. Se on Euroopan yhdentymisen 
pohjana olevien yhteisvastuullisuuden ja vastavuoroisen hyödyn arvojen 
vastaista. ETSK kannattaa periaatetta, jonka mukaan EU:n omat varat menevät 
suoraan EU:n talousarvioon ja korvaavat näin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia. 
EU:n talousarvion rahoittamistapa heijastaa selkeästi Euroopan yhdentymisen 
edistymistä. 

Komitea on kahden viime vuoden aikana kehottanut sitkeästi antamaan 
kansalaisyhteiskunnalle nykyistä tärkeämmän roolin EU-pohjaisen 
lainsäädännön täytäntöönpanossa ja taloudellisen yhdentymisen edistämisessä 
itäisen kumppanuuden aloitteen piiriin kuuluvissa maissa. Sen vuoksi olen hyvin 
mielissäni siitä, että itäinen kumppanuus, joka on ehkä jätetty viime aikoina 
liian vähälle huomiolle, on puheenjohtajavaltion asialistan kärjessä. Välimeren 
etelärannikon maiden viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, miten 
ratkaisevan tärkeää naapurimaiden vakaus on – ei vain kaupan ja energiaturvan 
vuoksi.

Tätä taustaa vasten Puolan kokemuksia sen rauhanomaisesta 
vallankumouksesta kommunismia vastaan vuonna 1989 ja sen onnistuneesta 
muutosprosessista voitaisiin hyödyntää helpottamaan demokratian levittämistä 
arabimaailmassa. Kuten tuolloin Puolassa, arabimaailman tapahtumat ovat nyt 
osoittaneet kansalaisyhteiskunnan elintärkeän roolin tehtäessä historiaa isolla 
H:lla. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta, jota 
ETSK edustaa EU:ssa, on valmis ja halukas auttamaan puheenjohtajavaltio 
Puolaa saavuttamaan kunnianhimoiset ja erittäin tärkeät päämääränsä. 

Jacek Krawczyk
Varapuheenjohtaja

20. heinäkuuta 2011
Varsovassa yhteistyössä 
Puolan infrastruktuuriministeriön 
kanssa järjestettävä konferenssi 
jatkotoimena ETSK:n 
lausunnolle ”Unionin 
liikennepolitiikan kestävä 
kehitys ja Euroopan laajuinen 
liikenneverkko”

13. syyskuuta 2011
Brysselissä komitean 
tiloissa Eurooppa 
2020 -seurantakomitean 
kokous jäsenvaltioiden talous- 
ja sosiaalineuvostojen 
edustajien kanssa

21.–22. syyskuuta 2011
Brysselissä komitean 
tiloissa EESC Design Eleven 
-palkinnon jakotilaisuus ja 
näyttelyn avajaiset

TÄSSÄ NUMEROSSA
Euroopan 
vapaaehtoistoiminnan 
teemavuosi: 
Vapaaehtoistoiminta arvoonsa

Puolan puheenjohtajuuskausi: 
Puola työskentelee 
kilpailukykyisen, turvallisen ja 
avoimen Euroopan puolesta, 
sanoo Puolan EU-valtiosihteeri 

ETSK laatii puheenjohtajavaltio 
Puolan pyynnöstä neljä 
valmistelevaa lausuntoa

ETSK pohtii 
nuorisotyöttömyyttä

EU:n ja Venäjän 
työryhmäkokous: parannetaan 
kansalaisyhteiskunnan 
mahdollisuuksia vaikuttaa 
kestävään kehitykseen 
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EU:n talousarvion kokonaistarkas-

telu tehdään aikana, jolloin kaikkialla 

Euroopassa vallitsee suuri taloudellinen 

epävarmuus. ETSK on antanut asiaa 

koskevat suosituksensa oma-aloitteisessa 

lausunnossa, jonka esittelijät ovat Henri 

Malosse (työnantajien ryhmä, Ranska) 

ja Gérard Dantin (työntekijöiden ryhmä, 

Ranska). Talous- ja rahoituskriisin ja 

useimpien jäsenvaltioiden kasvavien 

alijäämien vuoksi on nähtävissä, ettei 

EU:lla ole riittäviä budjettivaroja poliit-

tisen strategiansa tai uuden Lissabonin 

Puola on määrittänyt puheenjohtajakautensa tärkeimmäksi tehtäväksi talouskasvun lisäämisen 

ja ihmisten luottamuksen lujittamisen. Eurooppa on ottanut oppia kriisistä ja uudistanut raken-

teensa talouspilarin, ja nyt sen täytyy ryhtyä määrätietoisiin toimiin kasvun ja kilpailukykyisen 

talouden tukemiseksi. Sen vuoksi Puola aikoo keskittyä Euroopan yhtenäismarkkinoiden 

laajentamiseen ja syventämiseen, investointipolitiikan tukemiseen ja henkisen pääoman vah-

vistamiseen. Kaikki nämä seikat sisältyvät puheenjohtajavaltio Puolan ensimmäiseen painopis-

tealaan ”Euroopan yhdentyminen kasvun lähteenä”. Jotta voimme saavuttaa tehokkaasti tämän 

tavoitteen, johon sisältyy myös aktiivinen työllisyyspolitiikka, meille ovat aivan olennaisen 

tärkeitä suositukset, joita olemme pyytäneet Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta.

Toinen asia, jota aiomme käsitellä, on ”turvallinen Eurooppa”. Siihen sisältyvät myös ener-

giaturvallisuus, jota Puola on edistänyt EU:ssa jo useita vuosia, sekä elintarviketurvallisuus 

ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistaminen. Tavoitteemme on, että EU vahvistaa 

asemaansa kansainvälisenä toimijana, ja tuemme kaikkia tähän tavoitteeseen tähtääviä toimia.

EU:n puheenjohtajavaltio Puolan tärkeimmistä painopistealoista kolmas ja laaja-alaisin on 

Euroopan hyötyminen avoimesta suhtautumisesta EU:n ulkopuolisiin maihin. Haluamme toivottaa Kroatian tervetulleeksi Euroopan 

unioniin ja tukea muiden maiden liittymisprosesseja. Aiomme syventää itäistä kumppanuutta, joka tuo Ukrainan, Valko-Venäjän, 

Moldovan, Azerbaidžanin, Armenian ja Georgian EU:n lähipiiriin. Pyrimme tekemään itäisen kumppanuuden puitteissa assosi-

aatiosopimuksia ja perustamaan vapaakauppa-alueen. Sitä silmällä pitäen ETSK laatii meille lausunnon, jossa käsitellään itäisen 

kumppanuuden ja unionin itäisen ulottuvuuden vuorovaikutusta. 

Puheenjohtajakauden tarkoituksena ei ole vain suunnitella tulevaisuutta vaan ennen kaikkea reagoida asianmukaisin tavoin 

tämänhetkisiin tapahtumiin. Näin ollen aiomme seurata tarkasti EU:n eteläisten naapurien kehityskulkuja ja tukea toimia, joilla EU 

pyrkii luomaan uusia suhteita arabimaailmaan. Haluamme lisäksi laatia kattavan toimintastrategian, jolla edistetään tämän alueen 

maiden demokratiakehitystä ja nykyaikaisten valtiorakenteiden luomista.

Puheenjohtajavaltio Puola haluaa rakentaa taloudellisesti vahvaa Eurooppaa, jotta voidaan katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen ja 

parantaa EU:n yhteiskunnallista ilmapiiriä. On selvää, että siihen ei päästä ilman kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista, ja 

sitä edustaa unionitasolla Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. ●

Mikołaj Dowgielewicz on Eurooppa-asioista ja talouspolitiikasta vastaava valtiosihteeri Puolan ulkoasiainministeriössä.

sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. 

Näin ollen tarvitaan älykästä talousarvi-

ota, joka tarjoaa EU:lle välineet unionin 

tavoitteiden saavuttamiseksi lisäämättä 

kuitenkaan kansalaisten ja yritysten vero-

taakkaa missään Euroopassa. 

ETSK:n mielestä ”oikeudenmukaisen 

palautuman” käsitteestä on luovuttava, 

sillä se on ristiriidassa Euroopan yhden-

tymisen taustalla olevien yhteisvastuun 

ja keskinäisen hyödyn arvojen kanssa. 

Sitä vastoin on tärkeää soveltaa toissijai-

suuden periaatetta, joka takaa, että asiat 

käsitellään alimmalla tai vähiten keskite-

tyllä viranomaistasolla. ETSK kannattaa 

Euroopan komission ehdotusta omien 

varojen käyttämisestä. Ne voivat olla täy-

sin uudenlaisia tai kansallisten verojen 

korvikkeita. Jäsenvaltioiden ja unionin 

talousarvioiden tulisi täydentää toisiaan, 

jotta maksimoitaisiin EU:n mahdollisuu-

det saavuttaa poliittiset tavoitteensa.

Tehokkaan talousarvion aikaansaa-

miseksi on oleellista keskittyä taisteluun 

yleisestä mielipiteestä. EU:n toimien 

puuttumisesta aiheutuvien kustan-

nusten korostaminen olisi vakuuttava 

argumentti yleisön tuen saamiseksi. 

Nimenomaan tästä syystä ETSK toivoo 

Euroopan parlamentin tavoin, että uni-

onin tarjoamien mahdollisuuksien hyö-

dyntämättä jättämisestä aiheutuvista 

kustannuksista laadittaisiin ja julkaistai-

siin tutkimuksia, joissa tuotaisiin esiin 

kansallisten talousarvioiden päällekkäi-

syydet. Komitea osallistuisi näihin tut-

kimuksiin sekä muun tiedotusaineiston 

tarjoamiseen Euroopan unionin kansa-

laisille. (ma)  

  

  

 ●

LYHYESTI

IN MEMORIAM

ETSK:n panos G20-maiden kokoukseen: 
globaaleja ratkaisuja hintojen epävakauteen

G20-maiden maatalousministerit 

tapasivat Pariisissa 22.–23. kesäkuuta 

keskustellakseen maataloustuotteiden 

maailmanmarkkinoiden kehityksestä 

sekä siihen liittyvistä kauppaneuvotte-

luista. G20-ryhmän nykyinen puheen-

johtajavalt io Ranska on tehnyt 

elintarviketurvasta yhden puheenjohta-

juuskautensa keskeisistä poliittisista pai-

nopisteistä. Se pyysi ETSK:ta esittämään 

näkemyksensä asiasta ennen kesäkuun 

kokousta. Elintarviketurvaan liittyvät 

kysymykset ovat yhtä lailla tärkeässä 

asemassa EU:n maatalous-, kauppa- ja 

kehityspolitiikoissa. 

Perustan luomiseksi ETSK:n kan-

nalle komitea järjesti 23. toukokuuta 

konferenssin aiheesta ”Ruokaa kaikille 

– tavoitteena maailmanlaa-

juinen sopimus”. Edustajia 

muun muassa Yhdistyneistä 

Kansakunnista, YK:n elin-

tarvike- ja maatalousjär-

jestöstä FAO:sta ja EU:sta 

tapasi Brysselissä pohtiak-

seen tapoja torjua maatalo-

uskriisiä globaalilla tasolla. 

Konferenssin paikal le 

kokoamat huippujohtajat 

ja asiantuntijat työstivät 

EU:n suosituksia 22.–23. 

kesäkuuta pidettävää G20-ryhmän mai-

den maatalousministerien kokousta sil-

mällä pitäen. 

”Meillä ei ole varaa uuteen maa-

talouskriisiin maailmanmarkkinoilla. 

Hallitsematon keinottelu on tuhoisaa 

kehitysmaille, aiheuttaa nälänhätää ja 

köyhdyttää viljelijöitämme. Meidän on 

pysäytettävä tämä kehitys, ja Euroopan 

unioni on sitoutunut sen pysäyttämi-

seen”, konferenssin puheenjohtajana 

toiminut Euroopan talous- ja sosiaali-

komitean puheenjohtaja Staff an Nilsson 

totesi.

ETSK:n puheenjohtajavaltio Rans-

kalle tekemän ehdotuksen pohjalta 

Pariisissa 22.–23. kesäkuuta käsitellyt 

ja hyväksytyt konkreettiset ideat katta-

vat kuusi pilaria: kestävyysperiaatteen 

mukainen maatalouden edistäminen, 

kansalaisyhteiskunnan ratkaiseva rooli, 

tunnustetaan oikeus elintarvikkeisiin, 

politiikan johdonmukaisuuden tarve, 

maatalousmarkkinoiden toiminnan 

parantaminen ja heikoimmassa asemassa 

olevien suojelu. 

ETSK kehotti lisäksi painokkaasti 

parantamaan kansainvälisten orga-

nisaatioiden välistä koordinointia ja 

yhteistyötä ja ennen kaikkea lisäämään 

niiden toteuttamien toimien johdonmu-

kaisuutta. ETSK korosti myös tarvetta 

parantaa viljelijöiden, myös pienti-

lallisten, mahdollisuuksia hyödyntää 

kansainvälistä ja Euroopan unionin 

rahoitusta sekä varmistaa, että naisilla 

on tasavertaiset ja rajoittamattomat 

mahdollisuudet saada käyttöönsä tuo-

tantovälineitä. (ail)

”Ruokaa kaikille” -konferenssin pää-

telmiin voi tutustua internetissä seuraa-

vassa osoitteessa:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/  ●

EU luottaa siihen, että Puola tuo 
Eurooppaan uutta laadukkuutta 

EU:n ja Venäjän työryhmäkokous 

Brysselissä järjestettiin 28. kesäkuuta ETSK:n ja Venäjän kan-

sankamarin yhteinen työryhmäkokous. Osapuolet tapasivat nyt 

neljättä kertaa. Tällä kertaa kokouksessa keskityttiin erityisesti 

mahdollisuuksiin edetä kohti entistä ympäristöystävällisempiä 

talouksia. Keskustelu liittyi Rio de Janeirossa ensi vuonna jär-

jestettävään Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen 

konferenssiin. Konferenssi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden 

osoittaa, missä määrin EU:n ja Venäjän kansalaisyhteiskunnat 

ovat samaa mieltä asiasta.

YK:n konferenssia ennakoiden työryhmäkokouksen osan-

ottajat lähettivät päättäväisen sanoman, jossa he kehottavat 

kiinnittämään kansallisessa politiikanteossa nykyistä enem-

män huomiota ympäristökysymyksiin. Lisäksi he korostivat sen 

merkitystä, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta kutsutaan 

mukaan tällaisen kestävyysperiaatteiden mukaisen ympäristöpo-

litiikan muotoiluun. Muista osanottajien käsittelemistä tärkeistä 

aiheista mainittakoon muuttoliike sekä kansalaisyhteiskunnan 

rooli EU:n ja Venäjän nykyaikaistamiskumppanuudessa.

Lisätietoa aiheesta sekä työryhmäkokouksen päätelmät ovat 

saatavissa internetissä osoitteessa http://www.eesc.europa.

eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 ●

Euroopan talousalueen neuvoa-
antavan komitean vierailu Virossa

Euroopan talousalueen neuvoa-antava 

komitea piti työvaliokuntansa esityksestä 

19. kokouksensa 12.–13. toukokuuta Tar-

tossa. Vierailun ohjelmaan sisältyi tutus-

tuminen vammaisille lapsille ja heidän 

perheilleen tarkoitettuun Eesti Agrenska 

-rahaston kuntoutumiskeskukseen sekä 

Tarton tiedepuistoon.

Kokouksessa käsiteltiin Euroopan 

talousalueesta tehtyä sopimusta, ja tähän 

keskusteluun osallistuivat EFTA:n sih-

teeristön johtaja Lars Erik Nordgaard ja 

EFTA:n valvontaviranomaisen puheen-

johtaja Per Sanderud. Lisäksi yhtenä 

keskustelun aiheena oli Islannin mah-

dollinen liittyminen Euroopan unioniin.

Neuvoa-antavan komitean jäsenet 

käsittelivät myös kahta sisämarkkinoi-

den toimenpidepakettia koskevaa pää-

töslauselmaa sekä Euroopan talouden 

ohjausjärjestelmää koskevaa työasiakir-

jaa. Tarton yliopiston professori Raul 

Eamets antoi perusteellisen katsauksen 

taloustilanteesta ja budjettikurin vaiku-

tuksista sekä analysoi ehdotettuja toimia 

euroalueen ongelmien ratkaisemiseksi. 

Energia-alan innovointia käsitte-

levässä uudessa päätöslauselmassa ja 

raportissa korostetaan tarvetta levittää 

entistä laajemmin energiatehokkaan tek-

nologian käyttöä koskevaa tietoa ja lisätä 

sen soveltamista. Asiakirjassa kannate-

taan myös tutkimukseen ja kehittämiseen 

tehtävien investointien lisäämistä erityi-

sesti yksityisellä sektorilla, jolla Eurooppa 

on muita jäljessä. On huolestuttavaa 

huomata, että tällä alalla ei toimi yhtään 

eurooppalaista yritystä. 

Istuntojen jälkeen osallistujat vie-

railivat vammaisille lapsille ja heidän 

perheilleen tarkoitetussa Eesti Agrenska 

-rahaston kuntoutumiskeskuksessa 

Tammistussa. Euroopan talousalueen 

neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja 

Meelis Joost selitti vuonna 2003 luodun 

Viron ja Ruotsin pysyvän yhteistyön 

tavoitteita ja toimintaa. Vierailu tarjosi 

ennen kaikkea mahdollisuuden tutustua 

Norjan/ETA:n rahoitusjärjestelmän teke-

mään investointiin. Rahoitusjärjestel-

mällä on rahoitettu vammaisille nuorille 

tarkoitettu opetuskeittiö, jossa he voivat 

oppia ruoanlaittoa, catering-palveluita, 

ruokalistojen suunnittelua jne. 

Neuvoa-antavan komitean jäsenten 

toinen vierailu suuntautui Tarton tiede-

puistoon, jossa he saivat tietoa tiedepuis-

ton palveluita käyttävien vakiintuneiden 

ja aloittelevien yritysten määrästä ja 

luonteesta. Tarton tiedepuistossa on 

otettu käyttöön laboratorioita uusien ja 

vanhojen yritysten tuotekehittelyn tuke-

miseksi. (mj) 

 

 ●

Euroopan ydinenergiafoorumin täysistunto

Euroopan ydinenergiafoorumin viimeisimmässä täysistunnossa Prahassa 19.–20. tou-

kokuuta 2011 Richard Adams nimitettiin ydinenergiafoorumin avoimuustyöryhmän 

puheenjohtajaksi valitettavasti kuolleen edeltäjänsä, TEN-erityisjaoston entisen puheen-

johtajan János Tóthin tilalle.

Euroopan ydinenergiafoorumi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella 

laajasti ja ilman minkäänlaisia rajoituksia avoimuuskysymyksistä sekä ydinenergian 

mahdollisuuksista ja riskeistä. ETSK on järjestänyt tässä yhteydessä säännöllisesti kon-

ferensseja Euroopan kansalaisyhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa sellaisista aiheista 

kuin Euroopan kansalaisyhteiskunnan näkemys ydinenergiasta (2009) ja Ydinener-

gian riskit ja mahdollisuudet – kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien näkökantoja 

(2010).

Kaikki jäsenvaltiot ovat erittäin kiinnostuneita vähähiilisen energiantuotannon 

tulevaisuudesta. Tulevaisuutta ajatellen komitea aikookin järjestää marraskuussa 

2011 konferenssin, jolla se pyrkii edistämään sidosryhmien sitoutumista ydinturval-

lisuuteen, sekä vuonna 2012 konferenssin vähähiilisten energialähteiden tulevasta 

yhdistelmästä. (ak) ●

Talousalan koulutus ja rahoitustuotteiden vastuullinen kulutus (ECO/297)

Tilanteessa, jossa rahoitusjärjestelmästä on tulossa yhä monimutkaisempi ja läpinäky-

mättömämpi, talousalan koulutus on avain rahoitustuotteiden vastuullisen kulutuksen 

mahdollistamiseksi.

Euroopan komission ja OECD:n ajamia strategioita ja aloitteita rahoitusjärjestelmän 

puutteiden poistamiseksi on täydennettävä rahoitusalan selkeällä sitoutumisella. Uusien 

säännösten asianmukaisen soveltamisen tulisi myös edistää läpinäkyvien rahoitustuot-

teiden saatavuutta.

Talousalan koulutus on ymmärrettävä koko eliniän kattavaksi kokonaisvaltaiseksi 

toiminnaksi, joka sisällytetään osaksi koulutusjärjestelmän opetussuunnitelmia ja jota 

jatketaan työntekijöiden jatko- ja uudelleenkoulutuksessa. Samalla sen tulisi vahvistaa 

taloudellista osallisuutta sekä edistää tietoista säästämistä. (ctp) ●

Unkarilais- ja slovenialaisjäsenet tapasivat kansallisia tiedotusvälineitä
ETSK:n tiloissa järjestettiin 15.–16. kesäkuuta tapaamisia, joihin 

osallistui unkarilaisia ja slovenialaisia ETSK:n jäseniä ja toimittajia. 

Unkarilaisen ETSK:n jäsenen Kinga Joón (”muut eturyhmät” -ryhmä) 

kutsumille unkarilaisille toimittajille tarjottiin myös mahdollisuus 

seurata täysistuntoa sekä saada ensi käden tietoa komitean roolista 

ja toimintatavasta. 

Varapuheenjohtaja Anna Maria Darmanin järjesti lehdistölounaan 

ja käytti tilaisuutta hyväkseen esitelläkseen komitean työskentelyä 

ja tavatakseen toimittajia henkilökohtaisesti. Aloite oli osa hänen 

emännöimiään epävirallisia kokouksia, joissa tavoitteena on auttaa 

jäseniä ja toimittajia luomaan suoria yhteyksiä sekä edistää näkemys-

ten vaihtoa heidän välillään epävirallisessa ympäristössä. (ail) 

 ●

Kunnianosoitus Zenonas Rokus Rudzikasille

Otimme järkyttyneinä vastaan uutisen rakkaan työtoverimme 

ja ystävämme Zenonas Rudzikasin äkillisestä ja ennenaikaisesta 

kuolemasta 71 vuoden iässä. Hän oli poikkeuksellinen mies, joka 

jätti jälkensä paitsi sydämiimme ja mieliimme myös tiedeyhtei-

söön. Hänen harvinaislaatuista älykkyyttään verhosi mutta myös 

täydensi rauhallinen ja nöyrä persoonallisuus. Rudzikas toimi 

aktiivisesti ETSK:n jäsenenä vuodesta 2006 lähtien ja antoi huo-

mattavan panoksen komitean työhön. Hänen toimintaansa NAT-, 

REX- ja TEN-erityisjaostojen jäsenenä arvostettiin suuresti.

ETSK:ssa työskentelynsä lisäksi Rudzikas vietti täysipainoista 

akateemista elämää. Hän oli esimerkiksi Liettuan tiedeakatemian entinen puheenjohtaja. 

Rudzikas oli erinomainen tieteenharjoittaja: hän oli maineikas ydinspektroskopian 

spesialisti ja Liettuan tunnetuin teoreettisen fysiikan asiantuntija, joka oli saanut useita 

palkintoja tutkimuksistaan ja oivalluksistaan. Kollegat nimesivät tämän merkittävän 

teoreettisen fyysikon ja rakastetun miehen mukaan jopa erään päävyöhykkeen aste-

roidin: ”167960 Rudzikas”.

Zenonas Rudzikas oli paitsi loistava ja erittäin arvostettu tiedemies myös vaatimaton 

ja seurallinen mies ja sitoutunut Euroopan kansalainen. Tästä oli selkeänä osoituksena 

se, että hän oli yksi Liettuan kansallisen talous- ja sosiaalineuvoston perustajahahmoista.

Rudzikasin innostuneisuutta, huomattavaa älykkyyttä ja inhimillisiä valmiuksia 

jäävät meidän lisäksemme varmasti kaipaamaan kaikki, joilla oli kunnia tuntea Rudzikas 

ja työskennellä hänen kanssaan.

Luca Jahier
”Muut eturyhmät” -ryhmän puheenjohtaja
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EU:lla on edessään kaikkien aikojen tiukimmat budjettineuvottelut
Euroopan parlamentissa. Odotan myös 

mielenkiinnolla Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean panosta uusista rahoi-

tusnäkymistä käytävään keskusteluun 

kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkina-

osapuolien huolenaiheiden ja toiveiden 

kuulemiseksi.

Nyt kun rahoitusvarat ovat tiukassa, 

jäsenvaltiot pyytävät Euroopan unionia 

jatkuvasti lisäämään toimiaan sellaisilla 

aloilla kuin energia, ympäristö, maahan-

muutto ja diplomatia. Samaan aikaan 

ne haluavat kuitenkin supistaa EU:n 

talousarviota (eikä merkittäviä säästöjä 

saada todellakaan hallintomenoista, joi-

den osuus talousarviosta on vain 5,8 %). 

Tämän Rubikin budjettikuution ratkai-

seminen on yksi puheenjohtajavaltio 

Puolan suurimmista haasteista. 

Olen ollut usein yhteydessä pääminis-

teriin ja hänen tiimiinsä: tiedän, että he 

ovat tehtäviensä tasalla.

Janusz Lewandowski on rahoituksen 

suunnittelusta ja talousarviosta vastaava 

Euroopan komission jäsen. 

 

 

 ●

EU:n puheenjohtajavaltio Puola ei aio 

olla kiltisti hiljaa seuraavien kuuden 

kuukauden ajan! Donald Tuskin hal-

litus astuu puheenjohtajuusvuoroon 

tilanteessa, jossa useat jäsenvaltiot yrit-

tävät selviytyä vuosien ajan jatkuneen 

yli varojensa elämisen seurauksista ja 

EU puolestaan pohtii rajavalvontakysy-

myksiä ja rooliaan Välimerellä. Tämän 

lisäksi alkamassa on myös budjettikausi.

Puheenjohtajavaltio Puolan kyvyt 

joutuvat heti koetukselle budjettiky-

symyksissä, kun neuvoston on tarkoi-

tus hyväksyä kantansa EU:n vuoden 

2012 talousarvioon. Huhtikuun lopulla 

komissio esitti 4,9 prosentin lisäystä, joka 

perustuu lähinnä siihen, että eri puolilla 

Eurooppaa ollaan saamassa päätökseen 

EU-rahoitteisia hankkeita, ja ensi vuonna 

EU:n on maksettava korvaukset jäsen-

valtioille, jotka ovat saaneet hankkeensa 

päätökseen (esim. perusrakenteiden, 

työllisyyden ja ympäristön alalla). Monet 

jäsenvaltiot ovat kuitenkin jo ilmoitta-

neet, etteivät ne hyväksy tällaista EU:n 

talousarvion kasvua. Puheenjohtajavaltio 

Puolan on löydettävä keinot jäsenvaltioi-

den ristiriitaisten tavoitteiden yhteenso-

vittamiseksi: monet jäsenvaltiot haluavat, 

että EU:n talousarviota kasvatetaan mah-

dollisimman vähän, mutta katsovat, että 

niiden alueiden, yritysten, kansalaisjär-

jestöjen jne. tulisi kuitenkin saada sama 

osuus EU:n rahoituksesta kuin ennenkin.

Lähes samaan aikaan käynnistyvät 

seuraavaa rahoituskehystä koskevat neu-

vottelut. Harhaluuloja on turha elätellä: 

budjettineuvotteluista tulee EU:n histo-

rian tiukimmat, ja Puolan hallituksen 

tehtävänä on sovittaa yhteen neuvoston 

eriävät kannat ja saada aikaan sellainen 

asetusehdotus, joka voitaisiin hyväksyä 
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Vapaaehtoistoiminta arvoonsa

EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmä

ETSK rohkaisee avoimeen vuoropuheluun Intian kanssa

Toinen Euroopan vapaaehtoistoimin-

nan teemavuoden 2011 EU:n laajuisista 

temaattisista konferensseista oli 23.–24. 

toukokuuta 2011  pidetty Volunteer! 

Make a difference (”vapaaehtoistoi-

minnalla voi vaikuttaa”). Tapahtuma 

oli erittäin onnistunut.

Konferenssin yleisenä tavoitteena oli 

koota yhteen vapaaehtoistyöntekijöitä 

eri puolilta Eurooppaa, jotta he voisivat 

EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmä 

kokoontui 9.–12. toukokuuta Xi’anissa 

keskustellakseen molempien osapuol-

ten esittämien raporttien pohjalta 

ETSK:n valtuuskunta vieraili 

EU–Intia-seurantakomitean 

puheenjohtajan Xavier Ver-

bovenin johdolla Intiassa 

20.–25. maaliskuuta 2011. 

Vierailun tarkoitus oli kak-

sitahoinen: keskustella maan 

eri sidosryhmien kanssa 

mahdollisuudesta käynnis-

tää uudelleen EU:n ja Intian 

pyöreän pöydän keskustelut 

sekä kuunnella Intian kansa-

laisyhteiskunnan näkemyksiä 

meneillään olevista neuvotte-

luista vapaakauppasopimuk-

sen solmimiseksi EU:n ja 

Intian välillä. Valtuuskunta 

vieraili Euroopan unionin 

Intian-edustustossa, tapasi 

kauppakamarien, elinkeino-

tutustua toisiinsa, jakaa kokemuksia ja 

oppia toistensa kokemuksista vapaaeh-

toistoiminnan alalta. ETSK ja Euroopan 

komissio järjestivät yhdessä ETSK:n 

tiloissa seminaarin, jossa pohdittiin 

yrityskansalaisuutta ja työntekijöiden 

vapaaehtoistoimintaa. 

ETSK esitti vuonna 2006  toimi-

elimistä ensimmäisenä ajatuksen 

vapaaehtoistoiminnalle omistetusta 

teemavuodesta. Konferenssi oli teema-

vuoden tärkeä virstanpylväs, joka edisti 

vapaaehtoistyöntekijöiden osaamisen 

ja panoksen tunnustamista. ETSK 

on pitänyt vapaaehtoistoimintaa voi-

makkaasti esillä, sillä ETSK:n mukaan 

vapaaehtoistoiminta tuo arvokkaan 

lisän yhteiskunnalliseen elämään. Tilai-

suudessa puhunut ETSK:n puheen-

johtaja Staff an Nilsson oli tyytyväinen 

siihen, että niin monet halusivat pohtia 

yritysten roolia vapaaehtoistoiminnan 

osallistavaan aluekehitykseen ja ympä-

ristöystävälliseen talouteen liittyvistä 

kysymyksistä kestävän kehityksen yhte-

ydessä. ”Emme ehkä pääse yksimielisyy-

erilaiset. Tämä koskee esimerkiksi 

kestävää kehitystä sekä erityisesti sen 

sosiaalista ulottuvuutta. 

Toinen selkeä haaste ovat kes-

kustelut EU:n ja Intian vapaakaup-

pasopimuksesta, sen taloudelliset ja 

sosiaaliset vaikutukset Intian yhteis-

kuntaan mukaan luettuina, sekä se, 

että tarvitaan asianmukainen väline 

kyseisen sopimuksen valvomiseksi ja 

yhä enemmän yksityiskohtaista tietoa 

edistämisessä. Hän piti puheen myös 

toisen päivän päätöstäysistunnossa.

”ETSK on oikea taho tukemaan 

vapaaehtoistoimintaa ja keskuste-

lemaan sen arvosta: monet meistä 

Euroopan talous- ja sosiaalikomite-

assa edustamme vapaaehtoisjärjestöjä, 

useimmat työskentelemme vapaaeh-

toisesti komitean hyväksi ja kaikki 

olemme olleet mukana vapaaehtois-

toiminnassa jossain elämänvaiheessa. 

Vapaaehtoistoiminta on varmaankin 

paras esimerkki aktiivisesta kansa-

laisuudesta. Sen lisäksi, että se tuo 

tyydytystä tekijälleen, sen merkitys 

yhteiskunnalle on luultavasti vieläkin 

suurempi”, puheenjohtaja Staff an Nils-

son totesi. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

teen kaikista kysymyksistä, mutta 

voimme oppia ymmärtämään 

toisiamme ja ottaa oppia toisil-

tamme”, ETSK:n puheenjohtaja 

Staff an Nilsson totesi avauspu-

heenvuorossaan. ETSK:n valtuus-

kuntaa johtanut Nilsson kehotti 

kiinalaiskumppaneita sitoutu-

maan avoimeen ja vilpittömään 

vuoropuheluun ja näkemysten 

vaihtoon haastavista talous- ja 

sosiaalikysymyksistä keskinäi-

sen ymmärryksen edistämiseksi 

ja yhteistyön tehostumisen var-

mistamiseksi. Kiinan talous- 

ja sosiaalineuvoston (CESC) 

puheenjohtaja Wang Gang kertoi 

Kiinan uudistusprosessista sekä 

modernisaatiokehityksestä, joka 

on nostanut miljoonia kiinalai-

sia köyhyydestä. EU:n ja Kiinan 

pyöreän pöydän ryhmän yhdeksännen 

kokouksen yhteiseen julkilausumaan voi 

tutustua ETSK:n internet-sivuilla. (cc) 

 ●

taloudesta, joka on 92-prosenttisesti 

riippuvainen epävirallisesta sektorista 

– jota tarkasteltiin hyvin vähän neu-

vottelua edeltäneissä vaikutustenarvi-

oinneissa. 

Ammattijärjestöt kuten myös työn-

antajajärjestöt ja muut kansalaisyh-

teiskunnan toimijat niin Euroopassa 

kuin Intiassa ovat ratkaisevassa ase-

massa näiden haasteiden saavuttami-

seksi. (xv/as) ●

Jäsenuutisia

ETSK:n jäsenestä Jillian 
van Turnhoutista Irlannin senaatin jäsen

Kaikissa asioissa on hyvätkin puolensa. ETSK pahoittelee irlantilaisjäsenensä 

Jillian van Turnhoutin lähtöä komiteasta, mutta on iloinen siitä, että tämä on 

nimitetty kotimaansa senaattiin. Komitea onnittelee Jillian van Turnhoutia nimi-

tyksen johdosta ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää uudessa toimessaan Seanad 

Éireannissa.

Taoiseach (Irlannin pääministeri) nimitti Jillian van Turnhoutin senaatin 

jäseneksi tämän Irlannin lastenoikeuksien liitossa tekemän työn ansiosta. ”Se, 

että minulle on suotu tämä kunnia ja se liittyy lastenoikeuksien liitossa tekemääni 

työhön, on mieluisa henkilökohtainen saavutus. Uskon, että nimitykselläni voi 

olla ja on myönteisiä vaikutuksia”, van Turnhout totesi.

Jillian van Turnhout on ETSK:n entinen varapuheenjohtaja, ja hän on ollut 

aktiivinen komitean jäsen (muut eturyhmät – ryhmä III) 12 vuoden ajan. Hänen 

tilallaan työvaliokunnassa on nyt Padraig Walshe. (ail) 

 

 ●

ETSK laatii puheenjohtajavaltio Puolan pyynnöstä neljä valmistelevaa lausuntoa

ETSK puolalaisjäsenten silmin 

Väestönkehityksen haasteet vaativat kattavaa, vankkatekoista ratkaisua 

Esittelijä Wolfgang Greif (työntekijöiden ryhmä, Itävalta) laatii parhaillaan lausuntoa väestön ikääntymi-

sen tulevista vaikutuksista työmarkkinoihin. ETSK suhtautuu lausunnossa epäillen sellaisiin helppoihin 

ratkaisuihin kuin lakisääteisen eläkeiän korotus tai rahastoiviin eläkejärjestelmiin siirtyminen. Komitean 

mielestä tulisi sen sijaan ryhtyä harjoittamaan kohdennettua kasvupolitiikkaa ja keskittyä työllistymis-

mahdollisuuksien lisäämiseen.

Useimmissa maissa on tarjolla riittävästi työvoimaa, ja vallalla on käsitys, että integraatiostrategioiden 

avulla voidaan hillitä väestön ikääntymiseen liittyviä tulevia rahoituspaineita. 

Maatalousalan vahvistaminen itäisen kumppanuuden maissa

Toisen valmistelevan lausunnon esittelijä Seppo Kallio (muut eturyhmät, Suomi) käsittelee kysymystä 

itäisen kumppanuuden ja unionin politiikkojen itäisen ulottuvuuden vuorovaikutuksesta. ETSK katsoo, 

että maataloudella, elintarviketuotannolla ja maatalouspolitiikalla tulisi olla keskeisempi asema itäisten 

kumppanimaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa, sillä niillä on paljon merkitystä taloudellisen, sosi-

aalisen ja alueellisen kehityksen ylläpitäjinä.

Kumppanuusmailla on ollut vaikeuksia täyttää terveys- ja kasvinsuojelumääräyksiä koskevat EU:n 

vaatimukset ja kriteerit. Tästä syystä ETSK ehdottaa, että itäisen kumppanuuden yhteistyössä omistetaan 

uusi erityinen asiakohta terveys- ja kasvinsuojelukysymyksille. 

Mikä on ilmastoinvestointien tulevaisuus kriisin jälkeen?

Kolmannessa valmistelevan lausunnon laatimista koskevassa pyynnössään Puolan hallitus kehottaa 

ETSK:ta käsittelemään haastavaa kysymystä siitä, miten talouskriisi vaikuttaa eurooppalaisten yritysten 

kykyyn tehdä lisää ilmastoinvestointeja.

Asiakirjassaan, jossa analysoidaan vaihtoehtoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 pro-

sentin tavoitteen, Euroopan komissio pohtii eri vaihtoehtoja 30 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi. 

Komission asiakirjassa kuitenkin väistellään kriisin mahdollisia vaikutuksia yritysten ympäristömyöntei-

siin investointeihin. Valmisteluryhmä, jossa esittelijänä toimi Josef Zbořil (työnantajien ryhmä, Tšekki), 

käsitteli aihetta kiertelemättä, ja sen on tarkoitus esittää yksituumainen lausunto lokakuussa 2011.

Euroopan laajuinen liikenneverkko uudemmissa jäsenvaltioissa ei ole tarpeeksi tärkeä EU:lle

Lausunnossa, jota ETSK:n varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk (työnantajien ryhmä, Puola) laatii aiheesta 

”Unionin liikennepolitiikan kestävä kehitys ja Euroopan laajuinen liikenneverkko”, pahoitellaan sitä, että 

tehokkaiden Euroopan laajuisten verkkojen kehittämistä uudemmissa jäsenvaltioissa ei pidetä tarpeeksi 

tärkeänä EU:ssa. Lausunnossa todetaan, että liikennealan yhtenäismarkkinoita ja todellisia sisämarkkinoita 

ei voida saada aikaan, mikäli EU:n alueet ja valtiolliset verkot eivät liity toisiinsa nykyaikaisen infrastruk-

tuurin avulla. Erityishuomiota tulisi kiinnittää naapuruuspolitiikkaan eli yhteyksiin EU:n pohjois-, itä- ja 

eteläpuolelle ja keskittää huomio verkkoihin pikemminkin kuin yksittäisiin ja erillisiin infrastruktuuri-

hankkeisiin. (mb/ma) 

 

 ●

Kommunikoidaan 
nuorten kanssa

ETSK pohtii 
nuorisotyöttömyyttä

Komitea järjesti kesäkuussa Maltassa 

paikallistason tapahtuman. ETSK:n 

jäsenet keskustelivat viestintäryhmän 

kokouksen ja viestintäyhteyshenkilöi-

den kokouksen ohessa Maltan kansa-

laisyhteiskunnan edustajien kanssa 

siitä, kuinka nuoret saataisiin mukaan 

Eurooppa-hankkeeseen. Vallettan 

Eurooppa-talossa järjestetyn keskuste-

lun vetäjänä toimi tunnettu maltalainen 

radiopersoona, tohtori Andrew Azzo-

pardi. Kokoussali oli täynnä, ja keskus-

telua saattoi seurata myös Facebookin 

ja Twitterin välityksellä. Tapahtuma 

tarjosi ETSK:n jäsenille, joiden jou-

kossa olivat ETSK:n varapuheenjoh-

tajat Anna Maria Darmanin ja Jacek 

Krawczyk, viestintäryhmän jäsenille ja 

viestintäyhteyshenkilöille tilaisuuden 

vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia nuorten 

EU-kansalaisten kanssa.

Eräät jäsenvaltiot pärjäävät hienosti 

korkeiden työllisyyslukujen varmista-

misessa, myös nuorten keskuudessa. 

Tilanne ei kuitenkaan ole sama kaik-

kialla: Espanjassa nuorten työttö-

myysaste on dramaattisen korkea, 

Kuinka voitaisiin torjua nuorisotyöt-

tömyyttä, jonka aste EU:ssa on 20 pro-

senttia ja joissakin jäsenvaltioissa 

jopa sitä korkeampi? ETSK järjesti 6. 

kesäkuuta 2011 yhteistyössä Espanjan 

talous- ja sosiaalineuvoston kanssa 

Madridissa nuorisotyöttömyyttä 

käsitelleen konferenssin keskustel-

lakseen tästä polttavasta ongelmasta. 

Espanjassa nuorisotyöttömyysaste on 

40 prosenttia, mikä on yksi nuorison 

suurimmista huolenaiheista.

45  prosenttia. Maltassa 

järjestetyssä kokouksessa 

käsiteltiin myös haastavaa 

kysymystä siitä, että nuo-

ret ovat yhä vähemmän 

kiinnostuneita Eurooppa-

hankkeesta. Sen kuvaami-

nen rauhanhankkeena ei 

ehkä enää puhuttele nuo-

ria. Näin ollen EU tarvitsee 

uuden kuvauksen. Euroo-

pan komission viestinnän 

pääosaston pääjohtaja 

Claus Sørensen on ehdottanut seu-

raavaa muotoilua: Kestävä Eurooppa 

– puhdas, kukoistava ja sosiaalinen 

Eurooppa, jossa nuoret voivat elää rau-

hassa, hengittää puhdasta ilmaa, juoda 

puhdasta vettä, syödä kohtuuhintaista 

laadukasta ruokaa sekä työskennellä, 

matkustella ja opiskella.

EU:n historiaan mahtuu useita 

onnistumisia. Yhtenä esimerkkinä voi-

daan mainita vuonna 1987 käynnistetty 

Erasmus-ohjelma, jota on tähän men-

nessä hyödyntänyt noin 2,3 miljoonaa 

opiskelijaa. ETSK on aivan alusta läh-

tien tukenut tällaisia aloitteita. Komitea 

korosti Eurooppa 2020 -strategian lip-

pulaivahankkeesta ”Nuoret liikkeellä” 

antamassaan lausunnossa sekä vuonna 

2009  aiheesta ”EU:n nuorisostrate-

gia” laatimassaan lausunnossa, että 

on tarpeen kehittää nuorisostrategia 

paitsi nuoria varten myös heidän kans-

saan. (pln) 

 

 

 

 ●

ETSK:ssa toimiva työmarkkinoi-

den seurantaryhmä osallistui suoraan 

tähän yksipäiväiseen konferenssiin, 

jota johti seurantaryhmän puheenjoh-

taja Krzysztof Pater (muut eturyhmät, 

Puola). Keskusteluihin osallistui yli 

130 osanottajaa. Tapahtumaan osal-

listuivat myös espanjalaiset tiedotus-

välineet, jotka kertoivat konferenssista 

kohderyhmilleen.

Konferenssi käynnistettiin avajaisis-

tunnolla, johon osallistuivat Krzysztof 

Pater, Espanjan työ- ja maahanmuut-

toministeri Valeriano Gómez Sánchez 

sekä Espanjan talous- ja sosiaalineu-

voston puheenjohtaja Marcos Peña 

Pinto.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II: tuulesta temmattu ajatus?

Euroopan talous- 

ja sosiaalikomitea 

(ETSK) järjesti kuu-

l e m i s t i l a i s u u d e n 

yhtenäinen euroop-

palainen ilmatila II 

-paketin täytäntöönpa-

notilanteesta. Tilaisuu-

teen kokoontuneet ilmailualan keskeiset sidosryhmät olivat selvästi 

tietoisia asian kiireellisyydestä. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun EU:n 

lainsäätäjät hyväksyivät kyseisen säädöspaketin, jolla on määrä poistaa 

Euroopan ilmailualan tehottomuusongelmat, sitä ei vieläkään ole 

pantu täytäntöön. 

”Myöhästymiset ja ruuhkautuminen ovat surullisia tosiasioita, 

jotka vaikuttavat kielteisesti yhtä lailla ilmatilan käyttäjiin, säänte-

lijöihin ja lentoasemiin. Jos jokainen asianomainen taho sitoutuisi 

kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joilla pyritään varmistamaan Euroo-

pan ilmaliikenteen hallinnan kestävä tulevaisuus, lentokohtaiset hii-

lidioksidipäästöt vähenisivät 12 prosenttia ja tehokkuus, turvallisuus 

ja kapasiteetti lisääntyisivät merkittävästi”, aiheesta ”Yhtenäinen 

eurooppalainen ilmatila II” annettavan ETSK:n lausunnon esittelijä, 

komitean varapuheenjohtaja Jacek Krawczyk totesi. 

Kuulemistilaisuuden osanottajien mielestä yhtenäistä euroop-

palaista ilmatilaa käsittelevän toisen lainsäädäntöpaketin nopea ja 

täydellinen täytäntöönpano edistäisi liikkuvuutta, parantaisi mat-

kustusmukavuutta ja kohentaisi Euroopan kilpailukykyä. Ilman näitä 

uudistuksia Eurooppa ei voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa 

ekologisesti kestävän liikenteen ja vähähiilisen talouden edistämi-

sestä.

Osanottajat kehottivat Euroopan komissiota ottamaan tarvittavan 

johtoaseman prosessissa. ”Kehotan Euroopan komissiota käyttämään 

johtoasemaansa kaikkien yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteut-

tamista haittaavien esteiden ja poliittisten ongelmien poistamiseksi”, 

ETSK:n liikenne- ja energiajaoston puheenjohtaja Stéphane Buff etaut 

totesi. 

Puolan infrastruktuuriministeriön johtaja Krzysztof Kapis korosti, 

että Puola aikoo tulevalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan tehdä tar-

mokkaasti työtä sen varmistamiseksi, että yhtenäisen eurooppalaisen 

ilmatilan II täytäntöönpanossa edetään asetetun kunnianhimoisen 

aikataulun mukaisesti. Puolaa pidetään yhtenä tulevien kahden vuo-

sikymmenen aikana nopeimmin kasvavista ilmailumarkkinoista. 

”Haluamme olla valmiit tähän liikenteen kasvuun”, Kapis totesi.

Kuulemistilaisuuteen osallistui useita Yhdysvaltain ilmailuhallin-

non (FAA) edustajia. He korostivat, että on tärkeää varmistaa turval-

linen investointiympäristö Atlantin molemmin puolin.

ETSK:ssa järjestetty kuulemistilaisuus kokosi yhteen lentolii-

kenteen sääntelijöitä, ilmatilan käyttäjiä, alan työntekijöitä, lento-

asematoiminnan harjoittajia, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia 

sekä Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n tulevan 

puheenjohtajavaltion Puolan edustajia. ETSK:n on määrä hyväksyä 

yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II -pakettia käsittelevä lausun-

tonsa heinäkuussa 2011. (mb) ●

TÄYSISTUNTO LYHYESTI
Kansalaisyhteiskunta voi vakiinnuttaa itäisen 
kumppanuuden

Itäinen kumppanuus on erinomainen mahdollisuus laajentaa EU:n ja 

kumppanimaiden välisiä verkostoja, todetaan Gintaras Morkisin (työn-

antajien ryhmä, Liettua) laatimassa lausunnossa. Lausunto hyväksyttiin 

täysistunnossa, johon osallistui Eurooppa-asioista vastaava Unkarin 

hallituksen valtiosihteeri Enikő Győri, joka oli tullut komiteaan kes-

kustelemaan Unkarin puheenjohtajakauden tuloksista. ETSK korostaa 

lausunnossa tukevansa itäistä kumppanuutta, joka on sekä strateginen 

välttämättömyys että poliittinen investointi. ETSK haluaa tehdä voita-

vansa prosessin onnistumiseksi ja kehottaa sen vuoksi vahvistamaan 

valtiovallan ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua. 

Välimeren alueen äskettäiset tapahtumat ovat osoittaneet, että kan-

salaisyhteiskunnalla on korvaamaton rooli perustuslaillisissa uudistuk-

sissa ja yhteiskunnan rakenteiden kehittämisessä. Kansallisella tasolla 

käytävän vuoropuhelun lisääminen on äärimmäisen tärkeää, ja ETSK 

ehdottaakin, että kaikkiin itäisen kumppanuuden maihin luotaisiin 

menettely kansalaisyhteiskunnan kuulemista varten. Vuoropuhelua 

käydään sellaisten organisaatioiden välityksellä, jotka heijastavat kun-

kin maan erityisolosuhteita. 

ETSK on valmis ja innokas 

jakamaan kokemuksia 

itäisten kumppanimaiden 

kansalaisyhteiskuntien 

kanssa. (ma) 

  

 ●

Romanien integraatiostrategia

Samana päivänä kun aluepolitiikasta vastaava Euroopan komission 

jäsen Johannes Hahn keskusteli koheesiopolitiikasta ETSK:n jäsenten 

kanssa, komitea hyväksyi kaksi hyvin ajoitettua lausuntoa romanien 

integraatiosta. ETSK on tar-

kastellut romanien sosiaalista 

integraatiota koskevaa EU:n 

lähestymistapaa kahdessa lau-

sunnossa, jotka ovat Ákos 

Topolánszkyn (muut eturyhmät, 

Unkari) ja Anne-Marie Sigmun-

din (muut eturyhmät, Itävalta) 

laatimia. Päätettiin, että tämän 

vaikean tilanteen korjaamiseksi 

lähestymistavassa tulisi yhdis-

tää koordinoitu, yhdennetty ja johdonmukainen Euroopan laajuinen 

strategia ja sekä valtio- että paikallistasolla toteutettava ohjelma. Mikä 

tärkeintä, päätettiin, että tulevia toimia kehitetään yhdessä romanien 

ja heitä edustavien organisaatioiden kanssa. 

ETSK on tyytyväinen komission aikomuksiin, mutta katsoo samalla, 

että kauan odotetulla strategialla ei ole onnistuttu vastaamaan riittävästi 

sen herättämiin odotuksiin ja että se olisi voinut olla kunnianhimoi-

sempi, konkreettisempi ja paremmin jäsennelty. Kaikkia toimintalin-

joja tulisi vahvistaa kutsumalla keskustelun kaikille tasoille mukaan 

laajasti eri toimijoita: paikallisia kansalaisyhteiskunnan edustajia, tie-

teen alan asiantuntijoita ja työmarkkinaosapuolia sekä, mikä tärkeintä, 

romaniväestön edustajia ja jäseniä. (ma) ●

Köyhyydentorjuntafoorumin toimintakyvyn 
vahvistaminen

Euroopan komissio julkaisi osana Eurooppa 2020  -strategian 

mukaista taistelua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan tie-

donannon aiheesta ”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjun-

nan eurooppalainen foorumi”. ETSK on analysoinut tätä tiedonantoa 

Maureen O’Neillin (muut eturyhmät, Yhdistynyt kuningaskunta) 

laatimassa lausunnossa ja esittää siinä toimia, joilla voidaan lähetä 

köyhyyden vähentämisen tavoitetta (vähintään 20 miljoonan ihmi-

sen nostaminen köyhyydestä vuoteen 2020 mennessä). 

ETSK:n lausunnon sisältämien suositusten keskeisiä periaatteita 

ovat vastuu ja yhtenäisyys. Köyhyyttä pidetään ihmisoikeuksien 

polkemisena, joten hallituksilla, työmarkkinaosapuolilla ja kan-

salaisyhteiskunnalla on yhteinen vastuu sen hävittämiseksi. Näin 

ollen säästötoimien ei tulisi vaarantaa köyhyyden vastaista taistelua, 

ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista foorumiin on vahvistet-

tava. ETSK toivoo Eurooppa 2020 -strategian talous-, rahoitus-, 

työllisyys- ja sosiaalitoimien yhtenäisyyttä sekä korostaa tarvetta 

lisätä ja yksinkertaistaa EU:n rahoitustoimia erityisesti sosiaalira-

hastoissa. (ma) 
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In Between. Austria Contemporary -näyttely ETSK:ssa

ETSK:ssa avattiin yhteistyössä 

Itävallan opetus-, taide- ja 

kulttuuriministeriön kanssa 

toteutettu näyttely In Bet-

ween. Austria Contemporary. 

Näyttelyssä esitettiin useita 

Itävallan nykytaiteen suun-

tauksia, jotka tarjosivat vie-

railijoille näkymän Itävallan 

taide-elämään. Näyttelyssä 

oli esillä 17 lupaavan nuoren itävaltalaistaiteilijan töitä, joihin monet tutustuivat 

käydessään ETSK:ssa.

Vierailijoiden joukossa oli useita virkamiehiä, jotka halusivat perehtyä näyttelyyn 

ja juhlistaa sitä. Näyttelyn avajaisiin osallistui Itävallan opetus-, taide- ja kulttuuri-

ministeri Claudia Schmied sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjoh-

taja Staff an Nilsson. Vieraina olivat myös koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja 

nuorisoasioista vastaava komission jäsen Androulla Vassiliou sekä aluepolitiikasta 

vastaava komission jäsen Johannes Hahn. (ma) 

Lisätietoja näyttelystä saa osoitteesta www.bmukk.gv.at. 

 

 

 ●

LYHYESTI

Osallistujiin kuuluivat myös espan-

jalaisia yrityksiä edustavan toimiala-

järjestön CEOE:n varapuheenjohtaja 

Javier Ferrer Dufol, espanjalaisen 

ammattijärjestön CCOO:n työlli-

syysasioista vastaava sihteeri Paloma 

Lopez ja toisen vastaavan järjestön 

UGT:n ammattiyhdistystoiminnasta 

vastaava sihteeri Antonio Ferrer.

Osallistujat katsoivat, että panos-

tamista koulutukseen, ammatilliseen 

pätevyyteen sekä julkisiin ja yksityi-

siin työvoimapalveluihin on lisättävä. 

Lisäksi talouskasvu on saatava käyntiin 

ja työmarkkinoiden sääntelykehystä on 

tarkistettava viivytyksettä. (ail) 

 ●

Come’N’Listen – Franz Liszt Superstar

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

(ETSK) järjesti 15. kesäkuuta musiikkiti-

laisuuden Come’N’ Listen juhlistaakseen 

Franz Lisztin 200-vuotispäivää. Tämän 

Unkarin EU-puheenjohtajuuskauteen liit-

tyneen tilaisuuden avasi ETSK:n puheen-

johtaja Staff an Nilsson.

Lisztin teokset johdattivat kuulijat musiikilliselle matkalle ajassa ja paikassa, siis 

todelliselle eurooppalaiselle matkalle. Teokset hahmottivat kuvaa Franz Lisztista – hänen 

elämästään, musiikistaan, naisistaan ja henkisyydestään. ETSK:n unkarilainen jäsen 

Ákos Topolánsky ja ETSK:n terveysyksikössä työskentelevä Caroline Henault esittelivät 

näitä Lisztin elämän neljää aspektia.

Ukrainalainen pianisti Dmytro Sukhovienko ja unkarilaisperäinen mezzosopraano 

Hanna Bardos-Feltoronyi tulkitsivat ohjelmistoon valitut Lisztin tuotantoa valottavat 

pianoteokset ja laulut.

ETSK aikoo järjestää jatkossakin musiikkitapahtumia, joilla on tärkeä sija sen kult-

tuuriohjelmassa. Musiikilla on keskeinen asema Euroopan kulttuuriperinnössä, ja se on 

muokannut eurooppalaista identiteettiä. Come’N’Listen-ohjelmistoon valitut nimekkäät 

säveltäjät esitellään eurooppalaisessa kontekstissa. He olivat Euroopan kansalaisia, joi-

den elämä ja työ oli sidoksissa eurooppalaisiin perinteisiin ja jotka jättivät musiikillisen 

perintönsä tuleville sukupolville. (sb) 

 

 ●

www.bm

Poliittisen laskelmoinnin 
ulkopuolella: ETSK keskittyy 
ihmisten todellisiin tarpeisiin

ETSK:n ”työntekijät”-
ryhmän jäsenen, Puolan 
ammattiliittojen 
keskusjärjestön 
kansainvälisen 
neuvonantajan Tomasz 
Jasińskin haastattelu 

ETSK-info: Mikä 
oli ensimmäinen 
kokemuksenne EU:sta? 

TJ: Ensimmäiset kokemukseni 

perustuvat toimintaani Puolan 

ammattiliittojen keskusjärjestön (OPZZ) edustajana EU:n ja Puolan 

yhteisessä neuvoa-antavassa sekakomiteassa vuosina 2001–2004. Se 

oli hyödyllinen kokemus, sillä kun minusta tuli ETSK:n jäsen, pystyin 

aloittamaan tehtäväni hoidon ongelmitta.

ETSK-info: Miten selittäisitte kansalaisille ETSK:n 
roolin muutamalla sanalla?

TJ: ETSK on järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ääni. Ääni ei kui-

tenkaan ole poliitikon, vaan se ilmaisee kansalaisten todelliset tarpeet, 

jotka poliittisten päättäjien tulisi ottaa huomioon EU-tasolla.

ETSK-info: Miten ETSK:n jäsenyys vaikuttaa 
päivittäiseen työhönne Puolassa, ja mitä hyötyä 
ETSK:sta on jäsenvaltiotasolla?

TJ: Komiteatyöskentelyyn liittyy erittäin paljon matkustamista ja lisä-

velvollisuuksia, mikä luonnollisesti vaikuttaa työhöni OPZZ:ssa ja myös 

henkilökohtaiseen elämääni. Brysselissä tekemäni työn tärkein elementti 

on mahdollisuus saada tietoja EU:n toiminnasta jo työskentelyn varhais-

vaiheessa. Se auttaa meitä omassa maassamme paitsi valmistautumaan 

mahdollisiin muutoksiin myös muodostamaan kantamme huomatta-

vasti aiemmin. (mb/nk) 
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ETSK:n jäsenyys 
tarkoittaa pitkää päivää 
ja epäsäännöllisiä työaikoja

ETSK:n ”työnantajat”-ryhmän 
jäsenen, interventiotoimiston 
johtajan ja Business Centre Club 
-järjestön edustajan Krzysztof 
Ostrowskin haastattelu

ETSK-info: Mikä 
oli ensimmäinen 
kokemuksenne EU:sta? 

KO: Ensimmäinen kokemukseni oli 

turistina, kun olin opiskelija. Olin erit-

täin vaikuttunut siitä, kuinka helppoa 

oli matkustaa jäsenvaltioiden välillä. 

Luulen, että se auttoi minua ensimmäi-

sen EU:hun liittyvän ammatillisen kokemukseni yhteydessä ollessani 

Euroopan unionin kanssa solmittavasta sopimuksesta neuvottelevan 

ryhmän jäsen.

ETSK-info: Miten selittäisitte kansalaisille ETSK:n 
roolin muutamalla sanalla?

KO: ETSK toimii ”siltana” Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvalti-

oiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välillä. Se tarjoaa kaikille 

mahdollisuuden tuoda julki kaikki taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä 

koskevat huolenaiheet unionin tasolla, esittää uusia ajatuksia sekä tehdä 

ehdotuksia unionin lainsäädännön parantamiseksi.

ETSK-info:  Miten ETSK:n jäsenyys vaikuttaa 
päivittäiseen työhönne Puolassa, ja mitä hyötyä 
ETSK:sta on jäsenvaltiotasolla?

KO: Suurin vaikutus sillä on ollut työaikoihini, jotka ovat muuttuneet 

epäsäännöllisiksi. Työpäiväni alkaa usein kello neljä aamulla, kun minun 

on ehdittävä lentokoneeseen, ja palaan takaisin Puolaan hyvin myöhään 

tai sitten minun on yövyttävä Brysselissä. Kiireelliset asiat, jotka liittyvät 

työhöni Puolassa, on tehtävä lentokoneessa matkalla Brysseliin tai sieltä 

takaisin. Jos haluaa olla ETSK:n jäsen, on pidettävä matkustamisesta, 

oltava valmis lentämään erittäin usein ja vierailemaan eri maissa.

Suurin etu kansallisella tasolla on se, että yrityksillä, jotka ovat järjes-

tömme jäseniä, on mahdollisuus kertoa EU:n lainsäädäntöön liittyvistä 

toivomuksistaan ja saada tietoa merkittävistä ETSK:ssa käsiteltävinä 

olevista aiheista. Komitean lausunnot, joissa käsitellään tiettyjä mark-

kinasektoreita, kuten biomassaa tai tietotekniikkaa, ovat avuksi asiasta 

kiinnostuneille yrityksille, jotka voivat ottaa kyseiset tiedot huomioon, 

kun ne laativat liiketoimintasuunnitelmiaan. (mb/nk) ●

Jäsenvaltioiden 
kansalaisyhteiskuntaa on 
kuunneltava tarkasti

ETSK:n ”muut eturyhmät” 
-ryhmän jäsenen ja 
Puolan valtakunnallisen 
kansalaisjärjestöjen liiton 
varapuheenjohtajan 
Marzena Mendza-Drozdin 
haastattelu

ETSK-info: Miten Teistä 
tuli ETSK:n jäsen?

MMD: Minusta tuli ETSK:n 

jäsen vuonna 2004  kansalais-

järjestöhankkeiden foorumia 

tukevan järjestön suosituksesta. Tällä järjestöllä oli yhdessä muiden 

järjestöjen kanssa muun muassa puolalaisten valtiovallasta riippumatto-

mien organisaatioiden edustusto Brysselissä, ja osallistuin suoranaisesti 

sen toimintaan. Juuri sen vuoksi ETSK ei ollut minulle tuntematon, 

vaikkei minulla tietysti ollut kaikkia käytännön tietoja sen toiminnasta. 

ETSK-info: Miten selittäisitte kansalaisille ETSK:n 
roolin muutamalla sanalla?

MMD: Rehellisesti sanottuna toteaisin, että se on hyvin suunniteltu 

organisaatio, joka ei käytännössä hyödynnä täysin mahdollisuuksiaan 

edustaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita. Siihen on varmasti 

moniakin syitä. Seitsemän ETSK-vuoden jälkeen katson yhä, että me 

voisimme ja meidän pitäisi kuunnella tarkemmin organisaatioiden ääntä 

jäsenvaltioissa ja ilmaista selkeämmin oma kantamme. 

ETSK-info: Miten ETSK:n jäsenyys vaikuttaa 
päivittäiseen työhönne Puolassa, ja mitä hyötyä 
ETSK:sta on jäsenvaltiotasolla?

MMD: Komitean jäsenyys vaikuttaa sekä työhöni Puolassa että yksi-

tyiselämääni. Onneksi monet asiat voidaan nykyään ratkaista internetin 

avulla, ja ihmettelenkin, miten edeltäjämme ETSK:ssa selvisivät esimer-

kiksi 30 vuotta sitten. Puolan valtakunnallisen kansalaisjärjestöjen 

liiton hallintoneuvoston jäsenenä voin nykyään ajantasaisen tiedon-

saannin turvin edistää valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden 

valmistautumista lähestyviin muutoksiin. (mb/nk) 
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elämän ja ammattijärjestöjen edusta-

jia ja tutustui epäviralliseen sektoriin, 

kuten katukauppiaisiin, eurooppalai-

siin elimiin ja ajatushautomoihin. 

Vierailun jälkeen vallitsi laaja yksi-

mielisyys siitä, että syvällinen kes-

kustelu ja analyysi ovat tarpeen, jotta 

voidaan ratkaista tietyt kysymykset, 

jotka nykyisin ovat esteenä EU:n ja 

Intian suhteiden edistymiselle, koska 

osapuolten näkemykset ovat täysin 

Jillian van Turnhout

ETSK:n valtuuskunta EU:n ja Kiinan pyöreän pöydän ryhmän kokouksessa

ETSK:n valtuuskunta Intiassa

Unkarin EU-valtiosihteeri Enikő Győri

Komissaari Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

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


