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PÄÄKIRJOITUS Kahdeksan kuukautta ”Arabian kevään” 
alkamisesta – hetki pitää tauko ja ajatellaHyvä lukija

Meneillään oleva fi nanssikriisi on koskettanut monia 
EU:n kansalaisia. ”Valtionvelka”, ”säästötoimenpi-
teet” ja ”luottoriskinvaihtosopimukset” ovat nopeasti 
alkaneet vilahdella taajaan otsikoissa muistuttamassa 
synkästä sosiaalisesta todellisuudesta. Poliittisten 
päättäjien ja julkisten instituutioiden toimien on hei-
jastettava ihmisten omissa maissaan kokemaa arkea 
ja puututtava tilanteeseen. Juuri tämän vuoksi ETSK 

katsoo, ottaessaan kantaa EU:n tulevaan talousarvioon, että EU:n olisi näytettävä mallia 
taloudellisesta vastuusta ja otettava kaikki irti talousarviostaan. 

ETSK suosittaa, että EU:n määrärahoihin liittyvää byrokratiaa vähennetään siten, että 
kasvun piristämiseen ja unionin kansalaisten hyödyksi tarkoitetut resurssit eivät makaa 
joutilaina. Kannanotossaan EU:n tuleviin määrärahoihin komitea kehottaa EU:ssa lain-
säädäntävaltaa käyttäviä tahoja uudistamaan talousarvion rakenteen siten, että se vastaa 
EU:n kansalaisten odotuksia. Komitea peräänkuuluttaa uudenlaista tulojärjestelmää, joka 
perustuisi yksinomaan EU:n omiin varoihin, ja ehdottaa, että luovuttaisiin ”oikeuden-
mukaisen palautuman” periaatteesta. 

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on oiva esimerkki toimintaperiaatteesta, joka on 
palvellut eurooppalaisia vuosikymmenten ajan. Vielä hiljattain YMP:n rahoitus nielaisi 
leijonanosan EU:n talousarviosta. Koska YMP:n nykyinen rahoitustapa lakkaa olemasta 
voimassa vuonna 2013, sen tulevaisuudesta keskustellaan samaan aikaan kuin vuoden 
2013 jälkeisestä EU:n talousarvion tarkistuksesta.

ETSK:n käsityksen mukaan YMP:tä olisi uudistettava siten, että varmistetaan maa-
talouden olevan kannattavaa ja taataan samalla viljelijöille kohtuulliset tulot kaikkialla 
EU:ssa. YMP auttaa muun muassa käyttämään resursseja kestävän kehityksen mukaisesti 
ja säilyttämään luonnon monimuotoisuuden. Samalla se vahvistaa maaseudun työlli-
syysmahdollisuuksia.

Koska vain 7 prosenttia maataloustuottajista on nykyisin alle 35-vuotiaita ja kolman-
nes yli 65-vuotiaita, nuoria on rohkaistava maatalouden piiriin. Koska ETSK on tavallisia 
ihmisiä edustava elin ja olen itse pitkän linjan maataloustuottaja, komitea voi pyrkiä 
välittämään viestiä siitä, että maataloutta kannattaa todella harjoittaa. 

Miksi unionille kannattaa laatia kunnianhimoinen talousarvio?

Kunnianhimoinen budjetti tekisi totta älykkääseen, kestävään ja osallistavaan unio-
niin tähtäävästä strategiasta. Jotta tavoite toteutuu, EU:n on harjoitettava vankkuma-
tonta ja joustavaa koheesiopolitiikkaa, joka on räätälöity vastaamaan paikallisia tarpeita. 
Monet sidosryhmät vaativat kuitenkin supistamaan koheesiomäärärahoja ja katsovat, 
että nykyinen (vuosien 2000–2006 keskimääräinen) 38,4 prosentin osuus EU:n bud-
jetista on liian suuri. Tämä on suorastaan naurettavaa! Kestäväpohjaista Eurooppaa 
ei missään tapauksessa voida milloinkaan turvata ilman laadukasta talouskasvua. 
Siksi on äärimmäisen tärkeää saattaa sisämarkkinat päätökseen, jotta edistetään kasvua, 
investointeja, vientiä, työpaikkojen luomista, kestävän kehityksen mukaista teollisuutta 
ja innovatiivisia palveluita.

Jacques Delors totesi aikanaan seuraavaa: eurooppalainen talousmalli on pidettävä 
elinvoimaisena kolmen periaatteen avulla: sitä on ruokittava kilpailulla, vahvistettava 
yhteistyöllä ja pidettävä koossa yhteisvastuulla.

Älkäämme sekoittako jäsenvaltioiden talousarvioiden pitämistä tasapainossa EU:n 
budjetin tasapainottamiseen. Euroopan kilpailukyky maksaa vaivan: palkkioksi saadaan 
pitkän aikajänteen investointeja, kestävän kehityksen mukaisia työpaikkoja ja tulevai-
suudenvisio. 

Staff an Nilsson

puheenjohtaja
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Kuluva vuosi on tähän asti ollut kii-
reinen ETSK:n Euromed-seuranta-
komitealle, ja sama suuntaus näyttää 
jatkuvan. Tapahtumaketjun lähdettyä 
liikkeelle Tunisiasta tämän vuoden 
tammikuussa ja jo ennen ”arabimaiden 
vallankumousten” – kuten tapahtumia 
alueella yleisemmin arabiaksi kutsutaan 
– leviämistä Egyptiin kaikille ETSK:ssa 
Euromed-alueeseen liittyvien kysymys-
ten parissa tiiviisti työskenteleville kävi 
pian selväksi, että tapahtumassa on jota-
kin mullistavaa.

Lyhyen pohtimistauon jälkeen Euro-
med-seurantakomitea käynnisti työnsä 
perehtyäkseen vapaaseen ja riippumat-
tomaan kansalaisyhteiskuntaan, joka 
on alkamassa kehittyä alueelle, sekä 
vahvistaakseen asukkaiden kaduilla 
aikaansaamia tuloksia. Seurantakomitea 
on keskittynyt toiminnassaan hyödyntä-
mään mahdollisimman tarkoin ETSK:n 
vahvuuksia ja pyrkii lähentämään työ-
markkinaosapuolia, joiden välit ovat 
olleet ja ovat eräissä tapauksissa edel-
leen riitaisat, edistämään yhteistyötä 
alalla toimivien muiden organisaatioi-
den, kuten Euroopan koulutussäätiön 
ja Kansainvälisen työjärjestön, kanssa, 
koordinoimaan toimintaa EU:n muiden 
toimielinten kanssa sekä yleisesti hyö-
dyntämään laajaa asiantuntemustaan 
kumppaniensa etujen ajamiseksi. Se on 

erityisesti järjestänyt perehtymismat-
koja Tunisiaan ja Marokkoon tutustu-
akseen laajasti kansalaisyhteiskunnan 
tilanteeseen sekä yksilöidäkseen uusia 
kumppaneita – Marokon tapauksessa 
se on myös pyrkinyt luomaan yhteyk-
siä maan uuteen talous- ja sosiaalineu-
vostoon. Syksyllä on lisäksi suunnitteilla 
uusia tiedonkeruumatkoja Libanoniin 
ja mahdollisesti Egyptiin myöhemmin 
tänä vuonna pidettävää talous- ja sosiaa-
lineuvostojen ja muiden vastaavien elin-
ten Euromed-huippukokousta silmällä 
pitäen. Nämä ovat erittäin intensiivisiä 
ja usein myös uuvuttavia kokemuksia. 
Epäilemättä on kuitenkin myös erittäin 

palkitsevaa tutustua maiden alueiden 
todellisiin kansalaisyhteiskuntiin sekä 
jakaa niille tietoa ETSK:n roolista.

Olisi väärin kuvitella, että nyt ollaan 
jo voiton puolella. Edessä on huomat-
tavia vaaroja, ja sen vuoksi on oleel-
lista, että EU jatkaa paneutumistaan ja 
sitoutumistaan alueen ”vallankumous-
ten” tavoitteisiin. Tällä hetkellä ETSK ja 
kaikki sen kumppanit voivat vain kylvää 
demokratian siemenen siinä toivossa, 
että toimenpiteet tuottavat tulosta koh-
tuullisen pian tulevaisuudessa. Tilan-
netta kannattaa siis seurata. (gh) ●
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Leader paikallisten 
kehittämiskumppanuuksien mallina

EU:n Leader-aloitteessa käytetyn lähes-
tymistavan on määrä olla mallina sidos-
ryhmien osallistumiselle paikallisiin 
kehitystoimiin. Sen tarjoamat mahdol-
lisuudet integroida paikalliset tarpeet 
kehitysstrategioihin, saada sidosryhmät 
liikkeelle ja edistää paikallista innovointia 
eivät kuitenkaan vielä ole täysimittaisesti 
toteutuneet. Tämä oli tärkein päätelmä 
ETSK:n 20.  kesäkuuta Brysselissä jär-
jestämästä kuulemistilaisuudesta, jonka 

otsakkeena oli ”Leader-ohjelma paikal-
liskehityksen välineenä”. Tapahtuman 
osanottajat vaativat yhtenäisiä, selkeitä 
ja yksinkertaisia hallinnollisia sääntöjä, 
paikallisten toimintaryhmien entistä 
tiiviimpää osallistumista maaseudun 
kehittämisen ohjelmatyöhön, enem-
män vapautta paikallisten prioriteettien 
valintaan ja paikallisten ratkaisujen täy-
täntöönpanoon, paikallisten toimintaryh-
mien toiminnan, seurannan ja arvioinnin 

avoimuuden lisäämistä sekä paikallisten 
toimijoiden valmiuksien kehittämistä. 
Kuulemistilaisuuden päätelmiä käytetään 
aineistona ETSK:n lausuntoon ”Leader-
ohjelma paikalliskehityksen välineenä”, 
jota valmistellaan parhaillaan YMP:n ja 
sen maaseudun kehittämistä koskevan 
pilarin tulevaisuutta koskevan keskuste-
lun yhteydessä. (rh) ●
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TÄYSISTUNTO LYHYESTI
Euroopan komissiota kehotetaan säilyttämään 
laadukkaat työpaikat

Finanssikriisillä on ollut laajakantoi-
sia vaikutuksia Euroopan työmarkki-
noille, kun työllisyystaso on laskenut 
noin 69 prosenttiin. Euroopan komis-
sio on vastannut tähän laatimalla 
aloitteen, jonka tarkoituksena on 
parantaa työllisyysastetta ja palaut-
taa luottamus Euroopan työmarkki-
noihin. ETSK on tarkastellut aloitetta 
”Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma” lausunnossaan, jonka esit-
telijöinä olivat Vladimíra Drbalová 
(työnantajien ryhmä, Tšekki) 
ja José María Zufiaur Narvaiza 
(työntekijöiden ryhmä, Espanja). 

Komission työ tällä alalla on erittäin tervetullutta, ja ETSK kan-
nustaa jäsenvaltioita viemään asiaa eteenpäin hyödyntäen työmark-
kina- ja kansalaisvuoropuhelua toimiensa terävöittämiseksi. ETSK 
toteaa kuitenkin, ettei aloitteesta käy ilmi ensisijaisena tavoitteena 
oleva korkealuokkaisten työpaikkojen luominen, ja painottaa, että on 
tärkeää varmistaa työntekijöiden oikeuksien suojan säilyminen niin, 
ettei sitä uhrata pyrittäessä tehostamaan työmarkkinoita. (ma) ●

Rahoituslaitosten kanssa asioivien kuluttajien 
suojeleminen näkyvästi esillä ETSK:ssa 

Talouskriisin myötä on havahduttu huomaamaan, miten valtavasti 
rahoitustuotteita markkinoille on viime aikoina ilmestynyt. Kaikki 
kuluttajat joutuvat väistämättä tekemisiin niiden kanssa ennemmin 
tai myöhemmin, esimerkiksi ostaessaan asuntoa tai sijoittaessaan 
säästöjään. ETSK toivookin, että luotaisiin uusi kehys, jonka avulla 
pyritään lisäämään kuluttajien ja luotonottajien tietoisuutta tällai-
sista tuotteista ja omista oikeuksistaan sekä varmistamaan kattava 
kuluttajansuoja. Heinäkuun täysistunnossa hyväksyttiin kaksi uutta 
lausuntoa, joissa komitea antaa panoksensa EU:n kiinnelainamarkki-
noiden yhdentämiseen ja uusiin rahoitustuotteisiin liittyvien kulut-
tajan oikeuksien selventämiseen.

Asunto-omaisuutta koskevia luottosopimuksia käsittelevän 
ETSK:n lausunnon tavoitteena on kuluttajien luottamuksen ja 
rahoitusvakauden palauttaminen tehokkaiden ja kilpailulle avoi-

mien sisämarkkinoiden avulla. Lausunnon valmisteli Reine-Claude 
Mader (ryhmä ”muut eturyhmät”, Ranska). ETSK:n lausunnossa 
”Rahoitusalaan perehdyttäminen ja rahoitustuotteiden vastuullinen 
kulutus”, jonka laati Carlos Trias Pintó (ryhmä ”muut eturyhmät”, 
Espanja), tavoitteena on lisätä tietoisuutta rahoitustuotteista valis-
tustyön avulla. (ail) ●

Euroopan energiatulevaisuuden turvaaminen

Energialähteiden turvaamisen haaste 
on aiheena kahdessa lausunnossa, 
joissa kummassakin korostetaan pit-
kän tähtäimen suunnittelun ja tehok-
kuuden merkitystä ratkaistaessa 
Euroopan kasvavaa energiaongel-
maa. Lausunnossa, jonka esittelijöinä 
ovat Josef Zbořil (työnantajien 
ryhmä, Tšekki) ja Enrico Gibellieri 
(nimetty edustaja, Italia), Euroopan 
komissiota kehotetaan omaksumaan 
ennakoiva lähestymistapa raaka-
aineiden saannin turvaamisessa 
ja parantamisessa. ETSK kehottaa 
aktiivisempaan ulkopolitiikkaan tällä 

alalla: entistä aktiivisemmin voitaisiin toimia sekä kansainvälisen 
kauppatilanteen seurannassa että kansainvälisten neuvotteluiden 
edistämiseksi Maailman kauppajärjestössä. 

Energian hyötysuhteen parantaminen on puolestaan aiheena 
Ulla Sirkeisen (työnantajien ryhmä, Suomi) valmistelemassa lau-
sunnossa. ETSK kannattaa täysin energiatehokkuuden vaatimusta, 
mutta nostaa esiin useita kysymyksiä. Komitea huomauttaa, että 
energiatehokkuus ja mahdollisuudet energian säästöön ovat suu-
resti riippuvaisia energian kulutustottumusten muutoksesta. Tämän 
vuoksi ETSK epäilee, perustaako komissio lähestymistapansa liiaksi 
sääntelyyn jättäen liian vähälle huomiolle myönteiset kannustimet 
keinona muuttaa käyttäytymistä. ETSK painottaisi myös mieluum-
min pidemmän aikavälin kestäviä hankkeita kuin patistaisi lyhyen 
aikavälin saavutuksiin. (ma) ●

Yhteistyö syrjinnän torjumisen alalla

Eräissä jäsenvaltioissa havaitut puutteet maahanmuuttajien kotoutta-
misessa aiheuttavat erittäin huolestuttavia ongelmia. Muukalaisviha 
ja syrjintä ovat yleisesti lisääntyneet samaan aikaan kun jäsenval-

tiot ja EU pyrkivät löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin. Antaak-
seen panoksensa asiasta käytävään keskusteluun ETSK on laatinut 
aiheesta lausunnon, jonka esittelijä on Luis Miguel Pariza Castaños 
(työntekijöiden ryhmä, Espanja). Lausunnossa korostetaan, että 
on tärkeää ottaa paikallis- ja alueviranomaiset mukaan ongelman 
ratkaisuun kansalaisyhteiskunnan rinnalle, koska ne ovat keskeinen 
ja lähimpänä ruohonjuuritasoa toimiva sidosryhmä.

ETSK korostaa, että kotouttaminen ei ole oikeudellinen toimi 
vaan monisyinen pitkän aikavälin sosiaalinen prosessi, johon liittyy 
monia ulottuvuuksia ja johon osallistuu useita eri toimijoita. Sen 
vuoksi yhteiselon ja integroinnin edistäminen vaatii yhteistyötä kai-
killa tasoilla. ETSK ehdottaakin, että perustetaan neuvottelukuntia, 
foorumeita ja neuvoa-antavia osallistumisrakenteita sen varmista-
miseksi, että kansalaisyhteiskunnan näkemykset otetaan huomioon 
kotouttamispolitiikkojen muotoilussa. (ma) ●

Rajatylittävien ongelmien ratkaiseminen

Komitea on antanut kaksi lausuntoa 
keinoista, joilla voidaan vähentää 
Euroopan unionin kansalaisten ja 
yritysten rajatylittävissä yhteyksissä 
kohtaamia vaikeuksia. Vincent 
Farrugian (työntekijöiden ryhmä, 
Malta) laatimassa lausunnossa käsi-
tellään verotusjärjestelmää. Ihmiset 
saavat yleensä hyvin vähän apua 
veromenettelyissä, ja ETSK uskoo, 
että olisi luotava mekanismeja 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi 
ja selkeyttämiseksi. Yksi lausunnossa 
ehdotetuista keinoista on perustaa eri 
puolille EU:ta keskitettyjä asiointipis-

teitä, joista ihmiset saisivat tarvittavat tiedot ja asiakirjat ja joihin he 
voisivat maksaa veronsa.

Toinen aiheista on rajatylittävien palvelujen yksinkertaistami-
nen, jota käsitellään Martin Sieckerin (työntekijöiden ryhmä, 
Alankomaat) laatimassa lausunnossa. ETSK suhtautuu myönteisesti 
Euroopan komission pyrkimykseen parantaa palvelujen sisämark-
kinoita erityisesti siten, että perustetaan keskitettyjä asiointipisteitä. 
Nämä asiointipisteet antavat mahdollisuuden saada entistä helpom-
min maakohtaista tietoa kussakin jäsenvaltiossa, ja ne mahdollistavat 
hallinnollisten muodollisuuksien suorittamisen sähköisesti. (ma) ●

ETSK:n Design Eleven -kilpailu Ageless Design – muotoilua kaikille sukupolville
pohjautuviin muotoilukäytäntöihin ja 
innovointiin.

Muotoilualan opiskelijoita ja muo-
toilijoita kaikista EU:n 27 jäsenvaltiosta 
sekä ulkomailla asuvia eurooppalaisia 
muotoilijoita pyydettiin keskittymään 
”sukupolvien väliseen solidaarisuuteen 
väestön ikääntyessä” suunnittelemalla 
innovatiivisia ja osuvia ”iättömän muo-
toilun” ratkaisuja. Tarkoituksena oli 
käyttää osallistavaa muotoiluprosessia 
(jossa loppukäyttäjät osallistuvat muotoi-
luprosessiin) ja/tai yhteismuotoilua (jossa 
nuoret ja kokeneet muotoilijat yhdessä 
tekevät sukupolvien välistä tiimityötä). 

Ehdotusten jättämisen määräaika 
oli 31. toukokuuta 2011. Kaikkialta 
Euroopasta saatiin yli 250 ehdotusta 
ja toimitettiin yli 100 erilaista tuotetta. 
Kesäkuun alussa jatkoon hyväksyttiin 26 
tuotetta, ja lopullinen päätös tehtiin 18. 
heinäkuuta Brysselissä.

Tuomaristoon kuuluivat Anna Maria 
Darmanin (juryn puheenjohtaja) sekä 
ETSK:n jäsenet Anne-Marie Sigmund, 
Marie Zvolská ja Alexander von Schwe-
rin yhdessä useiden tunnettujen, kil-
pailuaiheen eri näkökohdat tuntevien 
ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Voittajat ovat KeepCool (Vincent 
Gerkens, 1. palkinto), ORTOgether 
(Francesco di Luzio, 2. palkinto) sekä 
Darning Pear (Mari Korgesaar, 3. pal-
kinto).

Palkintoseremonia sekä kilpailu-
voittajat ja 20 parasta prototyyppiä esit-
televän näyttelyn avajaiset pidetään 
ETSK:n tiloissa Brysselissä, osoitteessa 

Kulttuuritapahtumia ETSK:ssa Puolan 
EU-puheenjohtajuuskaudella
ETSK järjestää Puolan puheenjohta-
juuskauden yhteydessä useita kulttuu-
ritapahtumia. Niihin kuuluu Puolan 
nykytaidetta sekä muita aiheita käsitte-
leviä näyttelyitä, puolankielisen kirjal-
lisuuden lukuesityksiä ja puolalaiselle 
elokuvamusiikille omistettu tilaisuus.

Kesän mittaan on jo ollut asiaan liit-
tyvää ohjelmaa: näyttely otsikolla ”Paweł 
Kuczyński. Satirical Drawings” avattiin 
heinäkuun 13. päivänä 2011. Läsnä oli-
vat ETSK:n varapuheenjohtajat Anna 
Maria Darmanin ja Jacek Krawczyk 
sekä Puolan suurlähetystöä edustanut 
Wojtczak. Tilaisuuden jatkoksi järjes-
tettiin kulttuuripainotteinen Puola-ilta. 

Heinäkuun 14. päivänä 2011 puo-
lalainen runoilija, kirjailija ja kääntäjä 
Jacek Dehnel esiintyi ETSK:n tämän-
vuotisessa lounashetken luentasarjassa. 
Tapahtumaa isännöi ETSK:n puola-
laisjäsen Andrzej Adamczyk, ja siihen 
osallistui satakunta kuulijaa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
vuonna 2009 lanseeraaman muotoilu-
kilpailun tavoitteena on lisätä yleistä 
tietoisuutta sosiaalisista ja kansalaisyh-
teiskuntaan liittyvistä kysymyksistä. 
Voittajatuotetta valmistetaan rajoitettu 
painos, ja sitä jaellaan osana ETSK:n 
viestintästrategiaa vuonna 2012, joka 
on nimetty ”Aktiivisen ikääntymisen 
ja sukupolvien välisen solidaarisuuden 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi”.

Euroopan komission yritys- ja 
teollisuustoiminnan pääosasto on 
yhdistänyt voimansa CUMULU-
Sin (International Association of 
Universities and Colleges of Art, Design 
and Media) ja EIDD:n (Design for All 
Europe) kanssa pyrkien parantamaan 
viestinnän vaikutusta ja vahvistamaan 
EU:n toimielinten ja muiden elinten 
osallistumista kestävyysperiaatteisiin 

Vladimíra Drbalová, 
ETSK:n jäsen

Vincent Farrugia, 
ETSK:n jäsen

Ulla Sirkeinen, 
ETSK:n jäsen

ETSK:n tiloissa järjestetään ”Kemia ja 
kulttuuri” -viikon yhteydessä 3.–7. lokakuuta 
2011 näyttely aiheesta ”Marie Skłodowska-
Curie”. Se liittyy kansainväliseen kemian 
vuoteen. 

ETSK käynnistää 25. lokakuuta 2011 
yhdessä lukuisten puolalaisten ja kansain-
välisten kumppaneittensa kanssa kampan-
jan otsikolla ”Poems in the Underground 
– Maanalaista runoutta”. Osana vuoro-
vaikutteista eurooppalaisen kirjallisuuden 
tunnetuksi tekemistä ETSK lisää pysyvään 
kulttuuritarjontaansa ”Pick a Poem – Valitse 
runo” -osion.

Lokakuun 26. päivänä yleisö saa 
t i laisuuden tutustua puolalaiseen 
elokuvamusiikkiin. Tapahtuma kuuluu 
Come’N’Listen -sarjaan, ja paikkana on jäl-
leen VM2, La Brasserie.

Puolalaisen runoilijan, romaanikirjailijan, 
kääntäjän ja Nobelin kirjallisuuspalkinnon 
saajan Czesław Miłoszin syntymän satavuo-

Rue Belliard 99, 21.  syyskuuta 2011 
osana Design September -tapahtuman 
virallista ohjelmaa (www.designsep-
tember.be). Lisätietoja saa osoitteesta 

www.design-competition.eesc.europa.
eu. (sb) ●

KeepCool – ETSK:n Design Eleven 
-kilpailun voittaja

tispäivää juhlistetaan näyttelyllä. ”Artists for 
Europe – Taiteilijat Euroopan puolesta” 
-valokuvanäyttely, josta jo saatiin esimakua 
videon välityksellä ETSK:n heinäkuun täys-
istunnossa Charlemagne-rakennuksessa, 
siirtyy ETSK:n tiloihin joulukuussa. (sb) ●

Lisätietoa aiheesta: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-acti-
vities-culture-polish-presidency

Puolalainen kirjailija ja kääntäjä Jacek Dehnel 
ETSK:n lounashetken luentasarjan tilaisuudessa
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PÄÄKIRJOITUS

YMP:n kunnianhimoiseen uudistukseen kohdistuu paineita

Maatalous- ja ympäristöalan 
uusi sopimus tulevaisuuden 
rakentamiseksi
Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) ei edusta 
kapea-alaisia etuja. YMP on ollut ja on edelleen 
ETY:ssä ja sittemmin EU:ssa yksi peruspilareista 

yhtenäistä Eurooppaa rakennettaessa. Näin on oltava vastaisuudessakin.

Yhteinen politiikka on tulosta EU:n alueiden kanssa tehdystä sopimuksesta, ja 
sillä pyritään vaalimaan Euroopan maatalouden tulevaisuutta Euroopan kansojen 
terveyttä edistäen.

Vaikka viljelijät ovat Euroopan maatalouden keskeisiä toimijoita, maatalous 
itsessään on kuitenkin tärkeä osa yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Yhteisellä maa-
talouspolitiikalla on moninaisia tavoitteita, mutta niillä kaikilla pyritään samaan 
päämäärään: siihen, että Euroopan unionilla olisi tulevaisuuteen tähtäävä, kilpailu-
kykyinen ja kestäväpohjainen elintarvike- ja maatalousjärjestelmä.

Nykyinen YMP on edelleenkin suurimmaksi osaksi menneisyyteen keskittyvä 
politiikanala. Toimenpiteiden ja välineiden uudistamisessa kilpailukykyä edistävällä 
tavalla tarvitaankin entistä enemmän päättäväisyyttä ja fokusointia: tukipainotteisesta 
ajattelusta on siirryttävä kannustepohjaiseen ajattelumalliin.

Vain näin nuoret voivat päästä avainasemaan innovoinnissa ja saada uusia 
mahdollisuuksia ja selviytyä avoimien ja säänneltyjen markkinoiden ristiaallokosta. 
Nykyisessä YMP:ssä ei itse asiassa ole juurikaan tilaa nuorille yrittäjille. En viittaa 
tässä varsinaisesti tiettyihin tukiin, vaan itse järjestelmään, jota on muutettava, jos 
sen halutaan inspiroivan uusia yrittäjäpolvia panemaan tulevaisuutensa panokseksi 
tällä eurooppalaisen talouden ja yhteiskunnan kannalta tärkeällä alalla maaseudun 
ja ruokatuotannon ylläpitämiseksi.

Komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen talousarvion uudistamiseksi. 

Nyt Euroopan yleistä etua puolustavan parlamentin on pyrittävä tasapainotta-
maan ja täyttämään Euroopan talouden moninaiset taloudelliset ja sosiaaliset vaa-
timukset. Tämä on koko parlamentin asia: eri aloja edustavien valiokuntien aika on 
ohi. Euroopan kansalaisyhteiskunta, jonka monitahoiset ja toisiinsa sidoksissa olevat 
eturyhmät ovat päivittäin tekemisissä kriisin todellisten seurausten kanssa unionin 
eri tasoilla, seuraa ja arvioi tarkkaan parlamentin ja unionin muiden toimielinten 
yleistä reagointia.

Mario Campli 
”Maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaoston puheenjohtaja

Yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) ollaan 
jälleen uudistamassa tammikuussa 2014 
voimaan tulevalla EU:n lainsäädännöllä. 
Euroopan komission tekemillä uusimmilla 
ehdotuksilla politiikka pyritään muotoile-
maan uudelleen siten, että voidaan ennalta 

varautua taloudellisiin, alueellisiin ja ympä-
ristöhaasteisiin. 

Yhdistyneiden Kansakuntien elintar-
vike- ja maatalousjärjestön arvion mukaan 
maailman väkiluku nousee yhdeksään mil-
jardiin vuoteen 2050 mennessä. YMP:llä 
onkin kyettävä vastaamaan mittaviin glo-
baaleihin ja alueellisiin kysymyksiin. 

Väkimäärän päivittäinen lisäys on siis 
140 000 henkeä. Maataloudesta ja maaseu-
dun kehittämisestä vastaavan komission 
jäsenen Dacian Cioloşin mukaan elintar-
vikkeiden kysyntä lisääntyy 50 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Haasteista mai-
nittakoon ilmastonmuutos, ravitsemus-
tottumusten muutokset, luonnonvarojen 
säilyttäminen ja kestävä käyttö, kauppa-
neuvotteluiden Dohan kehityskierroksen 
tulokset sekä ruokaturva.

Komissio pyrkii siksi muotoilemaan 
YMP:stä sellaisen, että siinä näiden tähtitie-

teellisten lukujen ja epävarmojen tulosten 
mielletään olevan Euroopan maatalou-
delle tarjoutuvia mahdollisuuksia. Samalla 
komissio toivoo voivansa puuttua tekijöi-
hin, jotka heikentävät YMP:tä Euroopassa. 
Tavoitteet ovat erittäin mittavat. Niiden 
saavuttamiseksi komissio kehottaakin 
parantamaan YMP:n kestävyyttä, tehok-
kuutta, tasapainoa, kohdentamista ja 
vastuullisuutta. Kaikki nämä alat vaativat 
itse asiassa perinpohjaista tarkistamista. 
Voidaan kuitenkin kysyä, mitä tämä pitää 
sisällään ja mihin asioihin kohdistuu poliit-
tista painetta.

YMP jakautuu kahteen pilariin. Ensim-
mäinen niistä sisältää viljelijöille EU:n lain-
säädännössä asetettujen ehtojen mukaisesti 
maksettavat suorat tuet. Toisesta pilarista 
rahoitetaan maaseudun kehittämistä, kuten 

Viljelijöille maksettavat tuet
lisää, etteivät nykyiset tukistrategiat ole 
vielä oikeudenmukaisia. ”Saksassa kai-
kista maataloustuottajista vain 1,6 pro-
senttia saa vuosittain yli 100 000 euroa 
suoria tukia, ja heidän yhteenlaskettu 
osuutensa kaikista tuista on 30 prosent-
tia. Toisaalta noin puolet Saksan maata-
loustuottajista saa vuosittain tukea alle 
5 000 euroa; näin suurimmalle osalle 
tuottajista kertyy vain 5 prosenttia kai-
kista tuista. Onko tämä oikeudenmu-
kaista?”

ETSK tukee toimenpiteitä ja toteaa 
lausunnossaan, että aktiiviviljelyllä 
turvataan ”yleishyödyllisten julkisten 
hyödykkeiden ja palveluiden tuottami-
nen”. Näihin palveluihin voisivat sisältyä 
myös ympäristönsuojelu, ruokaturva ja 
kuluttajansuoja. Tukikelpoisuusehdoiksi 
olisi siis asetettava nämä laaja-alaiset, ei-
kaupalliset perusteet. Juuri näin komis-
sio aikoo toimia.

”Rahaa olisi käytettävä kestäväpoh-
jaiseen maatalouteen, jossa tuotetaan 
laadukkaita elintarvikkeita ja joka tuot-
taa yleistä hyötyä, kuten korkealaatuisen 
biologisen monimuotoisuuden varmis-
taminen”, Ribbe selvittää. 

Vuoteen 1992 asti suorat tuet perus-
tuivat pelkästään hintatukeen, minkä 
jälkeen niitä supistettiin. Näin toimittiin 
vuoteen 2003 asti, jolloin yhteistä maata-
louspolitiikkaa uudistettiin ja suorat tuet 
irrotettiin tuotannosta eli niitä ei enää 
ollut sidottu elintarviketuotantoon. Yli 
90 prosenttia Euroopan maataloustuista 
ei ole tuotantosidonnaisia. Nyt suorien 
tukien järjestelmä on jälleen ruoditta-
vana ja kysytään, onko sille perusteluja. 

Mikäli komissio vie läpi ehdo-
tuksensa, tuloksena voisi lopulta olla 
nykyistä kestäväpohjaisempi Euroopan 
maatalousmalli, jollaista myös ETSK 
peräänkuuluttaa. ●

Euroopan verotuloista päätyy miljardeja 
euroja viljelijöille tulotukena. Tämä 
suorina tukina tunnettu järjestelmä on 
vuosikymmenien mittaan saanut aikaan 
monia ristiriitaisia tilanteita. Komission 
mukaan viljelijöiden tuloista keskimää-
rin 40 prosenttia on peräisin EU:lta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi, että yhteisen maatalouspolitii-
kan edunsaajien joukossa on ”rautatie-
yhtiöitä, raviratoja ja hevossiittoloita, 
golf- ja harrastekerhoja ja kaupungin-
hallituksia”. Julkisten varojen väärin-
käyttö ohjaamalla ongelmien kanssa 
kamppailevien viljelijöiden kipeästi 
kaipaamaa rahoitusta vääriin taskuihin 
on verottanut kovalla kädellä yhteisen 
maatalouspolitiikan uskottavuutta.

Komissio ehdottaa nyt suorien 
tukien sitomista kestäväpohjaisen ja 
ympäristömyötäisen maatalouden har-
joittamiseen. ”Jotta suorat tuet olisivat 
uskottavia, ne olisi jaettava oikeuden-
mukaisesti jäsenvaltioiden, alueiden, 
erityyppisten maataloustuottajien ja 
tilatyyppien kesken. Tämä ei tarkoita 
kaikkialla unionissa maksettavaa 

samansuuruista tukea”, maataloudesta 
ja maaseudun kehittämisestä vastaava 
komission jäsen Dacian Cioloş selvittää 
ja lisää, että politiikassa olisi keskityttävä 
aktiiviviljelijöihin. 

ETSK huomauttaa kuitenkin, että 
aktiiviviljelijä, sellaisena kuin se esiin-
tyy komission tiedonannossa, on vielä 
määriteltävä asianmukaisesti. 

Yhteinen maatalouspolitiikka perus-
tuu kuitenkin myös vastaisuudessa 
suurelta osin suoriin tukiin. Uusien tuki-
kelpoisuusvaatimusten mukaan EU:n 
maataloustuottajille maksetaan suoria 
tukia vain, jos he esimerkiksi vaikuttavat 
myönteisesti luonnon monimuotoisuu-
teen ja minimoivat hiilidioksidipäästöt. 

”Miksi suorien tukien maksamista 
tulisi jatkaa vastaisuudessa?” kysyy Lutz 
Ribbe, joka on laatinut ETSK:n lausun-
non vuonna 2013 toteutettavasta yhtei-
sen maatalouspolitiikan uudistuksesta. 
”Suorat tuet on muokattava ympäris-
tömyönteisemmiksi ja niillä on kan-
nustettava maataloustuotantoon, jossa 
huomioidaan luonto”, Ribbe toteaa ja 

biologisen monimuotoisuuden edistämistä 
ja viljelyalueiden ympäristönsuojelua. Jäsen-
valtiot osallistuvat näiden toimenpiteiden 
rahoittamiseen, eikä raha mene suoraan 
viljelijöille. 

Eräät suuret jäsenvaltiot pyrkivät kui-
tenkin voimakkaasti painostamaan Brys-
seliä siihen, että toisen pilarin määrärahoja 
vähennetään ja että niitä siirretään muihin 
budjettikohtiin, esimerkiksi tutkimusmää-
rärahoihin. YMP:hen käytettävät määrära-
hat ovat EU:n talousarviossa jo vähentyneet 
merkittävästi. Niiden osuus oli vuonna 1985 
lähes 75 prosenttia, mutta osuuden odote-
taan putoavan 39,3  prosenttiin vuoteen 
2013 mennessä. Tästä huolimatta komission 
jäsenen Cioloşin on pyrittävä torjumaan 
tätä painetta tekemällä ehdotuksia toisesta 
pilarista, joka on entistä ympäristöystäväl-

lisempi ja jossa otetaan aikaisempaa parem-
min huomioon kestävyysperiaate.

YMP:n muotoutumiseen on laajasti 
vaikuttanut vapaisiin markkinoihin suun-
nattu politiikka, jonka ETSK on toistuvasti 
kyseenalaistanut. ETSK kehottaa sen sijaan 
luomaan eurooppalaisen maatalousmallin, 
joka perustuu monitoimisuuden ja pitkän 
aikavälin kestävyyden periaatteisiin. 

YMP:n tulevaisuudesta antamassaan 
lausunnossa ETSK toteaa, että yhteisen 
maatalouspolitiikan ensisijaisena tehtävänä 
on ”antaa arvoa viljelijöiden roolille päivit-
täiselintarvikkeiden ja yhä useammin myös 
ympäristöystävällisen ja kestävän energian 
tuottajina”. Tämä vaatii riittävien määrära-
hojen osoittamista toisen pilarin käyttöön.
 ●
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Maapallon pilaajat

Maatalouden erittäin voimaperäinen 
tai teollinen maankäyttö yksipuolistaa 
monien Euroopan alueiden luonnon 
monimuotoisuutta. Teollinen viljely 
kiihdyttää luonnon monimuotoisuuden 
katoamista, sillä se lisää maaperän ylijää-
märavinteita ja kemikaalipäästöjä, jotka 
vaikuttavat luontoon haitallisesti.

Euroopassa yhä voimaperäisemmäksi 
käyvä maatalous saa aikaan haittavaiku-
tusten ketjureaktion. Viljelijät toivovat 
luonnollisesti saavansa kasveistaan mah-
dollisimman hyvän sadon ja viljelevät sen 
vuoksi yhtä ja samaa kasvilajia laajoilla 
maa-alueilla. Tämä monokulttuurina 
tunnettu käytäntö on omiaan altista-
maan maaperän taudinaiheuttajille, 
minkä vuoksi viljelijät ovat päätyneet 
rikastuttamaan maaperää käyttämällä 
keinotekoisia lannoitteita. Rikkakasvien 
ja tuhoeläinten tiettyjen vakiotorjunta-
aineiden (maatalouskemikaalien) käyttö 
vaikuttaa kuitenkin maaperään viime 
kädessä kielteisesti. Päästöt saastuttavat 
lisäksi pohjavesiä, mikä haittaa kasvien 
ja eläinten elämää.

Euroopan maatalouden voimape-
räistyttyä 1970-luvulla maatalousmaan 
biodiversiteetti on yksipuolistunut 
huomattavasti. Tuloksia puoltavat maa-
talousmaiden lintukannoista tehdyt tut-
kimukset, jotka osoittavat, että lintulajit 
ovat vähä vähältä jatkuvasti harventuneet 
viimeksi kuluneiden 40 vuoden aikana. 
Tämä on varteenotettava seikka, sillä 
EU:n maapinta-alasta lähes puolet on 
maatalousmaata, jolla elää monenlaisia 
kasvi- ja eläinlajeja.

Unionissa on kuitenkin viime aikoina 
alettu muokata yhteisestä maatalouspo-
litiikasta (YMP) entistä ympäristömyön-
teisempää, ja luonnon monimuotoisuus 
on asetettu etualalle. ”Jos viljelijän ansiot 
karttuvat tai hän saa lisätuloja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisestä tai 
jos biodiversiteetin säilyttäminen tie-
tyllä tasolla asetetaan YMP-rahoituksen 
saantiehdoksi, viljelijät todennäköisesti 
pyrkivät vaalimaan luonnon monimuo-
toisuutta”, toteaa Stanka Becheva, joka 
on Maan ystävät -verkoston Euroopan 
jaoksen elintarvike- ja maatalousaktivisti.

Bechevan mukaan luonnon moni-
muotoisuuden säilyttäminen edellyttää, 
että maatalousmaasta varataan 10 pro-
senttia biodiversiteettialaksi. Pyrittäessä 
välttämään monokulttuuria tilojen ei 
pitäisi käyttää yli 50:tä prosenttia pel-
loistaan pelkästään yhden kasvilajin 
viljelyyn. Kasvinvuorotus ja eläinrehuna 
käytettävien kasvien viljely vähentävät 
samalla Euroopan riippuvuutta tuon-
nista. Becheva toteaa, että komissio on 
pikku hiljaa kallistumassa asettamaan 
luonnon monimuotoisuuden suojelun 
maatalouden suorien tukien saantieh-
doksi. 

Koska myös maatalousneuvosto ja 
Euroopan parlamentti puoltavat toimen-
pidettä, katseet on nyt kohdistettu komis-
sioon, jonka on määrä tehdä YMP:tä 
koskevat ehdotuksensa vielä tämän 
vuoden kuluessa. On odotettavissa, että 
ehdotuksissa on mukana luonnon moni-
muotoisuuden suojelu ja uusia luonnon-
suojelutoimenpiteitä. ●

Uhanalainen ammatti

kuuluisa viineistään. Narro pelkää, että 
viljelijäpula autioittaa maaseudun väes-
tön muuttaessa kaupunkeihin ja jättäessä 
taakseen silmänkantamattomiin hylättyjä 
viljelysmaita. Jos viljelijöitä ei ole riittä-
miin, Euroopan olisi joko lisättävä laaja-
mittaista teollista viljelyä tai kasvatettava 
riippuvuuttaan tuonnista.

Myös Brysselin päättäjät ovat asiasta 
huolissaan. Maatalouskomissaari Dacian 
Cioloş asettaa nuoret viljelijät etusijaan. 
Cioloş haluaa sijoittaa heidät yhteisen 
maatalouspolitiikan ensimmäiseen pila-
riin ja taata näin rahoituksen suoraan 
talousarviomäärärahoista. Ajatus on 
saanut laajan kannatuksen, mutta aiem-
mista aloitteista on saatu vaihtelevia 
tuloksia esimerkiksi vuonna 2008 pyrit-
täessä lisäämään nuorten viljelijöiden 
investointitukea, jota maksetaan yhteisen 
maatalouspolitiikan piiriin kuuluvasta 
maaseudun kehittämisrahastosta. Nuor-
ten maataloustuottajien oli määrä saada 
70  000 euroa investointitukea, mutta 
monilta tuki jäi kokonaan saamatta.

”Maaseudun kehittämisrahastoon 
suhtaudutaan sekavin tuntein”, toteaa 
Euroopan nuorten maataloustuottajien 
neuvoston puheenjohtaja Joris Baecke. 
”On toki aina kannustavaa nähdä, että 
nuorille viljelijöille annetaan yhä enem-
män tukea, mutta tukimenettely edel-
lyttää, että jäsenvaltiot maksavat tuesta 
puolet. Monilla jäsenvaltioilla ei nykyi-
sessä talouskriisissä yksinkertaisesti vain 
ole tarvittavia määrärahoja.” 

Baecke omistaa osan sukunsa pelto-
kasvitilasta Alankomaiden lounaisosassa, 
ja hän on työskennellyt tilalla osa-aikai-
sesti vuodesta 1994 lähtien. Hänellä on 
ikää 33 vuotta. Hän toivoo, että ainakin 
80 prosenttia nuorille viljelijöille suun-
nattavasta suorasta rahoituksesta olisi 
peräisin yhteisen maatalouspolitiikan 
ensimmäisestä pilarista. Hänen edus-
tamansa järjestön toiveena on myös, 
että nuorille viljelijöille myönnetään 
toimeentulotakuu viiden ensimmäisen 
toimintavuoden aikana. 

Rahoitus- ja institutionaalisen tuen 
lisäksi sekä Narro että Baecke totea-
vat, että eräänlainen Erasmus-ohjelma 
voisi niin ikään houkutella ammattiin 
lisää väkeä. Ammatin oppiminen siten, 
että koulutuksessa saa sormituntuman 
työhön, antaisi opiskelijoille mahdolli-
suuden tutustua uusiin tekniikoihin ja 
uusimpaan teknologiaan. ”Nuorella vil-
jelijällä on parhaat mahdollisuudet hyö-
dyntää uutta teknologiaa ja innovointia 
ja vastata näin uusiin elintarvikehaastei-
siin”, Narro sanoo.

Nuoret viljelijät törmäävät usein sii-
hen, ettei heillä ole mahdollisuutta saada 
rahoitusta eikä pääomaa. Koulutusta ei 
tueta eikä institutionaalista tukea ole tar-
jolla. On olennaista voittaa nämä esteet, 
jotta taataan tulevaisuus ammatille, jonka 
nykyisistä harjoittajista kolmannes on yli 
65-vuotiaita. ●

Maatilamatkailu: virkistävä tuulahdus

Eurooppalaisten maataloustuottajien 
sopeutuminen ja toimeentulo on yhä 
vaikeampaa maailmassa, jossa kilpailu 
kiristyy koko ajan. Tilanne näyttää tätä-
kin synkemmältä, kun otetaan huomi-
oon halpojen ulkomaisten tuotteiden 
kilpailu sekä EU:n ja valtion tukien 
väheneminen. Tämän vuoksi useat 
maataloustuottajat ovat monissa EU:n 
jäsenvaltioissa siirtymässä harjoitta-

EU:n horisontissa häämöttävä viljelijä-
pula saattaa vaarantaa Euroopan maata-
louden. Vain 6 prosenttia EU:n kaikista 
maataloustuottajista on alle 35-vuotiaita, 
kun taas lähes puolet heistä on yli 55-vuo-
tiaita. Viitisen miljoonaa viljelijää siirtyy 
seuraavien kymmenen vuoden aikana 
eläkkeelle. Nuoret saadaan ryhtymään 
maataloustuottajiksi vain lisäämällä 
rahoituskannustimia ja institutionaa-
lista tukea.

”Kukaan ei korvaa maataloustuotta-
jiamme. On täysin harhaanjohtavaa kuvi-
tella, että esimerkiksi Brasilia, Argentiina 
tai Kiina korvaa viljelijämme. Niiden, 
jotka ajattelevat näin, olisi mietittävä tar-
koin, mitä seuraa, jos maataloustuottajien 
määrä romahtaa”, varoittaa ETSK:n jäsen 
Pedro Narro. Hän on laatinut komitean 
oma-aloitteisen lausunnon nuorten maa-
taloustuottajien tulevaisuudesta. 

Narron suvulla on Espanjassa Kas-
tilia-La Manchan alueella viinitila, joka 
on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Alue on 

Pedro Narron perhe viinitilallaan Kastilia-La Manchan alueella

Aamiaismajoitusta tarjoava Common Barn Farm -tila Yhdistyneessä kuningaskunnassa

maan myös muuta toimintaa, kuten 
maatilamatkailua.

Komission mukaan EU:n maatalous-
tuottajista yli kolmasosan (36,4 prosenttia) 
on nykyään harjoitettava oheistoimintaa 
tulojensa lisäämiseksi. Matkailulla on 
erittäin tärkeä rooli tässä yhteydessä eri-
tyisesti houkuttelevilla luonnonalueilla, 
kuten vuoristoalueilla, joilla laiduntaa 

karjaa. Maataloustuottajat ovat itse asi-
assa entistä valmiimpia kuuntelemaan 
matkailijoiden toiveita eivätkä enää tyydy 
pelkästään vastaamaan heidän majoitus- 
ja ravitsemustarpeisiinsa – palveluita on 
laajennettu kattamaan myös vapaa-ajan 
toiminnan tarjoaminen. Tämä sopii hyvin 
yhteen perheloman kanssa: vanhemmat ja 
lapset voivat nauttia yhdessäolosta ulkona 
luonnossa eläinten parissa.

Komissio toteaa YMP:n tulevaisuutta 
vuoteen 2020 saakka käsittelevässä tie-
donannossaan, että maatilamatkailulla on 
tärkeä rooli taloudellisen toiminnan kan-
nustamisessa ja luomisessa ja että matkailu 
on eräillä Euroopan alueilla oleellinen osa 
maaseudun elinkeinoelämää. 

Maatilamatkailu antaa maataloustuot-
tajille myös mahdollisuuden erikoistua. 
Tilalla paikallisesti kasvatettuja alueen eri-
tyistuotteita ei todennäköisesti löydy pai-
kallisen valintamyymälän hyllyltä. Tämä 
maatilalomailuun liittyvä lisäarvo houkut-
telee yhä useampia eurooppalaisia.

Viimeisimpien tilastotietojen mukaan 
Englannissa 50 prosenttia tiloista harjoittaa 
nykyään myös muuta toimintaa kuin maa-
taloustuotantoa. Nämä toiminnat, joihin 
myös maatilamatkailu kuuluu, tuottavat 
keskimäärin 15 prosenttia tilojen koko-
naistuloista. 

Tilojen toiminnan monipuolistami-
sen taustalla on useita syitä, yhtenä niistä 
vaikeat olosuhteet, joissa ala on joutunut 
viime vuosina toimimaan. ”Jos emme olisi 
monipuolistaneet toimintaamme kuusi 
vuotta sitten, kun maatalousalan tilanne oli 
täällä erityisen vaikea, emme olisi nyt tässä”, 
toteaa maataloustuottaja Rona Cooper, joka 
omistaa Common Barn Farm -nimisen 
tilan Cheshire’s Peakin hallintopiirissä. 

Saadut lisätulot ovat ”tehostaneet tila-
mme toimintaa ja tuoneet siihen lisäarvoa”, 
Cooper jatkaa. Maatilamatkailu rantautui 
kuitenkin myöhään Yhdistyneeseen kunin-
gaskuntaan, ja sen osuus on pysynyt viime 
vuosina melko vakaana. Itse asiassa niiden 
tilojen kokonaisprosenttiosuus, jotka ovat 
monipuolistaneet toimintaansa muilla 
tavoilla kuin vuokraamalla kiinteistöjä, ei 

ole juuri muuttunut viimeksi kuluneiden 
viiden vuoden aikana.

Yksi asia, joka aiheuttaa Rona Cooperille 
päänvaivaa, on lainsäädäntö: byrokratia 
antaa maataloustuottajille mahdollisuuden 
monipuolistaa toimintaansa vain tiettyyn 
rajaan saakka – tästä ollaan huolissaan 
kaikkialla Euroopassa. ”Ainoa seikka, joka 
tuottaa meille vaikeuksia, on liiallinen sään-
tely. Tilamme sijaitsee Peak Districtin kan-
sallispuistossa: on paljon byrokratiaa, josta 
voitaisiin luopua”, hän selvittää. 

Matkailu saattaa tuoda arvokkaan lisän 
Cooperin tuloihin, mutta hän aikoo vas-
taisuudessakin keskittyä maataloustuo-
tantoon. ”Maataloustuottajien on jatkettava 
tuotantoa”, hän toteaa lopuksi. ●
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Finanssikriisin ravistelema ala EU:n viljelijät ja 
maataloustuotteiden tuonti 
törmäyskurssilla

Euroopan unionin maataloustuotta-
jilla on vaikeuksia ylläpitää kilpailuase-
maansa maailmanmarkkinoilla, joilla 
hinnat sanelevat usein hankintapäätökset 
ja EU:n ulkopuolisten maiden ei tarvitse 
täyttää samoja korkeita vaatimuksia. 
Argentiinan, Brasilian, Yhdysvaltojen ja 
Kiinan kaltaisten erittäin kilpailukykyis-
ten viejämaiden maataloustuotteet ovat 
luoneet poliittisia jännitteitä ja synnyttä-
neet jopa protesteja viljelijöiden keskuu-
dessa eri puolilla Eurooppaa.

ETSK:n lausunnossa aiheesta ”Yhtei-
sen maatalouspolitiikan uudistaminen 
vuonna 2013” todetaan, että Eurooppaan 
tuotavien tuotteiden on täytettävä samat 
vaatimukset kuin eurooppalaisten tuot-
teiden. On noudatettava asianmukaista 
hygieniaa ja kunnioitettava eläinten 
hyvinvointia ja ympäristöä, mutta näitä 
vaatimuksia ei aseteta välttämättä EU:n 
ulkopuolisten maiden viljelijöille. Tämä 
johtaa siihen, että tuontituotteet ovat 
eurooppalaisia vastineita edullisempia. 
Esimerkiksi viljan tuotantokustannuk-
set ovat Latinalaisessa Amerikassa alle 
80 euroa tonnilta, kun EU:ssa ne ovat 
120 euroa tonnilta.

Brasilia ja Argentiina ovat suurim-
pia maataloustuotteiden viejiä EU:n 
suuntaan, ja molemmat niistä ovat 
olleet vuodesta 2007 kolmen kärjessä 
yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Vuonna 
2010 EU:hun tuotiin maataloustuotteita 
78 miljardin euron arvosta. Yksistään 
vihannesten ja hedelmien tuonnin arvo 
oli viime vuonna hieman yli 20 miljardia 
euroa.

Komissio on sitoutunut WTO:n 
kaavailemaan kahdenvälisen kaupan 
vapauttamiseen. EU:n viljelijät vastus-
tavat kuitenkin sellaisia kahdenvälisiä 
sopimuksia kuin EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan Mercosurin välinen sopimus. 
Mercosurin laajimmat maataloustuot-
teiden vientimarkkinat ovat EU:ssa, ja 
sen osuus EU:n kaikesta maataloustuon-
nista oli vuonna 2009 lähes 20 prosent-
tia. EU:n maatalousalan kattojärjestön 
COPA-COGECA:n mukaan naudanlihan 
tuonnista lähes 86 prosenttia ja siipikar-Lampaan keritsemistä Tšekissä

Euroopan maatalous kärsii fi nanssikrii-
sin luomista paineista, jotka rasittavat 
sitä edelleenkin suuresti. Vaikutukset 
tuntuvat koko elintarvikeketjussa maa-
tilalta aina prosessointiin, jakeluun ja 
kuljetukseen. Tappioista huolimatta 
maatalousalan sietokyky on yllättävän 
vahva. 

”ETSK:ssa käydyt keskustelut ovat 
osoittaneet, että fi nanssikriisi on iske-
nyt Euroopassa kovalla kädellä maata-
lousalaan, tosin ei niin vakavasti kuin 
muihin talouden aloihin. Viljelijöiden 
on pitänyt myöntyä tuottajahintojen 
merkittäviin leikkauksiin monien kes-
keisten maataloustuotteiden kohdalla. 
Tilanne on sittemmin parantunut.” 
Näin toteaa ETSK:n jäsen Adalbert 

anniskeluoikeudet, eli saman verran 
kuin Italiassa ja enemmän kuin missään 
muussa jäsenvaltiossa. 

Yhä useammat eurooppalaiset 
käyvät ravintoloissa, vaikka kehitys 
pysähtyi äkillisesti kotitalouksien 
ravitsemuspalveluihin käyttämien 
menojen laskiessa 5,4 prosenttia vuo-
sina 2008–2009, kun samaan aikaan 
ruokaan ja juomiin käytetyt kokonais-
menot laskivat yhteensä 2,4 prosenttia. 
Kun ostovoima vähenee, ihmiset jäävät 
mieluummin kotiin kuin menevät ulos 
syömään. Tällä fi nanssikriisin suoralla 
seurauksella on ollut väistämätön vai-
kutus työpaikkoihin. Työsuhdeturva 
elintarvikeketjussa on näin ollen jois-
sain jäsenvaltioissa hatarampi kuin 
toisissa. 

Tämä on tietenkin vain yksi esi-
merkki. Maatiloilla työskenteleviin 
ihmisiin vaikuttaa suoraan myös mak-
rotaloudellinen kehitys, jota he eivät voi 
kontrolloida. Esimerkiksi polttoaine- 
ja elintarvikekustannukset kasvattavat 
tuotantokustannuksia. Tilojen tulot 
supistuivat 40 prosentilla vuonna 2009. 
Komission mukaan maaseutualueiden 
työntekijöiden maataloustulot puolit-
tuivat. 

”Vuosien 2014–2020 yhteisen 
maatalouspolitiikan kehitys riippuu 
suuresti siitä, paljonko EU:lla on tule-
vaisuudessa käytössään varoja”, Kienle 
painotti. Hän lisäsi vielä, että kaikki 
maksuihin tehtävät leikkaukset saatta-
vat johtaa siihen, että viljelijät menettä-
vät työnsä ja elinkeinonsa. ”Jos maksuja 
vähennetään ja niille esitetään uusia 
vaatimuksia, jotka lisäävät byrokratiaa, 
kielteinen vaikutus maatalousalan työ-
paikkoihin on ilmeinen.” ●

Kienle, joka on myös Saksan maanvil-
jelijöiden liiton varapääsihteeri. 

Eurostatin mukaan vuonna 2008 
elintarvikeketju työllisti hieman yli 
48 miljoonaa henkilöä. Tänä päivänä 
EU:ssa yksi kuudesta työpaikasta on 
sidoksissa maataloustuotantoon. Työ-
paikat ovat keskittyneet ja jakautuneet 
eri aloille eri puolille Eurooppaa. Esi-
merkiksi Yhdistyneellä kuningaskun-
nalla oli vuonna 2008 EU:ssa eniten 
työvoimaa elintarvikkeiden ja juomien 
vähittäismarkkinoilla sekä ravitse-
muspalveluissa. Sen sijaan Espanjalla 
oli eniten työvoimaa elintarvikkeiden 
ja juomien tukkukaupassa. 157:ää 
asukasta kohden on keskimäärin yksi 
ravintola, baari tai kahvila, jolla on 

jan tuonnista 70 prosenttia on peräisin 
Latinalaisesta Amerikasta. 

EU:n viljelijät vastustavat sopimusta, 
koska heidän mukaansa Brasilian kaltaiset 
maat ylittävät reilusti nykyiset tariffi  kiin-
tiöt. Mercosur pyrkii nyt vapauttamaan 
markkinoita edelleen vaatimalla lisää tul-
littomia kiintiöitä. Ongelmaa kärjistää se, 
että Mercosur-maat eivät noudata samoja 
jäljitettävyysvaatimuksia kuin EU:ssa 
noudatetaan. 

”Jos Euroopan maataloustuottajat 
noudattaisivat EU:ssa samoja vaatimuk-
sia kuin Brasilian karjankasvattajat, he 
joutuisivat oikeuteen”, totesi COPA-
COGECA:n pääsihteeri Pekka Pesonen 
ETSK infolle ja lisäsi, että EU:n viljelijät 
eivät voi hyväksyä tällaista kaksinaismo-
ralismia. 

Kyseiset sopimukset ovat nostattaneet 
massiivista vastustusta. Vuonna 2009 
otsikoissa olivat espanjalaiset viljelijät, 
jotka kaatoivat kuormittain marokko-
laisia tomaatteja kaduille. He syyttivät 
Marokkoa siitä, että se toi EU:n markki-
noille alihintaisia tomaatteja – tomaattien 
osuus on Espanjassa 23 prosenttia kai-
kesta puutarhataloustuotannosta. 

Viime vuonna EU:n ja Marokon väli-
sellä kaupan vapauttamista koskevalla 
sopimuksella otettiin käyttöön huomat-
tavasti entistä korkeammat tuontikiintiöt 
tomaateille, kesäkurpitsoille, kurkulle, 
valkosipulille, klementiineille ja mansi-
koille. Nyt jo vaikeuksissa olevalla alalla 
vapauttamissopimukset saattavat heiken-
tää entisestään EU:n tuottajien tilannetta. 
Vuonna 2009 Euroopan unionin liike-
vaihto alalla oli jo laskenut 7,7 prosenttia. 

Korkeiden standardien ylläpitäminen 
elintarvikealalla on usein ristiriidassa sen 
kanssa, että samaan aikaan pitäisi pysyä 
kilpailukykyisenä maailmanmarkki-
noilla. Kaupan vapauttamista koskevat 
sopimukset vaikuttavat suoraan EU:n 
maataloustuottajiin ja ehkä jopa yhtä 
merkittävällä tavalla kuluttajiin, jotka 
ostavat ja syövät halvempia, mutta mah-
dollisesti huonompia tuotteita. ●

Uudet jäsenvaltiot vaativat 
yhdenmukaista kohtelua

EU:hun vuosina 2004 ja 2007 liitty-
neille jäsenvaltioille on maksettu EU-
15-maihin verrattuna huomattavasti 
alhaisempia maatalousmaan suoria heh-
taaritukia. Nopeasti kasvanut kritiikki 
sai komission tarkastelemaan uudelleen 
suorien tukien jakamistapoja vuoden 
2013 jälkeisessä yhteisessä maatalous-
politiikassa.

Vuoden 2003 YMP-tarkistuksessa 
otettiin käyttöön tuotantomääristä irro-
tetut suorat tuet. Tukia alettiin siis mak-
saa joko sen perusteella, mitä maatila 

oli aiemmin saanut YMP-järjestelmältä 
(historiallinen malli), tai jäsenvaltiot 
saivat jakaa tuet tasan kaikkien tietyn 
alueen maataloustuottajien kesken (alu-
eellinen malli).

Tämä on asettanut uudet jäsenvaltiot 
vaikean valinnan eteen. Ne ovat saaneet 
valita kahden mallin välillä, mutta mal-
leja oli tarkistettava, koska tukitasojen 
määrittelyä varten ei ollut olemassa his-
toriallisia perusteita, sillä kyseisiä tukia ei 
ollut aiemmin sovellettu näissä maissa. 
Historiallinen malli aiheutti vielä lisää 

ongelmia, kun yksittäisissä jäsenvalti-
oissa sovellettiin erilaisia aloitusajan-
kohtia, mikä johti toisistaan poikkeaviin 
tukimääriin. ”Maataloustuet on EU-12-
maissa määritelty niille epäsuotuisten 
viiteajanjaksojen perusteella”, totesi 
tšekkiläinen ETSK:n jäsen ja Tšekin 
maatalouskamarin hallituksen puheen-
johtaja Ludvík Jírovec. Nämä maat eivät 
saa suoria tukia täysimääräisesti ennen 
vuotta 2013, kun tuet yhdenmukaiste-
taan EU-15-maiden kanssa.

Lisäksi eroavaisuuksien mittasuh-
teet ovat helposti havaittavissa. Vaikka 
uusissa jäsenvaltioissa sijaitsee 29 pro-
senttia EU:n maatalousmaista, niille 
maksetaan Jírovecin mukaan ainoas-
taan 10 prosenttia suorista tuista. EU-
12-maat saavat myös yleensä pienempiä 
hehtaarikohtaisia maksuja kuin EU-
15-maat. Tämän seurauksena uusien 
jäsenvaltioiden maataloustuottajat ovat 
joutuneet toisen luokan asemaan.

Kiinteämääräisestä vaihtoehdosta 
– samat tukimäärät kaikissa jäsenval-
tioissa – on keskusteltu mahdollisena 
ratkaisuna. Tätä ajatusta on kuitenkin 
kritisoitu monelta taholta, koska maata-
loustuottajat eri puolilla EU:ta joutuvat 
kohtaamaan erilaisia taloudellisia, sosi-
aalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita.

Puheenjohtajavaltio Puola on otta-
nut kantaa asiaan. Yksi sen painopis-

teistä on ”määritellä perusta sellaisesta 
uudesta tukijärjestelmästä sopimiseksi, 
joka pohjautuu objektiivisiin eikä histo-
riallisiin kriteereihin”. Puolan asenne on 
siis hyvin selkeä: nykyisestä tilanteesta 
on päästävä eroon. 

Jírovec katsoo, että YMP:n tulevai-
suus vaatii – ainakin Tšekissä –, että 
suurille maatiloille myönnettäviä tukia 
ei tule rajata eikä yhteistä maatalouspo-
litiikkaa tule muokata ympäristömyön-

teisemmäksi, sillä nämä toimet olisivat 
YMP:n tarkoituksen – eli väestön tar-
vitsemien elintarvikkeiden saatavuuden 
takaamisen – vastaisia.

YMP:n uudistusten tuleva suunta 
on siis vielä avoin, ja keskustelut on 
tarkoitus käynnistää myöhemmin tänä 
vuonna. ●
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Ilmastonmuutoksen ylläpitäjiä Vääriin taskuihin

ETSK:n jäsen Franco Chiriaco, joka 
oli aiheesta ”YMP:n tulevaisuus” anne-
tun lausunnon esittelijä, selittää, että 
suora tuki perustuu viljelijöiden vuo-
sina 2000–2002 saamien tukien keski-
arvoon. Tätä kutsutaan ”historialliseksi 
viitetasoksi”. Chiriaco toteaa lisäksi, että 
samalla alueella toimivien viljelijöiden 
saaman tuen määrä vaihtelee suuresti 
yksinkertaisesti siitä syystä, että he ovat 
tehneet erilaisia valintoja vuosina 2000–
2002. Chiriacon mukaan tämä herättää 
kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja 
vähentää lisäksi YMP:n tehokkuutta.

Chiriacon kannalla on myös maa-
talouskomissaari Dacian Cioloş, joka 
aikoo hylätä historiallisen viitetason 
rahoituksen jakamisperusteena. Komis-
sio ehdottaa sen sijaan suorien tukien 
järjestelmää, jossa aktiivisesti toimivia 
maatalouden harjoittajia kannustetaan 
soveltamaan luonnonvaroja säästäviä 
tuotantomenetelmiä. Tällaisen järjes-
telmän olisi lisäksi mukauduttava nii-
hin harvinaisen moninaisiin talous- ja 
ympäristöolosuhteisiin, joissa viljelijät 
toimivat eri puolilla Eurooppaa. 

Cioloşin tavoitteena on myös asettaa 
katto YMP:n kautta maksettaville korva-
uksille. Yli tuhannelle yksittäiselle maa-
tilalle maksetaan vuosittain yli miljoona 
euroa. Chiriaco selittää, että YMP-tukia 
saavilla suurilla yrityksillä on mittakaa-
vaetujen ansiosta huomattava kilpailu-
etu. Tämä rahoitusero kasvattaa niiden 
pienempien tilojen taakkaa, jotka jo nyt 
kamppailevat säilyttääkseen kilpailuky-
kynsä globaaleilla markkinoilla. 

Komissio ja ETSK toivovat, että suo-
rien tukien järjestelmä, jossa tuki koh-
distettaisiin paremmin, tekisi YMP:stä 
kestävämmän ja paljon nykyistä oikeu-
denmukaisemman. ●

Euroopan monisärmäinen maatalousala 
aiheuttaa jopa 10 prosenttia EU:n kas-
vihuonekaasupäästöistä. Kaksi kolman-
nesta kyseisistä päästöistä on peräisin 
lihakarjantuotannosta ja lypsykarjasek-
torilta. Maatalouden ilmastonmuutos-
vaikutusten lieventäminen vaatii silti 
muutakin kuin yhteisen maatalouspo-
litiikan muokkaamista ympäristömyö-
täisemmäksi. Myös ruoankulutusmalleja 
on muutettava perinpohjaisesti. 

”Mikäli emme puutu kulutukseen, 
emme koskaan pääse kunnolla käsiksi 
ilmastonmuutoksen perussyihin”, 
painottaa Marco Contiero. Hän on 
Euroopan Greenpeacen neuvonan-
taja geenitekniikkaa ja kestävyysajat-
telun mukaista maataloutta koskevan 
politiikan alalla. ”EU:ssa kulutetaan 
eläinvalkuaista kaksi kertaa enemmän 
kuin muualla maailmassa, Yhdysval-
lat mukaan luettuna”, hän toteaa ja 
lisää, että tietyt EU:n jäsenvaltioista, 
esimerkiksi Alankomaat, pyrkivät 
alati intensiivisempään karjatalouteen. 

Dityppioksidi (N2O) on 310-kertai-
sesti voimakkaampi kasvihuonekaasu 
kuin hiilidioksidi (CO2). Euroopan 
komission maataloustutkimuksen pysyvä 
komitea esitti kertomuksessaan havain-
non, että maailmanlaajuiset N2O-päästöt 
saattavat lisääntyä 35–60  prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Kasvinvuoro-
tustekniikka vähentää N2O-päästöjä. 
Kertomuksessa todetaan kuitenkin 
lisäksi, että maatalous on kaikista talou-
den aloista riippuvaisin ilmasto-oloista, 
ja niinpä ilmastonmuutos vaikuttaa mer-
kittävällä tavalla edellytyksiimme tuottaa 
elintarvikkeita. Lämpötilojen vaihdellessa 
on tietyille alueille soveltuvien viljelykas-
vien kirjoa vastaavasti mukautettava.

Keskimääräinen tilakoko EU:ssa 
on 10–12 hehtaaria, eli tilat ovat suun-
nilleen sata kertaa pienempiä kuin 
Yhdysvalloissa. Euroopan komission 
julkistamassa, yhteisen maatalous-
politiikan uudistamista käsittelevässä 
tiedonannossa tarkastellaan ympäristöys-
tävällisyyttä lisääviä toimia, kuten kasvin-
vuorotusta, ekologisin perustein tehtävää 
kesannointia sekä palkokasvien viljelyä 
keinoina muokata ympäristömyötäisem-
pää politiikkaa.

Viljelykasvien peittyminen talveksi 
estää maaperän eroosiota ja siten lisään-
tyviä hiilidioksidipäästöjä. Greenpeace 
kannattaa mainittuja toimenpiteitä ja 
katsoo, että komission tavoittelema 
yhteisen maatalouspolitiikan uudista-
minen voi mahdollisesti panna liikkeelle 
hyödyllisen viljelyvallankumouksen. 
Keskustelun painopiste siirtyy seuraa-
vaksi ympäristömyötäisyyteen tähtäävän 
komission ehdotuksen yksityiskohtiin.

”Aika on kypsä ryhtyä pohtimaan 
vakavasti niin ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia maatalouteen kuin maa-
talousmenetelmien ilmastonmuutosta 
ylläpitävää vaikutusta”, Contiero toteaa 
päätteeksi ja tähdentää, että kyseisiin 
ongelmiin on puututtava entistä voi-
maperäisemmin. ●

Eläinvalkuaisen pääasiallinen lähde 
on liha. Unionin kansalainen kuluttaa 
vuosittain keskimäärin 52 kiloa lihaa, 
raportoi Alankomaiden ympäristöarvi-
ointivirasto PBL vuonna 2011. 

Greenpeacen näkemys on, että yhä 
intensiivisempi karjatalous aiheuttaa 
vaarallisen suuria ammoniumpäästöjä 
ja romahduttaa ravinnekierron, koska 
se tarvitsee valtavia määriä EU:n ulko-
puolelta peräisin olevaa rehua. Yli kaksi 
kolmannesta Euroopassa maatalouskäy-
tössä olevasta maa-alasta on yhteydessä 
karjatalouteen. Sen sijasta EU:n toimin-
talinjoilla tulisi kannustaa sekamaatalou-
teen, jossa karja laiduntaa ja lannoittaa 
peltomaan, joka sitten otetaan mais-
sin- tai viljanviljelyyn. ”Kasvinvuorotus 
edistää monimuotoisuutta, säilyttää 
maaperän hyväkuntoisena ja parantaa 
satoja”, Contiero sanoo. Mainitunkaltai-
set käytänteet eivät kuitenkaan helposti 
sovellu teollisesti operoiville maatalous-
tuottajille, jotka perinteisesti keskittyvät 
pelkästään yhteen viljelykasviin.

Maatalousmiljonäärit vastustavat tukikaton 
rakentamista yhteiseen maatalouspolitiikkaan

Kuluvan vuoden maaliskuussa pidetyssä 
maatalousneuvoston kokouksessa kävi 
jäsenvaltioiden näkemysten jyrkkä ero 
ilmeiseksi, kun niiden vähemmistö kiel-
täytyi sopimasta maksukaton asettamisesta 
varakkaille maataloustuottajille. Hanke 
sai alkunsa komission vuonna 2007 jul-
kistamasta ehdotuksesta rajoittaa maati-
lakohtainen tulotuki korkeintaan 300 000 
euroon. Se ei saanut paljonkaan kannatusta 
niissä jäsenvaltioissa, joissa vaikuttaa suur-
maanomistajia, ja ehdotus ei edennyt.

Komissio on kuitenkin pysynyt 
entisellä kannallaan ja pannut mar-
raskuussa 2010 julkistetussa YMP-
aiheisessa tiedonannossaan liikkeelle 
ajatuksen maksukatosta. Hieman sitä 
aikaisemmin lehdistössä oli kirjoi-
tettu ”maatalousmiljonääreistä”, jotka 
nauttivat mittavia EU-tukipalkkioita 
suurten maaomistustensa perusteella: 
nämä saattavat oikeuttaa yli miljoo-
nan euron korvaussummiin YMP-
budjetista. Suurta huomiota keräsivät 

sensaatiohakuiset jutut ruotsalaisista 
harmonikkakerhoista ja entisen bul-
garialaisministerin tyttärestä, joka oli 
korjannut sievoiset YMP-maksut. 

Farmsubsidy.org-sivuston perusta-
jiin kuuluva Jack Th urston katsoo, että 
YMP-välineistön epäjohdonmukai-
suus johtaa ko. politiikan tavoitteiden 
hämärtymiseen. ”Mikäli maataloustuki 
on tarkoitettu täydentämään niukasti 
ansaitsevien maataloustuottajien tuloja, 
tuki pitää kohdentaa köyhille eikä sitä 
saa maksaa varakkaille. Tähän soveltuu 
parhaiten yksinkertainen tulotarkastus, 
jossa periaatteena on, etteivät rikkaat 
tarvitse tulotukea.”

Ristiriidat tulivat ilmi, kun maata-
lousministerit käsittelivät aihetta neu-
vostossa maaliskuun kokouksessaan. 
Yhdistynyt kuningaskunta asettui vas-
tustamaan toimenpidettä, koska sen 
mielestä monet suuret maatilayrityk-
set ovat itse asiassa osuuskuntia, joita 
pienet maatilat ovat muodostaneet 
hyödyntääkseen mittakaavaetuja. 

Myös Tšekki kuuluu toimenpidettä 
vastustaviin jäsenvaltioihin. Tämä 
voi vaikuttaa joistakin oudolta, koska 
maksukattoa ovat perinteisesti vastus-

taneet sellaiset ”vanhat” jäsenvaltiot 
kuin Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta 
ja Italia. Suurtilat ovat Tšekissä kuiten-
kin osa kommunismin ajan perintöä, 
tulosta lukuisten maatilojen pakkokol-
lektivisoinnista. Jos maksukatto otettai-
siin käyttöön komission suunnitelmien 
mukaisesti, Tšekki saattaisi menettää 
26–59 prosenttia suorasta tuestaan riip-
puen maksukaton lopullisesta tasosta. 

”Maksukaton käyttöönotto heiken-
täisi kilpailukykyä epäedullisesti ja voisi 
johtaa myös maatilayritysten keinote-
koiseen pilkkomiseen, minkä myötä 
hallintotaakka kasvaisi. Niinpä monet 
EU:n jäsenvaltioista, mm. Tšekki, ovat 

jyrkästi eri mieltä Euroopan komission 
ehdotuksesta, koska ne eivät näe mitään 
asiaankuuluvaa perustetta toimenpi-
teen toteuttamiseen”, totesi Tšekin apu-
laismaatalousministeri Juraj Chmiel.

”YMP:n tarkoitusperät ovat nykyi-
sellään epäselvät”, Jack Th urston lisäsi. 
”Toimintapoliittiset välineet ovat huo-
nosti suunniteltuja, ja etuudet jaetaan 
yhä samoin kuin aina ennenkin on 
tehty: mitä suurempi maatila, mitä vil-
javampi maaperä, mitä tehokkaampi 
viljely, sitä korkeammat tukimaksut.”
 ●

EU:n maanviljelijät saivat vuonna 
2009 noin 30 miljardia euroa tukea. 
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
uskottavuutta heikentävät kuitenkin 
erot suurten ja pienten maatilojen saa-
massa rahoituksessa sekä se, että jul-
kista tukea maksetaan ihmisille, joilla 
ei ole mitään yhteyksiä maatalouteen. 
Tilanteen jatkuminen nakertaa yleistä 
luottamusta YMP:hen ja heikentää 
eurooppalaisten maatilojen tuotantoa.

Viljelijät saavat rahoitusta vuonna 
2003 perustetusta tilatukijärjestel-
mästä. Tuotannosta irrotetun tilatuen 
järjestelmässä tuki ei ole enää riip-
puvainen viljelijän tuotannosta, vaan 
rahoituksen saaminen edellyttää, että 
viljelijän tilukset ovat tiukkojen ympä-
ristöä ja maatalouden harjoittamista 
koskevien käytäntöjen ja standardien 
mukaisia. Noin 75  prosenttia EU:n 
maatalousrahoituksesta maksetaan 
suorana tukena. 

Euroopan tilintarkastustuomio-
istuimen kesäkuussa julkaisemasta 
tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että 
tilatukijärjestelmä kannustaa myös 
sellaisia ihmisiä, joita maatalous ei 
juurikaan kiinnosta, hyödyntämään 
järjestelmää, josta saa varmasti omansa 
takaisin. Ihmiset saattavat ostaa laajoja 
aloja viljelykelpoista maata mutta jättää 
sen viljelemättä. Esimerkiksi Saksassa 
oli tapaus, jossa tietty henkilö sai yli 
300 000 euroa vuodessa sellaista 900 
hehtaarin kokoista viljelykelpoista 
maa-aluetta varten, jota ei käytetty 
sen enempää viljelyyn kuin kotieläin-
tuotantoonkaan. Tuomioistuin totesi 
lisäksi, että tilatukijärjestelmä hyödyt-
tää ensisijaisesti harvoja mutta suuria 
tuensaajia. Tällä hetkellä nimittäin 
80 prosenttia suorasta tulotuesta menee 
20 prosentille kaikista tuensaajista. 
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LYHYESTIETSK:n ja AKT-maiden talous- ja 
yhteiskuntaelämän eturyhmien tapaaminen: 
tavoitteena kestävä ja osallistava kasvu

AKT-maiden ja EU:n talous- ja yhteis-
kuntaelämän eturyhmien 26. kokouk-
seen, joka pidettiin Brysselissä 5.–7. 
heinäkuuta  2011, osallistui yli 220 
kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjär-
jestöjen, AKT-maiden diplomaattisten 
edustustojen, EU:n toimielinten ja mui-
den asianomaisten tahojen edustajaa. 
Kokouksessa keskusteltiin kestävään 
ja osallistavaan kehitykseen liittyvistä 
kysymyksistä.

ETSK:lla on AKT:n ja EU:n suh-
teisiin liittyen monenlaisia tehtäviä ja 
monenlaista toimintaa. Komitea järjes-
tää yleisiä AKT-konferensseja, aluese-
minaareja ja tiettyä aihetta käsitteleviä 
kuulemistilaisuuksia. Lisäksi se osallis-
tuu aktiivisesti AKT:n ja EU:n yhteisen 
parlamentaarisen edustajakokouksen 
työskentelyyn ja tekee yhteistyötä Afri-

kan maiden talous- ja sosiaalineuvos-
tojen kanssa.

ETSK:n puheenjohtaja Staffan 
Nilsson korosti kokouksen avajaisis-
tunnossa, että ”nyt tarvitaan sellaista 
kehitystä, jonka avulla voidaan estää 
ympäristön tilan heikkeneminen, eikä 
sokeasti millaista tahansa kehitystä”. 
Kehityksen on samalla oltava osallis-
tavaa: sellaista, että siihen osallistuvat 
kaikki maat sekä yhteiskunnan kaikki 
ryhmät ja yksilöt. Tämä kannustaa 
suoraan pohtimaan, millaista uudis-
tusta EU:n kehityspolitiikassa pitäisi 
tavoitella. Osallistujat korostivat, että 
uudistetussa politiikassa olisi kes-
kityttävä köyhyyden poistamiseen, 
maatalousinvestointeihin, sosiaaliseen 
vuoropuheluun ja kansalaisyhteiskun-
nan osallistumiseen.

Ruokaturva on epäilemättä tämän 
päivän kuumimpia puheenaiheita, 
ja toimia tarvitaan kaikilla tasoilla 
etenkin kehitysmaiden maatalouden 
kehittämiseksi. Pienviljelijöille, nai-
sille ja nuorille viljelijöille ratkaisevan 
tärkeitä ovat lainsäädäntö ja viralliset 
mekanismit, joiden avulla on tarkoitus 
säännellä oikeutta käyttää maata, sekä 
kohtuuhintaiset lainat. 

Osallistujat ilmaisivat kannattavansa 
talouskumppanuussopimusneuvottelu-
jen jatkamista AKT-maiden valmiuksia 
vastaavaan tahtiin niin, että tavoitteena 
on saumaton eteneminen kohti alu-
eellista yhdentymistä. Lisäksi kaikki 
osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että 
kansalaisyhteiskunnalla olisi oltava 
paremmat mahdollisuudet osallistua 
Cotonoun sopimuksen muotoiluun ja 
toteuttamiseen ja että kansalaisyhteis-
kunnan olisi toimittava edelläkävijänä 
demokraattisen hallinnon kehittämi-
sessä AKT-maissa.

”Tarvitaan yhä tehokkaampia toimia 
Afrikan naisten ja nuorten voimaannut-
tamiseksi, johtajuuden edistämiseksi 
näiden usein ilman huomiota jäävien 
yksilöiden keskuudessa sekä vakaan 
työskentely-ympäristön varmistami-
seksi ja edellytysten luomiseksi heidän 
taloudelliselle riippumattomuudelleen”, 
totesi AKT-maiden ja EU:n seuranta-
komitean puheenjohtaja Brenda King 
päätössanoissaan. (lk) ●

Idän ja lännen välisten yhteyksien parantaminen
Euroopan laajuisille liikenneverkoille 
(TEN-T) osoitetut EU-varat eivät riitä 
rahoittamaan liikenneinfrastruktuurin 
kehittämistä EU:n ”uusissa” jäsenvalti-
oissa, totesi ETSK:n varapuheenjohtaja 
Jacek Krawczyk Varsovassa heinäkuussa 
järjestetyssä konferenssissa, jossa käsi-
teltiin EU:n tulevaa liikennepolitiikkaa. 

Tämä erinomaisesti ajoitettu kon-
ferenssi järjestettiin juuri ennen kuin 
Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
tulevasta kehittämisestä. Puolan infra-
struktuuriministeriön alivaltiosihteeri 
Maciej Jankowski totesi puheenvuo-
rossaan, että ehdotuksessa ”tulisi ottaa 
asianmukaisesti huomioon EU:n jäsen-
valtioiden väliset taloudelliset erot”. Hän 
tähdensi vielä, että ”Puolan kokemukset 
liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta 
osoittavat, että koheesiopolitiikka on 
paras väline maiden ja alueiden välisten 
erojen umpeen kuromisessa”.

Varapuheenjohtaja Krawczyk lisäsi 
puheenvuorossaan, että ”vanhat” jäsen-
valtiot käyttävät suurimman osan 
Euroopan laajuisen liikenneverkon kehit-
tämiseen varatuista määrärahoista, ja hän 
kehotti Euroopan komissiota esittämään 
uusissa lainsäädäntöehdotuksissaan 
keinoja tämän epätasapainon poistami-
seksi. Krawczyk viittasi ETSK:n hiljattain 
antamaan lausuntoon Euroopan laajuis-
ten liikenneverkkojen tulevaisuudesta ja 
totesi, että liikenneinfrastruktuuria kehi-
tettäessä on otettava huomioon naapu-
ruuspolitiikka. ”Yhteentoimivuus EU:n 
naapurivaltioiden kanssa on avaintekijä”, 
hän sanoi.

Euroopan komission Euroopan 
laajuisista liikenneverkoista vastaavan 
linjan johtaja Jean-Eric Paquet esitteli 
komission prioriteetteja alalla. Niihin 
kuuluvat intermodaalinen kuljetus ja 
liikenteen hallintajärjestelmät. Paquet’n 
mukaan rajat ylittävää liikenneinfra-
struktuuria tulisi kehittää edelleen, ja 
Euroopan komissio pyrkii varmistamaan 
kansallisten infrastruktuuri-investointien 
välttämättömän synkronoinnin. Hän 
totesi vielä, että liikennepolitiikan uusilla 
ehdotuksilla on tarkoitus varmistaa EU:n 
itäisten ja läntisten alueiden välisten yhte-
yksien parantaminen.

Euroopan laajuisten liikenneverkko-
jen rahoituksen osalta Krawczyk viittasi 
ETSK:n lausunnon keskeisiin argument-
teihin: yksityisen sektorin sidosryhmien 

osallistaminen, julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien ja EU-varojen 
varovainen ja valikoiva käyttö – tämä ei 
koske vain rakenne- ja koheesiorahastoja, 
vaan myös Euroopan investointipankin 
aktiivista rahoitustoimintaa. Krawczyk 
totesi vielä, että ”nykytilanteessa emme 
voi todellakaan odottaa, että jäsenvaltioi-
den ja EU:n talousarviot kasvaisivat mer-
kittävästi. Meidän onkin etsittävä uusia 
rahoituslähteitä ja käytettävä nykyisiä 
varoja entistä paremmin ja tehokkaam-
min”.

Konferenssi pidettiin Varsovassa 
kulttuuri- ja tiedepalatsissa, ja sen järjes-
telyistä vastasi ETSK yhdessä Puolan inf-
rastruktuuriministeriön kanssa. (mb) 
 ●

Kroatia on saanut liittymisneuvottelunsa päätökseen… mutta EU:n ja 
Kroatian neuvoa-antava sekakomitea jatkaa työskentelyään

EU:n ja Kroatian neuvoa-antava sekakomitea piti 21. kesäkuuta 9. kokouksensa ETSK:ssa 
iloisissa merkeissä. Kroatia oli päättämässä Euroopan komission kanssa käymänsä neuvottelut 
ja juhli 20-vuotista itsenäisyyttään. Jokainen liittymisneuvotteluita tunteva tietää kuitenkin, 
että tulevan jäsenvaltion työ alkaa usein varsinaisesti vasta tässä vaiheessa. Tästä syystä EU:n ja 
Kroatian neuvoa-antava sekakomitea tarkasteli kahta Kroatian kannalta tärkeää ja kiireellistä 
kysymystä: työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, joka aiheuttaa vielä jonkin verran päänsär-
kyä Kroatiassa, sekä eläkeuudistuksia, jotka tosin ovat edelleen ongelmallisia useimmissa EU:n 
jäsenvaltioissa. Keskusteluiden ja yleensäkin tulevien sekakomitean kokousten tarkoituksena 
on tukea Kroatiaa sen tiellä jäsenyyteen. Tämä tarkoittaa sellaisten asioiden tarkastelemista, 
joita ei voida kattaa täysin edes tiukoissa neuvotteluissa, mutta joiden ratkaisuun järjestäytynyt 
kansalaisyhteiskunta voi vaikuttaa myönteisesti. (gh) ●

CESlink edistää parhaita viestintäkäytänteitä

CESlink-verkosto perustettiin vuonna 2000, jolloin oltiin juuri valmistelemassa uutta 
perussopimusta, jonka tarkoituksena oli parantaa järjestelmällistä vuoropuhelua kansa-
laisyhteiskunnan kaikkien tahojen kanssa sekä tehostaa kaikkien demokraattisten pro-
sessien käyttöä EU:n demokratian takaamiseksi. 

Yksitoista vuotta myöhemmin CESlink-verkoston yhteyshenkilöt keskustelivat 21. 
kesäkuuta ETSK:ssa pitämässään vuosikokouksessa siitä, kuinka verkosto voisi tulevaisuu-
dessa kehittyä vastatakseen edessä oleviin haasteisiin. Kokouksessa asetettiin tavoitteeksi 
kehittää realistinen lähestymistapa, käyttää rajallisia resursseja parhaalla mahdollisella 
tavalla ja hyödyntää teknologian kehitystä yhteistyön edistämiseen. Näistä aiheista keskus-
teltiin aamupäivän istunnossa, jossa ETSK:n varapuheenjohtaja Anna-Maria Darmanin 
kertoi kokemuksista, joita ETSK:lle ja hänelle itselleen on kertynyt sosiaalisen median 
käytöstä. CESlinkin yhteyshenkilöt voivat käyttää näitä tietoja hyväkseen sekä verkos-
tossa että kansallisissa neuvostoissa. Darmanin kertoi, kuinka ”puhumalla, toimimalla, 
’tweettaamalla’” voi vauhdittaa kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vuoropuhelua ja 
vaikuttaa EU:n toimielimiin. Hän kertoi myös kokemuksistaan aktiivisena bloggaajana, 
”tweettaajana” ja Facebookin ja LinkedInin käyttäjänä, minkä tarkoituksena on tuoda 
esiin niin omaa kuin komiteankin työtä. 

Anna-Maria Darmanin täydensi puheenvuoroaan esittelemällä uusimpia ETSK:lle 
kehitettyjä sähköisiä välineitä, kuten videobloggausta, ja esitti lopuksi mm. seuraavat 
sosiaalisen median käyttöä koskevat suositukset: kannattaa käyttää kiinnostusta herät-
täviä otsikoita ja kuvia, valmistella ja seurata sosiaalisen median kampanjoita ja pyrkiä 
esittämään henkilökohtaiset mielipiteensä institutionaalista taustaa vasten. (jddl) ●
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/ 

ETSK:n yhteysryhmä – hyödyllinen 
kansalaisyhteiskunnan foorumi

ETSK on kiinnittänyt erityishuomiota Välimeren alueella sijaitsevissa EU:n naapurivaltioissa 
viime aikoina tapahtuneisiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin muutoksiin. Kansalaisyhteis-
kunta on toiminut Maghreb-maissa tienraivaajana ja on näin ollen lähikuukausina ratkai-
sevassa asemassa. 

ETSK:n edustajat keskustelivat 27. kesäkuuta 2011 pidetyssä yhteysryhmän kokouksessa 
tunisialaisen ihmisoikeusjärjestön (Ligue tunisienne des droits de l’homme) varapuheenjoh-
tajan Ahmed Galain ja marokkolaisen helmikuun 20. päivän nuorten kansanliikkeen (Mou-
vement du 20 février) jäsenen Abdelaziz Idaminen kanssa. Nämä kertoivat kokemuksistaan 
arabimaiden kevään tapahtumien silminnäkijöinä. (ail) ●

ETSK:n varapuheenjohtaja Krawczyk pitämässä puhetta Varsovassa
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Sosiaalinen yrittäjyys 
keskustelunaiheena ETSK:ssa

Euroopan komissio antaa marraskuussa 
2011 tiedonannon sosiaalisen yrittä-
jyyden aloitteesta. Sosiaaliseen yrit-
täjyyteen liittyvä toiminta on tärkeää, 
mutta sitä ei ole kehitetty riittävästi. 
Toiminnan laajentamiseksi tarvitaan-
kin kunnianhimoista ja yhdennettyä 
poliittista kehystä.

ETSK:ta pyydettiin tähän liit-
tyen äskettäin esittämään suo-
situksia ja toimenpiteitä, jotka 
kannustaisivat kehittämään sosiaalista 
yrittäjyyttä ja sosiaalisia yrityksiä. 
Heinäkuun 28. päivänä 2011 pidet-
tiin julkinen kuulemistilaisuus, jossa 
keskusteltiin mm. tarpeesta määritellä 
sosiaalinen yritys nykyistä paremmin 
sekä parantaa rahoituksen saantia ja 
nostaa alan profiilia. Tilaisuudessa 
kootut näkemykset luovat pohjan val-
misteluryhmän jäsenten keskustelulle 
ja kuvastuvat ETSK:n valmistelevassa 
lausunnossa, joka on määrä hyväksyä 
lokakuussa.

Euroopalla on paljon haasteita, joi-
hin tarvitaan ratkaisuja, joissa yhdis-

tyy yksilöiden ja koko yhteiskunnan 
taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi. 
Haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan 
monia erilaisia liiketoimintamalleja. 
Edistämällä sosiaalista yrittäjyyttä hyö-
dynnetään sekä sen kasvupotentiaalia 
että siitä saatavaa sosiaalista lisäarvoa.

Sosiaaliset yritykset toimivat omin-
takeisella tavalla yhdistäen taloudel-
lisen suorituskyvyn, demokraattisen 
toimintatavan ja yrityksessä toimivien 
keskinäisen yhteenkuuluvuuden. Näin 
ne auttavat saavuttamaan tärkeitä 
EU:n tavoitteita esimerkiksi työllisyy-
teen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, 
aluekehitykseen ja maaseudun kehittä-
miseen, ympäristönsuojeluun tai kulut-
tajansuojaan liittyvissä asioissa.

Euroopan komission arvion mukaan 
sosiaalisia yrityksiä on 2 miljoonaa (eli 
noin 10  % kaikista eurooppalaisista 
yrityksistä) ja niillä on yli 11 miljoonaa 
palkattua työntekijää (noin 6 % EU:n 
työvoimasta). (pk) ●

ETSK:N edustajia vierailulla münchenin 
innovaatio- ja tutkimuslaitoksissa

ETSK:sta vieraili 9.–10. kesäkuuta val-
tuuskunta Münchenissä, jossa pidet-
tiin muutamia kokouksia Euroopan 
patenttiviraston edustajien kanssa. 
Valtuuskuntaan kuului jäseniä ”yhte-
näismarkkinat, tuotanto ja kulutus” 
-jaostosta (INT) ja neuvoa-antavasta 
valiokunnasta ”teollisuuden muutok-
set” (CCMI).

INT-jaosto esitti näkemyksi-
ään Innovaatiounioni-hankkeesta 
(INT/545) ja muutoksista, joita Euroo-
pan patenttiviraston toimintaan on 
odotettavissa, koska 25 jäsenvaltiota 
päätti hiljattain jatkaa työtä EU-paten-
tin luomiseksi.

Patenttivirasto uskoo, että uusi EU-
patentti tullaan tuntemaan ”yhtenäi-
senä patenttina”, kun taas nykyinen 
eurooppapatentti pysyy Euroopan 
patenttiviraston myöntämänä.

Yksi vierailun kohokohdista oli 
kierros tieteen ja tekniikan Deutsches 
Museumissa, jossa jäsenet tutustuivat 
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Saksan teollisen ja teknisen innovoin-
nin historiaan.

Sen jälkeen oli vierailuohjelman 
huipennuksen vuoro: vierailu kvant-
tioptiikan instituuttiin (Max-Planck-
Institut für Quantenoptik). Instituutti 
toimii tiiviissä yhteistyössä Münchenin 
teknisen yliopiston kanssa. Sen piiristä 
on noussut peräti kuusi nobelistia, ja 
sillä on yhteys sellaisiin saksalaisiin 
keksijöihin kuin Rudolf Diesel, Heinz 
Maier Leibnitz, Claude Dornier ja 
Willy Messerschmitt. Instituuttivierai-
lun yhteydessä esiteltiin Gerd Wolfi n ja 
Erik Svenssonin valmistelema jaoston 
lausunto tutkimus- ja innovaatiorahoi-
tuksesta.

Tällaiset vierailut ovat äärimmäi-
sen hyödyllisiä komitealle ja erityisesti 
INT-jaostolle. Vierailua varjosti vain 
kollegamme ja valtuuskunnan jäsenen 
Zenonas Rokus Rudzikasin äkillinen 
kuolema. Hänen muistoaan kunnioi-
tettiin minuutin hiljaisuudella. (bc)
 ●

ETSK:n uudet 
julkaisut

AICESIS keskusteli 
Roomassa talous- ja 
sosiaalineuvostojen roolista 
globaalitasolla

Talous- ja sosiaalineuvostojen ja vas-
taavien elinten kansainvälisen järjestön 
(AICESIS) 12.  tapaaminen pidettiin 
21.–23. heinäkuuta 2011 Roomassa Ita-

1.  Th e European Economic and Social 
Committee during the Polish pre-
sidency

2.  Renewable energy for Europe

3.  Your guide to the European citi-
zens’ initiative

4.  Food for everyone – the EESC 
president’s conclusions from the 
conference ●

Lisätietoa osoitteesta http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications

LYHYESTI
lian talous- ja työmarkkinaneuvoston 
CNELin tiloissa. ETSK:ta edustivat sen 
puheenjohtaja Staff an Nilsson ja REX-
jaoston puheenjohtaja Sandy Boyle.

CNELin puheenjohtaja, AICESI-
Sin erovuorossa oleva puheenjohtaja 
Antonio Marzano avasi tapaamisen, 
jota kunnioittivat läsnäolollaan Italian 
tasavallan presidentti Giorgio Napoli-

tano sekä useat muut italialaiset merk-
kihenkilöt (mm. pääministerin kanslian 
valtiosihteeri Gianni Letta ja ulkoasiain 
valtiosihteeri Enzo Scotti) ja kansain-
väliset merkkihenkilöt (YK:n talous- ja 
sosiaalineuvoston edustajat ja Afrikan 
unionin talous- ja sosiaalineuvoston 
edustajat). Kolmen työpäivän aluksi 
järjestettiin seremonia Italian 150-vuo-
tisen yhtenäisyyden kunniaksi, ja sen 
aikana jaettiin AICESISin myöntämät 
vuoden 2010 vuosituhatpalkinnot beni-
niläisten, gabonilaisten, brasilialaisten 
ja intialaisten kansalaisjärjestöjen edus-
tajille. 

AICESISin puheenjohtajuus siirtyi 
vuosiksi 2011–2013 Italian CNELiltä 
Algerian talous- ja sosiaalineuvostolle, 
joka organisoi järjestön tulevaa toimin-
taa ja ilmoittaa piakkoin tulevan kahden 
vuoden puheenjohtajuuskautensa pää-
teemasta. (vo) ●

ETSK:n 
kansalaisyhteiskuntapalkinto 
2011: kansalaisyhteiskunnan 
huippualoitteiden palkitseminen

Kansalaisyhteiskuntapalkinnon aiheena 
on tänä vuonna ”Vuoropuhelu ja osal-
listuminen EU:n arvojen edistämiseksi: 
integraatio, monimuotoisuus, yhteisvastuu 
ja suvaitsevuus”. Tarkoituksena on palkita 
kansalaisyhteiskunnan hankkeita ja aloit-
teita, jotka tukevat Euroopan yhdentymis-
prosessia ja ovat antaneet innovatiivisen 
ja arvokkaan panoksen kyseessä olevien 

yhteisöjen hyvinvointiin. Aloitteiden ja 
hankkeiden toteutuksessa on tullut käyttää 
vuoropuhelua ja osallistumista keskeisinä 
välineinä.

Palkinto on kokonaisarvoltaan 30 000 
euroa, ja se jaetaan 7. joulukuuta 2011. Kil-
pailuun voivat osallistua Euroopan unionin 
alueella toimivat eurooppalaiset, kansalliset 
ja paikalliset kansalaisyhteiskunnan organi-
saatiot. Hakemusten lähettämisen määrä-
aika on 7. lokakuuta 2011. (pf) ●

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa 
www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize.
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