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PÄÄKIRJOITUS

Kumppanuusperiaatteen on oltava 
koheesiopolitiikan ytimessä

Hyvä lukija 

Talousarviosta vastaava Euroopan komission 
jäsen Janusz Lewandowski pyysi tammikuussa 
EU:n toimielimiä toimimaan maltillisesti laati-
essaan talousarvioitaan vuodelle 2013. Euroopan 
parlamentti ehdotti määrärahojen jäädyttämistä 
ja kehotti painokkaasti toimielimiä muistamaan 

”oikeudelliset velvoitteet ja uudet rahoitushaasteet, kuten Kroatian liittymisen”. 
Komitea otti haasteen vastaan vuotta 2013 koskevassa talousarvioluonnokses-
saan, jonka ETSK:n työvaliokunta hyväksyi hiljattain.

Nykyisen, vuotta 2012 koskevan talousarvion laatiminen aloitettiin lokakuussa 
2010, jolloin minut valittiin varapuheenjohtajaksi. Siinä on edelliseen vuoteen 
verrattuna kasvua ainoastaan 0,19 prosenttia, mikä infl aation huomioon ottaen 
tarkoittaa käytännössä sitä, että komitean rahoitus laski 3,5 prosenttia. Vuodeksi 
2013 esitetty talousarvio on jäädytetty nykyiselle tasolle. Jos mukaan ei lasketa 
lisäkustannuksia, joita kroatialaisjäsenten saapuminen komiteaan aiheuttaa Kro-
atian liityttyä EU:hun 1. heinäkuuta 2013, ETSK:n talousarvio ei toisin sanoen 
kasva todellisuudessa lainkaan. Nyt, kun vyönkiristystoimet jäsenvaltioissa alka-
vat tuottaa tulosta, järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa edustava komitea toimii 
sopusoinnussa kansallisella tasolla toteutettavien politiikkojen kanssa.

Vastuullinen ja vakaa talousarvioluonnoksemme on tulosta valmistelu-
menettelystä, jossa jokaista huomattavaa menoaluetta käsitteli – huolellisesti 
suunnitellun ja realistisen aikataulun puitteissa – esittelijä, jonka tehtävänä oli 
kasvattaa tehokkuutta käymällä läpi nykyiset resurssit, etsimällä yhteisvaikutuksia 
ja ehdottamalla uudelleenkohdentamista ja määrärahojen parempaa priorisoin-
tia. Lopullinen talousarvioluonnos laaditaan näiden raporttien perusteella ja siinä 
otetaan huomioon komitean sisäisten elinten poliittiset lausunnot sekä komitean 
yleiset poliittiset painopisteet. Koko prosessin ajan noudatetaan avoimuutta ja 
tehdään yhteistyötä komitean hallinnon kanssa.

Yksi esimerkki innovatiivisista ja rahaa säästävistä ratkaisuista on se, että kään-
nös- ja muut tukipalvelut, kuten IT- ja logistiikkapalvelut, toteutetaan yhdessä 
alueiden komitean kanssa. Mikään muu EU:n toimielin ei tee tällaista.

Vaikka resursseja on vähemmän kuin vuonna 2010, ETSK osoittaa kuitenkin 
voivansa tehdä enemmän. Se jatkaa tavanomaista toimintaansa ja antaa vuodessa 
150–200 lausuntoa, joiden aihepiirit vaihtelevat työllisyydestä ja energia-asioista 
veropolitiikkaan ja liikenteeseen. Se antaa lausuntoja joko muiden EU:n toimi-
elinten pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Lisäksi ETSK vastaa niiden uusien teh-
tävien synnyttämään haasteeseen, jotka sille annettiin Lissabonin sopimuksessa 
ja jotka liittyvät erityisesti osallistavaan demokratiaan.

ETSK jatkaa entiseen tapaan. Se antaa jatkossakin korkealaatuisen poliittisen 
panoksensa hyödyntämällä yksinkertaistettua menettelyä ja huolellisesti suunni-
teltuja resursseja. Eurooppalaisilla veronmaksajilla on oikeus odottaa tätä kaikilta 
EU:n toimielimiltä.

Jacek Krawczyk
varapuheenjohtaja
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KALENTERIIN 

Koheesiopolitiikka on ollut vuo-
desta 1986 lähtien EU:n tärkeimpiä 
investointialoja; se on erinomainen 
esimerkki taloudellisesta yhteisvas-
tuullisuudesta ja vahva yhdentymi-
sen edistäjä. Koheesiopolitiikasta on 
sen 26-vuotisen taipaleen aikana väi-
telty jatkuvasti, ja sitä on uudistettu 
monesti sen toimivuuden ja tehon 
parantamiseksi. Koheesiopolitiikka 

vaikuttaa merkittävästi euroop-
palaisten päivittäiseen elämään 
kuromalla umpeen vähäosaisten 
ja vauraiden alueiden välisiä eroja. 
Tästä esimerkkinä voidaan mainita 
neljä koheesiorahastoa, joiden avulla 
on luotu arviolta 1,4 miljoonaa uutta 
työpaikkaa, rahoitettu 47 000 moot-
toritiekilometriä ja rakennettu 
jätevedenkäsittelylaitokset 23 mil-
joonalle ihmiselle.

Euroopan talous- ja sosiaaliko-
mitea on eittämättä osallistunut 
perustamisestaan lähtien tiiviisti 
koheesiosta käytyihin keskusteluihin 
ja pyrkinyt nostamaan kansalaisyh-
teiskunnan ratkaisevaan asemaan 
koheesiopolitiikan suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Euroopan komissio 
hyväksyi viime lokakuussa vuosien 
2014–2020  koheesiopolitiikkaa 
koskevan säädösehdotuksen, jossa 
koheesiopolitiikka sovitetaan yhteen 
Eurooppa 2020 -strategian kanssa 

kasvuun, työpaikkojen luomiseen 
ja kilpailukykyyn suuntautuvien 
investointien lisäämiseksi.

ETSK:n puheenjohtaja Staffan 
Nilsson avasi keskustelun kohee-
siopolitiikasta. Läsnä oli myös alue-
politiikasta vastaava komissaari 
Johannes Hahn. Puheenjohtaja 
totesi, että eurooppalaisten on oltava 

keskeisellä sijalla kaikessa yhteisön 
politiikassa ja että EU:n kohee-
siopolitiikkaan sisältyvä kumppa-
nuusperiaate on oleellinen tämän 
saavuttamiseksi osana koheesiopoli-
tiikan pitkän ajan kehitystä. ”Talous- 
ja rahaliitto, taloudellinen ja 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -eri-
tyisjaoston puheenjohtaja Michael 
Smyth vahvisti tämän todetessaan, 
että ”ETSK:n mielestä erityishuo-
miota olisi kiinnitettävä siihen, että 
kaikki kumppanit ja sidosryhmät 
voivat aidosti osallistua tämän poli-
tiikan puitteissa toteutettujen hank-
keiden valmisteluun, toteuttamiseen 
ja jälkikäteisarviointiin”.

Samassa täysistunnossa hyväk-
syttiin viisi koheesiopolitiikkalau-
suntoa, joissa ilmaisiin laaja tuki 
komission lokakuussa antamille 
ehdotuksille. Komissiolle esitet-
tiin joukko ehdotuksia, jotka kos-
kivat mm. hallintomenettelyjen 

merkittävää yksinkertaistamista ja 
yhteisten indikaattorien parempaa 
soveltamista. Euroopan aluekehi-
tysrahaston osalta ETSK suositti 
joustavuuden lisäämistä alueellisen 
lähestymistavan soveltamisen yksin-
kertaistamiseksi. Koheesiorahaston 
osalta komitea kannatti päätöstä kes-
kittyä ensisijaisiin temaattisiin aloi-
hin, jotta resursseja joutuisi hukkaan 

entistä vähemmän ja vahvistettaisiin 
kerrannaisvaikutuksia, joiden avulla 
voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja.

Koheesiopolitiikkapaketin esit-
telijä Ioannis Vardakastanis totesi, 
että keskustelu käytiin otolliseen 
aikaan. Hän totesi, että ”Euroopan 
unionin neuvostossa on parhaillaan 
käynnissä hyökkäys sosiaalisia peri-
aatteita vastaan. Yleisten asioiden 
neuvosto päätti eilen poistaa yhtei-
siä säännöksiä koskevan ehdotuksen 
ennakkoehdoista kaikki sukupuo-
leen, syrjinnän torjumiseen ja vam-
maisuuteen viittaavat maininnat. 
Tämä osoittaa, että kyseiset asiat 
tulee vahvistaa entistä tehokkaam-
min muualla asetuksessa esimerkiksi 
lisäämällä vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet yhteisiin säännök-
siin.” (asp) ●

Toukokuu 2012/5 FI

ISSN 1830-6330

ETSK info
Eu roo pan ta lous-
ja so si aa li ko mi tea
silta Euroopan ja järjestäytyneen

kansalaisyhteiskunnan välillä

http://www.eesc.europa.eu


2

Vuonna 2050 maailmassa on 9 miljar-
dia ihmistä, jotka tuottavat 9 miljardia 
tonnia hiilidioksidia. Jo nyt käytämme 
1,3–1,4-kertaisesti maailman luon-
nonvarat vuosittain. Muutaman vii-
kon päästä kaikki katseet kääntyvät 
YK:n Rio+20-konferenssiin ratkaisu-
jen löytämiseksi, mutta mitä kansa-
laisemme ja kansalaisyhteiskuntamme 
tekevät luonnonvarojen käytön tehos-
tamiseksi ja kestäväpohjaisen pitkän 
aikavälin kehityksen edistämiseksi? 
Näitä kysymyksiä tarkasteltiin konfe-
renssissa ”Ajattele ympäristöä! Kes-
tävän kehityksen ja vihreän talouden 
tarjoamat mahdollisuudet”, jonka 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
”muut eturyhmät” -ryhmä järjesti 
2. toukokuuta Brysselissä.

Konferenssissa oli noin 140 osanot-
tajaa, joista mainittakoon mm. ETSK:n 
puheenjohtaja Staffan Nilsson, 
ETSK:n ”muut eturyhmät” -ryhmän 
puheenjohtaja Luca Jahier, komission 
ympäristöasioiden pääosaston vara-
pääjohtaja Alan Seatter sekä Chris van 
den Bilcke YK:n ympäristöohjelman 
(UNEP) EU-yhteystoimistosta.

Vaikka ympäristöongelmat ja 
kuluttajakysymykset huomioidaan jo 
monissa asioissa entistä paremmin, 
jotkut ajattelevat yhä vuonna 2012, 
että nykyinen kulutustasomme ja 
resurssien saatavuus jatkuvat loput-
tomiin. ”Tosiasia on, että emme voi 
jatkaa elintapojamme ja tuotantomal-
lejamme. Eurooppa on valitettavasti 
vienyt teollisen talousmallinsa muu-
alle maailmaan. Vain koordinoitujen 
toimien ja kaikkien tasojen poliitti-
sen sitoutumisen kautta voimme nyt 
pyrkiä kohti kestäväpohjaista kasvua 
ja ympäristön tilan parantumista”, 
painotti ETSK:n ”muut eturyhmät” 
-ryhmän puheenjohtaja Luca Jahier.

Konferenssin päätelmien mukaan 
uuden kestävän kehityksen strategian 

täytäntöönpano, jossa sosiaalinen, 
ympäristöä koskeva ja taloudellinen 
pilari kytkeytyvät selkeästi toisiinsa, 
edellyttää uudenlaista välttämättö-
myyden, kunnianhimon, poliittisen 
johdonmukaisuuden ja tilintekovel-
vollisuuden käsitystä. Siirtyminen 
vihreään talouteen on olennainen 
osa tätä prosessia, mutta se on vasta 
ensimmäinen askel. Kestävyysajatte-
lun mukaiset merkinnät ja ympäris-
tömerkinnät, hyviä toimintatapoja 
koskevan tiedon vaihto, kestävyysajat-
telun mukaiset kulutusmallit sekä 
valistusohjelmat ovat eräitä avainte-
kijöitä kipeästi kaivatussa ”vihreän 
talouden etenemissuunnitelmassa”. 
Rio+20-tavoitteet voidaan saavuttaa 
vain laajan poliittisen toimintakehyk-
sen avulla.

Useimmat osanottajat olivat myös 
yhtä mieltä tarpeesta irrottaa talou-
dellinen kasvu resurssien käytöstä, 
modernisoida energiasektorit ja ottaa 
käyttöön kestävyysajattelun mukai-
nen politiikka henkilö- ja tavaralii-
kenteessä. Lähiliikenne Bielefeldin 
kaupungissa Saksassa, maaseutualu-
eiden jätevesihuolto Sokołyssa Puo-
lassa sekä Euroopan vihreä sosiaalinen 
asuntotarjonta olivat eräitä konferens-
sissa esitellyistä hyvistä käytänteistä. 
(ail) ●

ETSK tarkastelee aktiivisena 
ikääntymisen koko kirjoa

Ajattele ympäristöä! Kestävän 
kehityksen ja vihreän talouden 
tarjoamat mahdollisuudet

ETSK perusti aktiivisen ikääntymisen 
ja sukupolvien välisen solidaarisuu-
den eurooppalaisen teemavuoden 
2012 kynnyksellä erityisen koordi-
nointiryhmän kartoittamaan näke-
myksiä seniorikansalaisten arvosta 
ja roolista yhteiskunnassa ja valmis-
telemaan asiasta lausuntoa. Komitea 
pani koordinointiryhmän ohjaimiin 
kaksi aktiivisuudestaan tunnettua 
ikäihmistä: Saksan seniorijärjestö-
jen liittoa edustavan jäsenen Renate 
Heinischin (DE, muut eturyhmät) ja 
Belgian ammattiliittojen keskusjär-
jestöä edustavan jäsenen Xavier Ver-
bovenin (BE, työntekijöiden ryhmä).

Kehittyneiden maiden väestön 
ikääntymistä pidetään usein taloudel-

lisena rasitteena ja ongelmana, joka 
on ratkaistava. Renate Heinisch on 
kärkäs torjumaan tämän näkemyk-
sen liian yksipuolisena. Hänen mie-
lestään ikääntyneisyyden merkitystä 
ja siihen liittyvää mielikuvaa on syytä 
muuttaa. Erittäin monet ikäihmiset 
työskentelevät yhteiskunnan hyväksi 
tai osallistuvat vapaaehtoistoimin-
taan. Jos heidän toiminnastaan ja 
roolistaan tiedotettaisiin paremmin, 
asiasta syntyisi Heinischin mukaan 
nykyistä todenmukaisempi, oikeu-
denmukaisempi ja myönteisempi 
käsitys.

Eurostatin mukaan ikääntynei-
den työntekijöiden (55–64-vuotiaat) 
työllisyysaste on useimmissa maissa 
muiden ikäryhmien työllisyysastetta 
alempi. ”Yritysten uudelleenjärjeste-
lyjen seuraukset kohdistuvat yleensä 
ensimmäiseksi ikääntyneisiin työn-
tekijöihin”, toteaa Xavier Verbo-
ven, joka ilmaisi huolensa siitä, ettei 

yhteiskunnassa hyödynnetä ikäih-
misten potentiaalia. Ikääntyneet 
työntekijät on oleellisen tärkeää pitää 
töissä, ja työpaikkansa menettäneet 
olisi pyrittävä integroimaan uudes-
taan työmarkkinoille erityistoimin, 
lähinnä koulutuksen ja työehtojen 
parantamisen avulla.

”Aktiivinen työllisyyspolitiikka 
näyttää olevan ainoa keino taata elä-
kejärjestelmien vakaus ja rahoitus eli-
najanodotteen kasvaessa”, Verboven 
toteaa. ”Pelkkä eläkeiän nostaminen 
ei ratkaise vajeongelmaa.”

Aktiivisena ikääntymisessä ei 
kuitenkaan ole kyse vain työnteosta. 
Renate Heinischin mukaan aktiivi-
sena ikääntyminen on sitä, että elää 
tuottavaa, palkitsevaa ja arvokasta 
elämää mahdollisimman pitkään. 
Koordinointiryhmä aikookin järjes-
tää kuluvan vuoden jälkipuoliskolla 
erilaisia konferensseja, joissa tarkas-
tellaan ikääntymisen eri näkökohtia. 
Ryhmän toiminta huipentuu vuoden 
lopussa pidettävään konferenssiin, 
jossa on tarkoitus muotoilla poliitti-
sia suosituksia.

Aiheesta käytävä keskustelu kos-
kee meitä kaikkia, sillä kuten Renate 
Heinisch asian ilmaisee: ”Me olemme 
kaikki jonakin päivänä seniorikansa-
laisia.” (asp/mb) ●

Linkki koordinointiryhmän 
verkkosivulle: www.eesc.europa.eu/
ey2012

Osuuskunnat 
työskentelevät 
oikeudenmukaisen 
ja kilpailukykyisen 
elintarvikeketjun 
puolesta

Osuuskunnilla on keskeinen rooli 
kasvua ja työllisyyttä edistävässä 
Eurooppa 2020 -strategiassa. ETSK, 
jonka jäsenistöön kuuluu osuuskunta-
alan edustajia, haluaa, että elintar-
vikeketjussa toimivia osuuskuntia 
suojellaan riittävästi ja että ne ovat kil-
pailukykyisiä. Näin ollen ETSK järjesti 
24. huhtikuuta 2012 yhdessä euroop-
palaisten maataloustuottajien liiton 
(Copa-Cogeca) ja Euroopan kulutus-
osuuskuntien yhteisön (Euro Coop) 
kanssa konferenssin aiheesta ”Osuus-
kunnat oikeudenmukaisen ja kilpailu-
kykyisen elintarvikeketjun puolesta”. 
Konferenssin keskeisenä aiheena 
oli, kuinka maatalous- ja kuluttaja-
osuuskunnat voivat tehdä yhteistyötä 
tasapainoisella tavalla paitsi hyödyt-
tääkseen jäseniään myös torjuakseen 
epäoikeudenmukaisia ja kilpailua vää-
ristäviä käytäntöjä elintarvikeketjussa. 
Puhujiin kuului Euroopan komission 
sisämarkkinoiden ja palvelujen pää-
osaston, Euroopan parlamentin, uni-
onin puheenjohtajavaltion Tanskan, 
ETSK:n sekä maatalous- ja kuluttaja-
osuuskuntien korkean tason edustajia. 
ETSK:n jäsen ja espanjalaisen kulut-
tajaliiton UNCCUE:n johtaja Carlos 
Trias Pintó osallistui konferenssiin ja 
vastasi ETSK-infon esittämiin kysy-
myksiin.

Kertoisitko lukijoillemme, 
mikä kuluttajaosuuskunta 
on ja mikä on sen rooli 
elintarvikeketjussa?

Kuluttajaosuuskunta on yhtiö, 
jossa kuluttajat ovat omistajina ja 
jossa he voivat vaikuttaa tarjontaan, 
jotta se vastaisi paremmin kysyntää, 
ja ryhtyä toimiin, jotka ovat heidän 
odotustensa mukaisia. Näin ollen 
kuluttajaryhmällä voi osuuskunnan 
välityksellä olla merkittävä rooli 
maatalous- ja elintarvikealan arvo-
ketjussa, koska se voi luoda suoran 
yhteyden toimintaketjuun ja neuvo-
tella siihen osallistuvien tekijöiden 
kanssa.

Miksi EU:n markkinoilla on 
niin tärkeää ottaa käyttöön 
uusia elintarviketuotannon 
malleja? Millainen 
nykytilanne on ja kuinka 
sitä voidaan kehittää?

Maatalous- ja elintarvikealan 
arvoketjun toiminta ei nykyisellään 
ole monien sen toimijoiden kannalta 
tyydyttävää, ja se on uhka maatalou-
den säilymiselle ja este vastuulliselle 
kuluttamiselle. Tilanteen parantami-
seksi on luotava suora ja avoin yhteys 
eri toimijoiden välille, poistettava 
välittäjät, jotka eivät tuota lisäarvoa, 
ja korjattava joidenkin toimijoiden 
huonot käytännöt. Ehdotuksemme 
tarkoituksena on edistää markkinoita, 
jotka noudattavat toiminnassaan 
osuustoiminnallisia arvoja ja peri-
aatteita ja kannustavat kuluttajien ja 
kestäväpohjaisen tuotannon väliseen 
täysipainoiseen vuorovaikutukseen.

Vaikka edelleen puhutaan kehitty-
mässä olevista markkinoista, meneil-
lään on jo useita aloitteita, joista 
voidaan mainita seuraavat:

 ■ ”Osuuskunnan soveltamat käy-
tännöt elintarvikeketjun toi-
minnan tasapainoittamiseksi”, 
Sodiaal-osuuskunta, Ranska

 ■ ”Lähi- ja luomuruoka osana elin-
tarvikekaupan arvoketjun opti-
mointia S-ryhmässä”, SOK, Suomi

 ■ ” K u i n k a  a l a n k o m a a l a i s e t 
hedelmä- ja vihannesosuuskunnat 
tekevät yhteistyötä vähittäiskaup-
piaiden kanssa: ”Th e Greeneryn” 
tapaus, the Dutch Produce Associa-
tion, Alankomaat

 ■ Territori.Coop-sivusto: eettinen 
yhteys paikallisyhteisöihin, Coop, 
Italia

 ■ Sabor cooperativo, UNCCUE, 
Espanja. (ail) ●

Kestäväpohjaisen talouden 
toteuttamiseksi tarvitaan kaikkien tasojen 
poliittista sitoutumista.

Olemme kaikki jonakin päivänä 
seniorikansalaisia.

ETSK:n jäsen ja espanjalaisen kuluttajaliiton UNCCUE:n johtaja Carlos Trias Pintó.

Yhteiskunnassa ei hyödynnetä ikäihmisten 
kaikkea potentiaalia.
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YMP vuoden 2013 jälkeen

ETSK hyväksyi huhti-
kuun täysistunnossaan 
lausunnon YMP:n uudis-
tamisesta vuoden 2013 jäl-
keen (esittelijä: Dilyana 
Slavova, ryhmä ”muut 
eturyhmät”, Bulgaria; 
toinen esittelijä: Franco 
Chiriaco, ryhmä ”työnte-
kijät”, Italia). ETSK ilmai-

see lausunnossaan pitävänsä tervetulleena pyrkimyksiä kaventaa 
maataloustuottajien saaman tuen eroja eri jäsenvaltioissa. Jäsen-
valtioiden välisen rahoitusvarojen uudelleenjaon olisi kuitenkin 
oltava tasapainoisempi ja oikeudenmukaisempi.

Lisäksi lausunnossa todetaan, ettei eurooppalaista maata-
lousmallia voida toteuttaa maailmanmarkkinoiden hinnoin ja 
ehdoin ilman riittäviä rahoitusvaroja. Hintojen äärimmäinen 
epävakaus viime vuosina on osoitus tehokkaampien markkina-
hallintavälineiden tarpeesta. Komitea kehottaa koordinoimaan 
kysyntää ja tarjontaa entistä paremmin sekä tasapainottamaan 
markkinavoimia elintarvikeketjun sisällä.

ETSK haluaa myös lisätä suorien tukien (I pilari) ja maaseudun 
kehittämistoimien (II pilari) välisiä joustomahdollisuuksia. (ail) ●

Julkiset hankinnat kriisiaikoina: hyvä tilaisuus 
vauhdittaa sisämarkkinoita

Euroopassa viranomaiset käyttävät vuodessa noin 18 prosenttia 
bkt:sta tavaroihin, rakennusurakoihin ja palveluihin. Suuren 
määrän vuoksi julkisia hankintoja voidaan hyödyntää tehok-
kaasti pyrittäessä saavuttamaan sisämarkkinat. Nykyisten 

budjettirajoitteiden ja talouskriisin 
aikana viranomaisten on varmis-
tettava varojen optimaalinen käyttö 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. 
Sen vuoksi ETSK on päättänyt tukea 
julkisia hankintoja koskevan lain-
säädännön uudistamista ja hankin-
tajärjestelmän nykyaikaistamista. 
Huhtikuun täysistunnossa esitetyssä 
julkisia hankintoja ja käyttöoikeus-
sopimuksia käsittelevässä lausun-
nossa (esittelijä Miguel Ángel Cabra 
de Luna, muut eturyhmät) ETSK 
tarkastelee sosiaalisten ja ympä-

ristökriteerien sisällyttämistä julkisiin hankintamenettelyihin 
sekä kiinnittää erityistä huomiota sosiaalisiin yrityksiin ja pk-
yritysten osallistumisen edistämiseen. (ail) ●

Osuuskuntamuotoiset yritykset: yhteisten 
taloudellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden 
palveluksessa

YK:n kansainvälisen osuuskuntien vuoden 2012 johdosta ETSK 
haluaa edistää ja suojella osuuskuntamuotoisia yrityksiä Euroopan 
teollisuuden keskeisenä osana. Kriisiaikoina osuuskunnat ovat 
muita yritysmuotoja kestokykyisempiä ja vakaampia, ja niissä on 
myös kehitetty uusia yrittäjyysaloitteita. Osuuskuntia ja rakenne-
muutosta käsittelevässä, 25. huhtikuuta annetussa ETSK:n lau-
sunnossa (esittelijä: Marie Zvolská, työnantajien ryhmä, Tšekki) 
todetaan, että osuuskuntamuotoiset yritykset olisi otettava 
huomioon kaikissa EU:n politiikoissa, joilla edistetään älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua. Euroopan investointipankin ja 
Euroopan investointirahaston rahoitusmekanismien olisi myös 
oltava nykyistä helpommin osuuskuntamuotoisten yritysten käy-
tettävissä. (ail) ●

Etsintäkuulutus: uusi talousmalli

Vapaaehtoisia toimia tulisi täydentää sitovammilla sääntely-
toimenpiteillä, mikäli Euroopan on tarkoitus siirtyä kestävään 
tuotantoon ja kulutukseen pohjautuvaan vihreämpään talouteen. 
Näin ETSK toteaa puheenjohtajavaltio Tanskan pyynnöstä hil-
jattain antamassaan lausunnossa. Komitea toteaa lisäksi, että 
siirtymän tueksi tarvitaan ympäristömyönteisempiä veropoli-
tiikkoja ja markkinapohjaisia kannustimia.

Lausunnon esittelijän An Le Nouail Marlièren (työntekijöi-
den ryhmä, Ranska) mukaan ”välineet, joita tähän mennessä 
on käytetty tuotannon ja kulutuksen kestävyysnäkökohtien 
parantamiseksi, ovat osoittaneet rajallisuutensa. Liikeyritykset 
ja kuluttajat ovat ottaneet nämä välineet käyttöön vain rajallisesti 
ja epätasaisesti.” Hän totesi, että EU:n on tehostettava sääntelytoi-
miaan kestävyysperiaatteiden vastaisten tuotteiden poistamiseksi 
asteittain käytöstä ja sellaisten tukien lakkauttamiseksi, joissa ei 
oteta täysimääräisesti huomioon kielteisiä ympäristövaikutuk-
sia, sekä ympäristömyönteisten julkisia hankintoja koskevien 
politiikkojen käyttöön ottamiseksi.

Komitean lausunnossa kehotetaan muotoilemaan talousmalli 
uudelleen. Nykyinen malli, joka 
perustuu bkt-indikaattoreihin ja 
pyrkii tuottamaan entistä enem-
män kasvua ja kysyntää, ei edistä 
siirtymistä aidosti kestävään talo-
uteen. Siirtymä edellyttää uusia 
indikaattoreita, jotka mittaavat 
tulosten ohella ekologisen jalan-
jäljen kokoa, inhimillistä hyvin-
vointia, sosiaalista tasa-arvoa ja 
vaurautta. (mb) ●

TÄYSISTUNTO LYHYESTI

Horjuva talous koettelee Euroopan 
muotiteollisuutta

Maailman 25  suurimmasta muo-
tialan yrityksestä 17 on eurooppalai-
sia. Tuotannosta noin 70 prosenttia 
valmistetaan Euroopassa, ja kriisistä 
huolimatta ala kasvaa edelleen, tosin 
yhä hitaammin. Pystyykö Eurooppa 
säilyttämään asemansa aikana, jolloin 
maailmanlaajuinen kilpailu on yhä 
armottomampaa? ”Tämä keskeinen 
ala ei ole saanut viime vuosina riittä-
vää huomiota”, totesi ETSK:n työnan-
tajien ryhmän puheenjohtaja Henri 
Malosse alan edustajien kanssa hänen 
ryhmänsä ja Euroopan komission 
järjestämässä työryhmäkokouksessa, 
jossa pohdittiin tapoja vahvistaa muo-
titeollisuutta.

On luotava yhteyksiä digitaali- ja 
muotialan välille ja vahvistettava 
muotiteollisuuden eri toimijoiden 
välistä viestintää. Myös taloudellisten 
resurssien saatavuutta ja kansainvä-
listymistä on kehitettävä. Pohditta-
essa muotiteollisuuden tulevaisuutta 
on tärkeää ottaa huomioon nuoriso ja 
etenkin työttömät nuoret. Nuoret ovat 
erityisen tärkeässä asemassa muotite-

ollisuuden tulevaisuuden kannalta, 
ja sen vuoksi olisi tuettava nykyistä 
enemmän perus- ja jatkokoulutusta 
antavia oppilaitoksia sekä taitojen ja 
valmiuksien kehittämistä.

Innovointi ja luovuus ovat alan kan-
tavia voimia, ja niitä olisikin tuettava ja 
suojeltava. Älyllisten taitojen ja erityis-
osaamisen suojelemiseksi Euroopan 
on keskityttävä nuoriinsa, jotta aivo-
vienti voitaisiin välttää. Kuitenkin vain 
harvat luovan muotiteollisuusalan yri-
tykset auttavat aloittelijoita. Lontoossa 
sijaitsevan muotialan oppilaitoksen 
Centre for Fashion Enterprisen johtaja 
Wendy Malem kertoi, kuinka hänen 
organisaationsa auttaa nuoria suun-
nittelijoita parantamaan valmiuksiaan, 
tukee uusia yrityksiä sekä suunnitteli-
joiden, valmistajien ja vähittäismyy-
jien välistä alan yhteistyötä. Lisäksi on 
huomattava, että alalla tapahtuu jatku-
vaa innovointia; esimerkkinä mainit-
takoon tekstiilikuidut (ns. älytekstiilit).

Puhujat totesivat, että EU tarvitsee 
tämän teollisuudenalan kehityssuun-

taa koskevan vision sen kilpailukyvyn 
parantamiseksi ja säilyttämiseksi. 
Tämä edellyttää kuitenkin investoin-
teja uusiin teknologioihin. Tässä yhte-
ydessä EU voi auttaa luomaan alan 
verkostoja sekä suunnittelijoiden ja 
yritysten välisiä yhteyksiä. Lisäksi 
digitaali- ja muotialojen välisen yhte-
yden tulisi olla tiiviimpi, koska se on 
keskeisen tärkeä teollisuudenalan tule-
vaisuudelle.

Eurooppalaisten luksustavaroita 
tuottavien yritysten liiketoiminta-
malli perustuu jatkuvaan innovoin-
tiin, laatuun, osaaviin työntekijöihin ja 
kansainväliseen vientiin. Lisäksi yksi-
tyisen sektorin investoinnit kestävään 
kehitykseen ovat synnyttäneet uusia 
liiketoimintamalleja. Uusien mallien 
luomista olisi edistettävä edelleen.

Koska pk-yritykset ovat Euroopan 
muotiteollisuuden elinehto, niiden 
toimintaa olisi tuettava. Useimmat 
nykyajan pk-yritykset eivät erityi-
sesti tarvitse muotoilua, vaan niille 
tärkeämpää on markkinointi, jotta 
ne voisivat myydä tuotteitaan hel-
pommin. Taloudellisia resursseja ja 
kansainvälistymistä koskevissa kysy-
myksissä muotiteollisuuden tukemi-
seksi on kuitenkin erittäin tärkeää 
kannustaa investoijia ja helpottaa pk-
yritysten ja muiden yritysten luoton- ja 
rahoituksensaantia (tämä koskee myös 
muotisuunnittelijoita, jotka tarvitsevat 
taloudellisia resursseja tavaramerkkien 
kehittämiseen, tuotteiden valmista-
miseen Euroopassa, laadukkaiden 
raaka-aineiden hankintaan ja ostajien 
houkuttamiseen).  (mp) ●

LYHYESTI

ETSK on tehnyt vuodesta 2008 alkaen tarmokkaasti työtä luodakseen EMAS-
mallin mukaisen ympäristöasioiden hallintajärjestelmän sen varmistamiseksi, 
että komitean toiminta kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Tänä 
aikana ETSK on esimerkiksi vähentänyt sähkönkulutustaan 16 prosenttia ja 
kaasunkulutustaan 28 prosenttia. Ponnistelut palkittiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2009, jolloin komitea sai Brysselin pääkaupunkialueelta korkeimman 
mahdollisen eli kolmen tähden Ecodynamic Enterprise -merkin.

ETSK:n henkilöstö osallistuu hankkeeseen aktiivisesti. Eri osastojen yhtei-
set työryhmät pyrkivät järkeistämään paperin käyttöä, ja tarjouskilpailuihin 
liitetään yhä useammin ympäristökriteerejä.

ETSK sai työnsä tuloksena äskettäin EMAS- ja ISO14001-sertifi kaatit. (nk)
 ●

ETSK:lle tunnustus esimerkillisestä ympäristöasioiden 
huomioimisesta

ETSK:n uudet julkaisut

 ■ European Integration Forum

 ■ Th e EESC and the Mediterranean

 ■ Th e EESC and Latin America

 ■ Eurooppalainen kansalaisaloite -opas

 ■ Freedom of the Media in the EU and Neighbouring Countries

 ■ EU transport at a crossroads

 ■ Immigration and integration

 ■ Th e EESC and the Western Balkans

 ■ European Consumer Day

 ■ Th e EESC and international trade

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

ETSK:n varapuheenjohtaja Anna 
Maria Darmanin ja Euroopan parla-
mentin ensimmäinen varapuhemies 
Gianni Pittella yhdistivät viime syk-
synä voimansa ja käynnistivät 5 ideas 
for a  Younger Europe -aloitteen. 
Hankkeen tavoitteen on selvittää EU-
maissa asuvien nuorten odotuksia ja 
tarpeita, ja Darmanin ja Pittella ovat 
sen puitteissa tavanneet nuoria yli-
opisto-opiskelijoita kaikkialla Euroo-
passa. Aloitteen toteuttaminen on nyt 
täydessä vauhdissa. ETSK-info tapasi 
varapuheenjohtajan ja varapuhemie-
hen kysyäkseen, mitä he ovat oppineet.

ETSK-info: Miksi päätitte 
käynnistää tämän aloitteen?

Anna Maria Darmanin: Nuorilla on 
nykyään vastassaan ennennäkemät-
tömiä haasteita. Nuorisotyöttömyys, 
joka on kasvanut tasaisesti, on tällä 
hetkellä EU:n tasolla yli 20 prosenttia 
ja joissakin maissa 40 tai jopa 50 pro-
senttia. Tätä on mahdoton hyväksyä, 
ja lisäksi se on käsittämätöntä lah-
jakkuusvarannon tuhlausta. Asiaan 
on puututtava välittömästi, siitä ei 
ole epäilystäkään. Nuoret tarvitsevat 
tukea, ja tähän tarkoitukseen on ole-
massa useita ohjelmia. Omaa 5 ideas 
for a Younger Europe -aloitettamme 
suunnitellessamme emme halunneet 
liittyä nuoria koskevien hankkeiden 
joukkoon, vaan halusimme toteuttaa 
hankkeen nuorten kanssa.

Gianni Pittella: Useat nuoret hyö-
tyvät EU:sta päivittäin. Monet heistä 
ovat hyödyntäneet EU:n erilaisia 
aloitteita, joilla edistetään liikku-
vuutta ja koulutusta tai ammatillista 
ja henkilökohtaista kehitystä. Tästä 
kaikesta huolimatta he eivät monessa 
tapauksessa ymmärrä, kuinka EU vai-
kuttaa heidän elämäänsä, eivätkä tunne 
Eurooppaa omakseen. Uskon, että 
tämä aloite auttaa kuromaan umpeen 
meitä ja heitä erottavan kuilun, sillä 

aloite avaa välillemme suoran viestin-
nän kanavan.

Olette vierailleet useissa 
yliopistoissa eri puolilla 
Eurooppaa. Mikä on 
tehnyt teihin suurimman 
vaikutuksen?

AMD: Omat kokemukseni ovat ristirii-
dassa sen yleisen käsityksen kanssa, että 
nuoret eivät ole poliittisesti aktiivisia. 
He nimittäin ovat – ja yhä enenevässä 
määrin. Mutta he eivät välttämättä 
osallistu perinteisten rakenteiden 
kautta. He kirjoittavat, keskustelevat 
ja kinastelevat kaikkein tärkeimmistä 
poliittisista kysymyksistä, kuten työl-
lisyydestä, ilmastonmuutoksesta ja 
osaamistaloudesta, mutta eivät ole 
yhteydessä omiin poliitikkoihinsa 
tai europarlamentaarikkoihinsa. He 
osallistuvat politiikkaan sosiaalisessa 
mediassa ja luomissaan verkostoissa.

GP: Minä sain sen käsityksen, että 
heillä on suuri halu olla huomion kes-
kipisteessä. Eräs opiskelija ilmaisi asian 
seuraavasti: ”Olen saanut tarpeekseni 
siitä, että nuorten sanotaan olevan 
tulevaisuus. Me olemme nykyisyys.” 
Toinen havaitsemani asia on vahva 
euroinnokkuus. Nuoret haluavat 
enemmän unionin toimia, enemmän 
demokratiaa ja enemmän osallistu-
mista – ja he haluavat tätä kaikkea 
NYT. Meillä ei ole oikeutta tuottaa 
heille pettymystä.

AMD: Haasteena on kanavoida 
heidän näkemyksensä ja koota heidän 
lukemattomista kannanotoistaan huo-
lellisesti suunniteltu politiikka.

Saitteko Euroopan nuorisosta 
yhdenmukaisen kuvan?

GP: Tapaamillamme nuorilla on eri-
laisia näkemyksiä ja unelmia, mutta 
kaikki luottavat poikkeuksetta sii-
hen, että EU:lta saa tukea työpaikan 
löytämisessä. Turvattomuus ja tule-

vaisuudenpelko ovat lähestulkoon 
universaaleja tunteita.

AMD: Työttömyyden pelko vaivaa 
lähes kaikkia, mutta diagnooseissa ja 
siten myös parannuskeinoissa on eroja. 
Kerron esimerkin: Puolalaiset ja ita-
lialaiset opiskelijat huomauttivat, että 
koulutus ja työmarkkinoilla vaadittavat 
taidot eivät kohtaa, mikä muodostaa 
tärkeimmän työelämään siirtymistä 
haittaavan esteen. Espanjalaiset nuo-
ret puolestaan painottivat, että EU:n 
pitäisi harjoittaa aktiivisempaa työlli-
syyspolitiikkaa.

Ovatko nuoret kiinnostuneita 
Euroopan yhdentymisestä?

GP: Kaikissa maissa nuoret ilmoitti-
vat olevansa kiintyneitä omaan kansal-
liseen kulttuuriinsa ja identiteettiinsä. 
He katsoivat varauksettomasti, että 
Euroopan rikkaus on sen moninai-
suudessa. Näin ollen he korostivat, että 
kielenopetuksen metodeja on paran-
nettava ja monikulttuurisia oppimis-
kokemuksia tehostettava. He pitävät 
sitä välttämättömänä edellytyksenä 
osallistumiselleen Euroopan yhdenty-
mishankkeeseen.

AMD: He ovat kiinnostuneita 
EU:n yhdentymisestä ja katsovat sen 
koskevan myös itseään. Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa opiskelijat olivat 
pahoillaan siitä, että kuilu EU:n ja 
jäsenvaltioiden kansalaisten välillä 
tuntuu kasvavan. Itävaltalaisopiske-
lijat pitivät erittäin tärkeänä sitä, että 
Euroopan komission ja neuvoston 
puheenjohtajat valittaisiin suorilla vaa-
leilla. Heidän mukaansa se parantaisi 
EU:n demokraattisuutta huomattavasti 
ja auttaisi lisäksi kasvattamaan ihmis-
ten osallistumishalukkuutta.

Mitä aiotte tehdä 
seuraavaksi?

AMD: Aion hyödyntää nuorilta saa-
maamme palautetta ja tehdä piakkoin 
ehdotuksen komitean oma-aloitteiseksi 
lausunnoksi. Lausunto toivottavasti 
auttaa EU:n toimielimiä tarkistamaan 
politiikkojaan siten, että niissä otetaan 
tehokkaasti huomioon nuortein tär-
keimmät huolenaiheet.

GP: Välitän mielenkiintoisimmat 
ajatukset Euroopan parlamentille ja 
pyrin yhdessä kollegoideni kanssa 
tekemään niistä lainsäädäntöä. Lisäksi 
tämä upea kokemus muodostaa ytimen 
kirjalle, jonka kirjoitan yhdessä Anna 
Marian kanssa. Tarkoituksenamme on 
julkaista kirja tämän vuoden loppuun 
mennessä. Toivon myös, että voimme 
toteuttaa tulevaisuudessakin yhdessä 
yhtä hienoja hankkeita. (mb/rdr) ●

Haasteena on kanavoida nuorten 
näkemykset ja koota ne huolellisesti 
suunnitelluksi politiikaksi.

Turvattomuus ja tulevaisuudenpelko ovat 
lähestulkoon universaaleja tunteita.

European Economic and Social Committee

Pian ETSK:ssa

ETSK:n neuvoa-antava valiokunta 
”teollisuuden muutokset” (CCMI) 
viettää 10-vuotispäiviään 12. kesä-
kuuta 2012 ETSK:ssa Brysselissä.

Neuvoa-antava valiokunta ”teol-
lisuuden muutokset” perustettiin 
23. heinäkuuta 2002  nykyisen 

EU:n edeltäjän, Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisön (EHTY) lakkauttami-
sen jälkeen. CCMI on pitänyt yllä ja 
kehittänyt EHTY:n aikana kerättyä 
asiantuntemusta. Se on jatkanut 
jäsenneltyä vuoropuhelua hiili- ja 
teräsaloilla ja laajentanut asteittain 
toimialaansa kattamaan kaikki teol-
lisuuden muutoksiin liittyvät kysy-
mykset laajentuneessa EU:ssa.

Juhlakonferenssin tarkoituksena 
on heijastaa nykyistä kehitystä ja 
tulevaisuuden suuntauksia komite-
alle tärkeillä aloilla. Konferenssi pyr-
kii edistämään jatkuvia ja kestäviä 
teollisuuden muutoksia, ja tavoit-
teena on samalla parantaa komitean 
työskentelyä ennakoitaessa Euroo-
pan teollisuuden muutoksia ja vas-
tattaessa sosiaalisiin, taloudellisiin 
ja ympäristöön liittyviin haasteisiin.

Tilaisuuteen toivotaan aktiivisia 
osallistujia. Lisätietoja löytyy komi-
tean verkkosivuilta osoitteesta www.
eesc.europa.eu. (mp) ●

Neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden 
muutokset” juhlii 10-vuotista taivaltaan

Energia-alan tulevaisuusskenaariot ja EU:n 
kansalaisyhteiskunta – yhteenliittymän 
luominen vähähiilistä tulevaisuutta varten

ETSK on todennut useaan ottee-
seen, että vähähiilisen ja resurs-
sitehokkaan talouden luominen 
edellyttää suuria muutoksia työs-
kentely- ja elintapoihimme. Sitä 
silmälläpitäen ETSK järjestää 
20.  kesäkuuta 2012  konferenssin, 

jonka tavoitteena on tarkastella, 
kuinka energia-alan etenemissuun-
nitelmalla 2050 käynnistetyssä ohja-
usprosessissa kohti tulevaisuuden 
energiavaihtoehtoja voidaan kes-
kittyä kansalaisten aitoon osallis-
tumiseen keskusteluun vähähiilisen 
energiajärjestelmän tulevaisuudesta.

Kansalaisvuoropuhelua koske-
vat hyvät käytännöt ja vuoropuhelu 
tulevaisuuden energiavaihtoehdoista 
ovat lähtökohtana keskustelulle 
koko konferenssin ajan. Ajankoh-
taisiin keskustelunaiheisiin kuuluvat 
energia-alan tulevaisuusskenaariot, 
muutoksenhallinta eurooppalaisissa 
yhteiskunnissa, median rooli sekä 
koulutus ja tietoisuuden lisääminen 
eurooppalaisten keskuudessa.

Mikäli haluat saada lisätietoja 
tai rekisteröityä tapahtumaan, ota 
yhteyttä osoitteeseen energyfu-
ture2012@eesc.europa.eu. (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels
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