
www.eesc.europa.eu
3 1

ETSK info — Heinäkuu 2012/6

PÄÄKIRJOITUS

Valtionvelkakriisi ja fi nanssiunioni: 
saman kolikon kaksi eri puolta?

Hyvä lukija
Rio de Janeirossa 20.–22. kesäkuuta pidetty YK:n 
isännöimä kestävän kehityksen konferenssi Rio+20 
oli jatkoa vuonna 1992 järjestetylle ympäristöhuip-
pukokoukselle. Se tarjosi varteenotettavan tilaisuu-
den keskustella siirtymisestä kaikkien kannalta 

aidosti kestävään kehitykseen pohjautuvaan tulevaisuuteen, mutta konferenssin 
tulokset olivat varmasti laihempia kuin ETSK:n valtuuskunta olisi odottanut.

ETSK työsti viime vuoden aikana kattavaa toimintaohjelmaa, jossa kestävän 
kehityksen kaikille kolmelle osa-alueelle – sosiaali-, talous- ja ympäristöasioille – 
olisi annettu yhtä paljon painoarvoa. Komitea ajoi varsinkin kestävän kehityksen 
etenemissuunnitelmaa erityisine päämäärineen, tavoitteineen, toimineen ja 
mekanismeineen. Niinpä komitea saattaa vain pahoitella, että monia Euroopan 
ja koko maailman kansalaisyhteiskunnan odotuksista ei otettu huomioon. Nyt 
on pantava toivo siihen, että täytäntöönpanovaiheessa on varaa mennä Rion 
julkilausuman kirjainta pidemmälle.

Rioon kokoontuneet valtion- ja hallitusten päämiehet hukkasivat ainutlaa-
tuisen tilaisuuden ottaa ratkaiseva askel kohti parempaa sosiaalista ja ekologista 
oikeudenmukaisuutta. Itse pahoittelen eniten sitä, ettei lähivuosiksi saatu aikaan 
konkreettista toimintasuunnitelmaa eikä sitovia sopimuksia kestävän kehityk-
sen mukaisista käytännöistä. Kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta on 
valitettavasti korostettu liian vähän, eikä sellaisille tavoitteille kuin köyhyyden 
kitkeminen ja turvattu elintarvikkeiden, puhtaan veden ja kestävän kehityksen 
mukaisen energian saanti annettu toivottua jalansijaa. YK:n ympäristöohjel-
masta ei myöskään muokattu erityisvirastoa.

Pettymyksen tuotti myös se, että tulevien sukupolvien oikeusasiamiehen 
toimi jäi perustamatta. Olisi ollut symbolisesti tärkeää tunnustaa, että tarvitaan 
kansainvälistä auktoriteettia, joka voi valvoa, että tulevien sukupolvien oikeudet 
asetetaan lyhyen tähtäimen taloudellisten intressien edelle.

Joitakin konferenssin tuloksia voidaan kuitenkin pitää onnistuneina. Oli 
ilahduttavaa huomata, että ”vihreän talouden” käsitteelle annettiin keskeinen 
sija loppujulkilausumassa kestävän kehityksen liikkeellepanevana voimana. 
Mieluisaa oli niin ikään se, että käyttöön otettiin käsite kestävän kehityksen 
päämäärät: niitä on nyt hiottava ja ne on toteutettava mahdollisimman pian, 
jotta huippukokous merkitsisi alkua prosessille, joka muuttaa maailman ja tekee 
yhteiskunnistamme entistä kestävämpiä ja osallistavampia. Merkillepantavaa on 
myös se, että nyt tunnustetaan kansalaisyhteiskunnan rooli kestävän kehityksen 
mahdollistajana ja täytäntöönpanijana.

Kuten olen aiemmin todennut, tie Riosta eteenpäin on yhtä tärkeä kuin tie 
Rioon. Kansalaisyhteiskunnan on tästedes asetettava etusijaan Rio+20-kon-
ferenssin seuranta. Se tulee olemaan myös yksi omista pääteemoistani jäljellä 
olevalla ETSK:n puheenjohtajuuskaudellani.
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Eurooppalaisia mehiläisiä!

Mehiläisillä on ollut ammoisista 
ajoista lähtien merkittävä asema luon-
nonjärjestyksessä; ne ovat pölyttäjinä 
elintärkeä osa maataloutemme toimin-
taa. Viime vuosina hunajamehiläiset 
ovat vähentyneet huolestuttavasti. 
Ilmiön syytä ei edelleenkään tunneta, 
mutta saasteet, yksipuolinen viljely 
ja torjunta-aineiden liikakäyttö ovat 
kaikki mahdollisia syitä. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tiedostaa ongelman ja sen vaikutukset 
biologiseen monimuotoisuuteen sekä ruoan laatuun ja turvallisuuteen. Siksi 
ETSK ja alueiden komitea sijoittivat 7. toukokuuta 2012 Brysseliin Jacques 
Delors -rakennuksen katolle kaksi mehiläispesää. Tähän huipentui komiteoi-
den noin vuosi sitten Apis Bruoc Sella -yhdistyksen kanssa käynnistämä hanke. 
Yhdistys edistää mehiläispesien sijoittamista kaupunkirakennusten katoille. 
Tavoitteena on tuoda esille, että myös kaupungeilla on oma sijansa biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä ja että jokainen meistä voi omalla pienellä 
panoksellaan auttaa suojelemaan uhanalaisia ekosysteemejä.

Komiteoiden kaupunkimehiläishankkeen 31. toukokuuta pidettyjen viral-
listen avajaisten lukuisat onnekkaat osanottajat pääsivät maistamaan komi-
teoiden ensimmäistä hunajasatoa (reilun 20 päivän ”työn” antia). Kahden 
mehiläispesän odotetaan tuottavan vuosittain noin 40 kiloa hunajaa. (rdr)
 ●

Avointen ovien päivä 2012
ETSK avasi ovensa yleisölle

Yli 3 000 vierailijaa tutustui ETSK:n 
tiloihin 12. toukokuuta 2012, kun 
EU:n toimielimissä vietettiin 20. ker-
ran avointen ovien päivää. Tämän 
vuoden tapahtuman teemana oli 
kestävä kehitys ja vihreä talous. Näin 
lisättiin tietoisuutta YK:n järjestämän 
kestävän kehityksen konferenssin 
(Rio+20) keskeisistä aiheista. Vihreitä 
työpaikkoja, uusiutuvia energiamuo-

toja, kestäväpohjaisia kaupunkeja, vedenkulutusta ja muita tärkeitä aiheita 
esiteltiin luovalla ja interaktiivisella tavalla. 

Vierailijoilla oli mahdollisuus jutella komitean jäsenten ja henkilökunnan 
kanssa, tutustua ETSK:n työhön sekä osallistua koko perheelle tarkoitettuihin 
hauskoihin aktiviteetteihin. Puheenjohtaja Staff an Nilsson, varapuheenjohtaja 
Anna Maria Darmanin ja pääsihteeri Martin Westlake olivat koko päivän aktii-
visesti mukana vastaanottamassa vieraita sekä kertomassa ympäristöasioista. 

Tänäkin vuonna monien komitean jäsenten ja työntekijöiden erinomainen 
vapaaehtoistyö mahdollisti sen, että tapahtuma oli onnistunut ja antoi yleisölle 
dynaamisen ja elinvoimaisen kuvan toimielimestämme. (rdr) ●
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Yhdysvalloista alkunsa saanut 
talouskriisi on vuodesta 2008 läh-
tien ollut keskeisellä sijalla tiedo-
tusvälineissä ja noussut maailman 
johtohahmojen poliittisen asialistan 
kärkeen. Kun kriisi on nyt levin-
nyt Eurooppaan, Yhdysvaltojen ja 
Euroopan keskuspankkeja on yhä 
yleisemmin alettu vertailla keske-
nään. Kesäkuun 16. päivänä ilmesty-
neessä numerossaan Th e Economist 
vertasi Kalifornian julkista taloutta 
Kreikan taloudenpitoon. Los Ange-
lesin -kirjeenvaihtajan kirjoittamassa 

artikkelissa todetaan, että EU miel-
letään tiiviimmin integroituneeksi 
unionin ulkopuolella kuin itse 
unionissa: mitä järkeä olisi muutoin 
vertailla keskenään Yhdysvaltojen 
osavaltiota ja unionin jäsenvaltiota? 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
on vakuuttunut siitä, että unionin 
toimien lisääminen merkitsee maa-

ilmanlaajuisen kriisin torjumiseen 
ja estämiseen tähtäävien välineiden 
määrän ja tehokkuuden lisäänty-
mistä.

Komitea on erityisen kiinnos-
tunut keskustelusta, jota käydään 
tavasta muokata EU:n taloudellista 
yhdentymistä, sillä asiassa on kyse 
suorastaan eurooppalaisesta sosiaa-
limallista. Siksi onkin paikallaan, että 
talous- ja fi nanssiasioista vastaava 
komitean ECO-jaosto käsittelee 
esimerkiksi eurobondien käyttöön-

ottoa, eurooppalaisen luokituslai-
toksen perustamista, kansalaisten 
fi nanssikasvatusta tai rahoitusmark-
kinoiden sääntelyä.

ETSK:ssa järjestettiin tähän liit-
tyen 7. kesäkuuta 2012  korkean 
tason konferenssi, jossa pohdittiin 
meneillään olevaa valtionvelkakrii-

Kypros panostaa parempaan Eurooppaan*

Tosiasia on, että Euroopan on selviy-
dyttävä nykyisestä talouskriisistä entistä 
vahvempana. Niinpä puheenjohtajamaa 
Kypros pyrkii työstämään parempaa 
Eurooppaa, jossa edistetään kestävä-
pohjaista kasvua, sosiaalista yhteenkuu-
luvuutta ja työpaikkojen luomista. 
Meneillään oleva yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen kehitys on saanut Kyprok-
sen asettamaan tavoitteeksi unionin, jolla 
on nykyistä enemmän merkitystä kan-
salaisille ja maailmanlaajuisesti ja joka 
perustuu yhteisvastuun periaatteeseen.

Kehitystä on välttämättä ohjattava 
niin, että tuloksena on tehokkaampi ja 
kestävämpi Eurooppa. Tässä mielessä 
tärkein asialistalle kirjatuista seikoista 
ovat neuvottelut monivuotisesta rahoi-
tuskehyksestä 2014–2020; ne tarjoavat 
tilaisuuden sopia talousarvion ja politiikan 
linjauksista, joilla edistetään kasvua ja lisä-
tään kilpailukykyä. Puheenjohtajavaltion 
ominaisuudessa Kypros työstää moni-
vuotisesta rahoituskehyksestä käytävien 
neuvottelujen saattamista päätökseen. Sen 
tavoitteena on edistää mahdollisimman 
pitkälle neuvotteluja yhteisistä politii-
koista, yhteinen maatalous- ja kalastus-
politiikka ja koheesiopolitiikka mukaan 
luettuina. Koska puheenjohtajavaltio 
korostaa koheesiopolitiikan merkitystä, 
olemme pyytäneet ETSK:ta laatimaan lau-
sunnon Välimeren makroaluestrategian 
valmistelusta ja sen eduista saarijäsenval-
tioille. Puheenjohtajamaa keskittyy myös 
maatalouden ympäristöulottuvuuteen, 
energiatehokkuuteen, ekologiseen kestä-
vyyteen ja ilmastonmuutoksen vaikutus-
ten käsittelyyn.

Nykyisestä talouskriisistä selviytymi-
sen ja EU:n kilpailukyvyn parantamisen 

kannalta on niin ikään erittäin tärkeää 
tehostaa Euroopan taloudellista suo-
rituskykyä ja perustaa talous kasvuun. 
Siksi korostetaankin tarvetta tehostaa 
fi nanssi- ja makrotalouspolitiikkojen val-
vontaa ja varmistaa julkisen varainhoidon 
vakaus. Samaan aikaan on välttämätöntä 
edistää kasvua. Puheenjohtajavaltio 
Kypros keskittyykin vahvistamaan sisä-
markkinoita sekä edistämään työpaikko-
jen luomista, tutkimusta ja innovointia 
kiinnittämällä huomiota erityisesti pk-
yrityksiin, jotta Eurooppa olisi entistä 
kilpailukykyisempi. 

Pyrittäessä kohti Eurooppaa, jolla on 
nykyistä enemmän merkitystä kansa-
laisille ja jota leimaavat solidaarisuus 
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, paino-
tetaan nuorten työllisyystilannetta, koska 
EU:n työttömyysluvut ovat lähteneet 
huimaan nousuun. Painopisteiden jou-
kossa on myös Euroopan yhteisen turva-
paikkajärjestelmän perustaminen ennen 
vuoden 2012 loppua. Tässä yhteydessä 
Kypros on pyytänyt ETSK:lta valmistele-
van lausunnon perusteilla olevasta järjes-
telmästä (Eurodac) turvapaikanhakijoiden 
ja tiettyjen laittomien maahanmuuttaja-
ryhmien sormenjälkien vertailemiseksi. 
Puheenjohtajavaltio on pyytänyt ETSK:lta 
lausunnon myös osallistamisprosessien 
tehostamisesta ja paikallisviranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkina-
osapuolten osallistumisesta Eurooppa 
2020 -strategian täytäntöönpanoon. 

Puheenjohtajavaltio Kypros pyrkii niin 
ikään tuomaan Euroopan lähemmäksi 
naapureitaan jatkamalla laajentumisasi-
oiden käsittelyä ja korostamalla Euroopan 
naapuruuspolitiikan eteläistä ulottuvuutta 
pyrittäessä voimaannuttamaan unionia 
maailmannäyttämöllä. Painoa pannaan 
kehitykselle asetettujen EU:n päämäärien 
saavuttamiseen ja unionin ulkomaan-
kauppapolitiikan lujittamiseen.

Unionin on oltava lähempänä kan-
salaisiaan. Kyproksen toiveena on, että 
Eurooppa tunnetaan vieraanvaraisena 
paikkana (fi loxenos topos), yritysten, ide-
oiden, palveluiden, innovoinnin ja kult-
tuurin tyyssijana. ”Filoxenos topos” liittyy 
Kyproksen pyrkimykseen paremmasta 
Euroopasta, unionista, joka antaa toivoa 
kansalaisilleen, erityisesti nuoremmille 
sukupolville. ●

* Andreas Mavroyiannis, Eurooppa-asioiden varaministeri presidentin kansliassa, EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Kypros

ETSK:n kyproslaisjäsenten 
odotuksia Euroopan unionin 
puheenjohtajuuskaudelta*

Välimeren alue tarvitsee uuden vision

Michalis Antoniou
työnantajien ryhmä
Kyproksen työnantajien keskusliiton (OEB) apulaispääjohtaja
Kyproksen puheenjohtajakausi osuu Euroopan sodanjälkeisen historian toistaiseksi epävakaimpaan ajanjaksoon. Epävakaat 
ajat merkitsevät kuitenkin myös mahdollisuutta ja muutosta. ETSK:n olisi nyt kannustettava ja tuettava tiiviissä yhteistyössä 
EU:n muiden toimielinten kanssa politiikkoja, joita tarvitaan elvyttämään kasvua, vähentämään työttömyyttä ja saamaan 
kaikki kansalaiset uskomaan jälleen hyvinvoinnin paluuseen.

Dimitris Kittenis
työntekijöiden ryhmä
Kyproksen ammatillisen keskusjärjestön (SEK) entinen pääsihteeri
Kypros sijaitsee Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan risteyksessä, ja se ryhtyy hoitamaan EU:n neuvoston puheenjohtajuutta 
aikana, jolloin itse unioni on tienhaarassa. Puheenjohtajavaltiona Kyproksen on määrä auttaa ratkomaan eriarvoisuuteen 
ja yhteisvastuuseen liittyviä pulmia sekä tehdä pikaisesti päätöksiä kriisien ratkaisemiseksi. Tavoitteena on vähentää työt-
tömyyttä, parantaa elämänlaatua ja viedä Euroopan yhdentymistä eteenpäin.

Kostakis Konstantinidis
muut eturyhmät
Kyproksen viljelijäjärjestön (EKA) puheenjohtaja
Puheenjohtajakaudelle asettamiemme kunnianhimoisten tavoitteiden mukaisesti pyrimme jatkuvasti parantamaan jäsen-
valtioiden välistä yhteistyötä ja solidaarisuutta sekä antamaan kimmokkeita rauhan edistämiseen ei pelkästään Välimeren 
ja Lähi-idän maissa vaan myös Euroopassa ja muualla maailmassa. Haluaisimme niin ikään kohentaa tavallisten ihmisten 
elinoloja ja vauhdittaa kasvua Euroopan lisäksi myös EU-maiden ulkopuolella.

Michalis Lytras
muut eturyhmät
Kypros pyrkii puheenjohtajamaana kantamaan kortensa kekoon, jotta saavutettaisiin tavoitteena oleva Euroopan unionin 
sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus. Kypros panostaa myös talouskasvuun ja talouskriisistä selviytymiseen. Asia-
listalla ovat lisäksi vuosina 2014–2020 toteutettavan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen saattaminen päätökseen ja 
hyväksyminen, työttömyyden torjuminen sekä rauhan aikaansaaminen Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Uskon, että 
tulossa on onnistunut ja tuottoisa puheenjohtajuuskausi.

Andreas Pavlikkas
työntekijöiden ryhmä
yleiskyproslaisen työntekijöiden keskusliiton tutkimusosaston päällikkö
Sanoisin, että Kyproksen tasavallan puheenjohtajakautta leimaa onnistuminen kaikilla tasoilla – sekä poliittisesti että 
organisatorisesti. Maamme on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan antamaan oma panoksensa päätöksentekoon sellaisista 
seikoista kuin suurten ja pienten maiden keskinäinen yhteisvastuu, unionin asialistan tehostaminen ja laajentaminen sekä 
EU:n suhteiden lujittaminen Välimeren ja Lähi-idän maihin. Kyproksella on lisäksi tilaisuus esittäytyä maana niin Euroo-
passa kuin kansainvälisesti sekä esitellä vahvuuksiaan ja ansioitaan houkutellakseen investointeja ja matkailijoita. ●

* ETSK:n erään kyproslaisjäsenen erottua tehtävästään on käynnistetty menettely uuden jäsenen nimittämiseksi. Nimittämisprosessi oli vielä kesken tätä uutislehteä koottaessa. 
Luettelo ETSK:n kaikista jäsenistä on nähtävissä komitean internetsivustolla osoitteessa eesc.europa.eu.

sesta hyödystä EU:n saarivaltioiden 
kannalta.

ETSK:n kreikkalainen jäsen ja Euro-
medin seurantakomitean puheenjoh-
taja Dimitris Dimitriadis on nimetty 
lausunnon esittelijäksi. 

ETSK-info: Miksi EU tarvitsee 
uutta makroaluestrategiaa 
Välimeren alueelle?

Dimitris Dimitriadis: Kaikki EU:n 
tähänastiset pyrkimykset tarkastella 
Välimeren aluetta kokonaisuutena ovat 
epäonnistuneet. Barcelonan prosessi, 
joka käynnistettiin vuonna 1995  ja 
jonka tarkoituksena oli muodostaa 
kehys EU:n ja sen Välimeren alueen 
kumppanien suhteille, on kuihtunut. 

Tällä välin alueen geopoliittinen toi-
mintaympäristö on muuttunut täysin 

Dimitris Dimitriadis, ETSK:n jäsen

KOLLEGAN HAASTATTELU

Uudessa haastattelusarjassa ETSK:n 
työntekijöiden ryhmän puolalaisjä-
sen Tomasz Jasiński, joka edustaa 
jäseniä ETSK-info-uutiskirjeen 
toimituskunnassa, keskustelee 
kollegoidensa kanssa heitä kiin-
nostavista aiheista. Ensimmäinen 
haastateltava on ETSK:n työnteki-
jöiden ryhmän alankomaalaisjäsen 
Martin Siecker, joka edustaa Alan-
komaiden ammattiliittojen keskus-
järjestöä.

Tomasz Jasiński: Mikä on 
ammatillinen taustasi?

Martin Siecker: Olen ammatiltani 
toimittaja. Aloitin urani 70-luvulla 
vasemmistolaisen päivälehden uutis-
toimittajana. Kymmenen vuotta 
myöhemmin siirryin ammattiyh-
distysliikkeen palvelukseen liikkeen 
jäsenille suunnatun uutiskirjeen toi-
mittajaksi. 

TJ: Miksi valitsit uran 
ammattiyhdistysliikkeessä? 

MS: Mitä enemmän kirjoitin juttuja 
työmarkkinasuhteista, sitä syvemmin 
perehdyin alaan. Eräänä päivänä sain 
kuulla, että lehden nuorille toimitta-
jille maksettiin pienempää palkkaa 
kuin mihin he olivat oikeutettuja. 
Perustin työtovereideni kanssa toi-
mintaryhmän heidän tukemisekseen. 
Neuvottelimme kustantajan kanssa 
ja lopulta voitimme. Päätin tuolloin 
työskennellä organisaatiossa, joka 
puolustaa työntekijöiden oikeuksia. 

TJ: Kuinka kauan olet ollut 
ammattiyhdistyksen jäsen? 

MS: Liityin ammattiyhdistykseen 
siirtyessäni työmarkkinoille vuonna 
1967. Ennen toimittajan uraa tein 
kaikenlaisia tilapäisiä töitä. Se oli oma 
valintani. En halunnut tuolloin pysy-
vää työpaikkaa tai kiinteitä työaikoja. 
Pidin vapaudesta: kun aurinko pais-
toi, saatoin lähteä uimaan sen sijaan, 
että olisin tehnyt töitä.

TJ: Mitä harrastat? 

MS: Musiikkia. Kuuntelen paljon 
musiikkia. Osaan soittaa vähän 
rumpuja, mutta en tarpeeksi hyvin 
voidakseni soittaa yhtyeessä. Sitä 
paitsi vaikka soittaisinkin paremmin, 
minulla ei olisi aikaa yhtyeelle. Rakas-
tan myös lukemista: en tiedä juuri 
mitään parempaa kuin hyvä dekkari. 

TJ: Luulin, että kaikki 
alankomaalaiset ovat 
jalkapallofaneja!

Olen jalkapallofani. Olen amsterda-
milaisen Ajaxin kannattaja. Asuin 
Amsterdamin olympiastadionin 
vieressä Ajaxin parhaina aikoina. 
Katsoin kaikki joukkueen kotipe-
lit 70-luvun alussa, kun Ajax voitti 
Euroopan mestarien liigan kolme 
kertaa peräkkäin.

TJ: Milloin sinusta tuli ETSK:n 
jäsen?

MS: Kymmenen vuotta sitten. 
Vuonna 2010  minut nimettiin 
ETSK:n jäseneksi kolmatta kertaa.

TJ: Mikä on mielestäsi EU:n 
kiireellisin haaste?

MS: Kasvava euroskeptisismi. Se on 
todellinen uhka. Jos emme saa sitä 
torjuttua, on olemassa vaara, että 
Euroopan yhdentämisestä jää jäljelle 
vain neliökilometri betonia, lasia ja 
terästä lähellä Brysselin keskustaa 
muistomerkkinä ihanteesta, jota 
kerran pidettiin suurenmoisena ja 
kunnioitettavana mutta joka päätyi 
surkeasti historian romukasaan kaik-
kien aikojen suurimpana ja kalleim-
pana poliittisena epäonnistumisena.
 ●

ETSK:n tulevia tapahtumia
Toiminnan tehostaminen Euroopan vahvistamiseksi 

Kansalaisyhteiskunta: täysi-
valtainen kumppani Eurooppa 
2020 -strategiassa

Tapahtumassa, joka järjestetään 
25. syyskuuta 2012, käsitellään kei-
noja kasvun vauhdittamiseksi ja 
Euroopan kasvusopimuksen laa-
timiseksi. Neljässä rinnakkaisessa 
työryhmässä keskustellaan johdon-
mukaisten puitteiden käyttöönotta-
misesta EU:n kasvustrategiaa varten, 
yhtenäismarkkinoiden uudelleen-

käynnistämisestä, talouden elvyttä-
misestä ja työpaikkojen luomisesta 
sekä innovoinnista älykkään ja kes-
täväpohjaisen kasvun yhteydessä. 

ETSK:n ryhmien puheenjohtajat 
esittelevät kukin näkemyksiään siitä, 
kuinka Eurooppa saadaan takai-
sin kestäväpohjaiselle kasvu-uralle. 
Korkean tason paneelikeskustelussa 
tarkastellaan tämän jälkeen keinoja 
maksimoida Eurooppa 2020 -strate-
gian tarjoamat kasvumahdollisuudet. 

Konferenssiin osallistuu jäsen-
valtioiden ja EU:n sidosryhmiä, 
EU-tason päätöksentekijöitä, EP:n ja 
kansallisten parlamenttien jäseniä, 

jäsenvaltioiden hallitusten jäseniä 
ja korkean tason virkamiehiä, kan-
salaisyhteiskunnan edustajia jäsen-
valtio- ja EU-tasolta, paikallis- ja 
alueviranomaisia, pohdintaryhmien 
edustajia sekä mielipidevaikuttajia.

Konferenssissa ETSK sekä 
jäsenvaltioiden talous- ja sosiaali-
neuvostot esittävät näkemyksiä ja 
vaihtavat kokemuksiaan ja parhaita 
käytänteitä mainittujen keinojen 
hyödyntämiseksi, jotta edetään kohti 
kestävyysperiaatteiden mukaista ja 
kilpailukykyistä Eurooppaa. (kf) ●

Haluatko lisätietoa? Tutustu 
tapahtuman ohjelmaan interneto-
soitteessa: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home. 

Voit myös ottaa yhteyttä osoittee-
seen: europe2020-eesc@eesc.europa.
eu.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAVALTION KYPROKSEN PUHEENJOHTAJUUSKAUSI

eräiden Pohjois-Afrikan maiden val-
lankumousten vuoksi. 

Meidän onkin aloitettava alusta. 
Meillä on oltava uusi visio ja täysin 
uusi lähestymistapa. Tapaan pian 
ensimmäisen kerran erään Kyproksen 
ministerin keskustellakseni siitä, miten 
ETSK voi parhaiten vastata Kyproksen 
neuvonantopyyntöön. 

ETSK-info: Moniin Välimeren 
alueella sijaitsevien EU:n 
jäsenvaltioiden haasteista 
voitaisiin puuttua EU:n 
koheesiopolitiikan 
yhteydessä…

DD: Koheesiopolitiikka ei riitä. Tar-
vitsemme tulevia 15–20 vuotta varten 
laajemman vision ja pitkän aikavälin 
näkymät, ja niiden on katettava koko 
alue eikä vain alueella sijaitsevia EU:n 

jäsenvaltioita. Meidän on ensin määri-
teltävä alueelle selkeät pitkän aikavälin 
tavoitteet, ja sen jälkeen on varmistet-
tava, että niitä tuetaan koheesiopoli-
tiikalla. 

ETSK-info: Olette juuri 
palannut Itämeren alueen 
strategiaa käsitelleestä 
konferenssista. Katsotteko, 
että voitte käyttää hyväksi 
tässä yhteydessä laadittuja 
ratkaisuja? 

DD: Itämeren alueen strategia on 
ilman muuta mallina vastaaville stra-
tegioille. Se on osoittanut, miten onnis-
tunut voi olla yhteisiin kysymyksiin 
sovellettava integroitu lähestymistapa, 
johon useat maat ja viranomaiset osal-
listuvat. Kaikkia Itämeren strategian 
ratkaisuja ei luonnollisestikaan voida 
käyttää sinällään, mutta eräät niistä 

ovat tarjonneet hyödyllisiä ideoita. 
Itämeren alueen strategiasta voidaan 
geopoliittisesti oppia se, että vaikka 
strategian piiriin kuuluu vain EU:n 
jäsenvaltioita, EU:n ja Venäjän suh-
teet ovat sen onnistumisen kannalta 
ehdottoman tärkeät. 

Jos siis haluamme EU:n Välimeren 
strategian onnistuvan, sen on koottava 
yhteen kaikki Välimeren rannikkoalu-
eiden toimijat: EU:n jäsenvaltiot, saa-
ret, Pohjois-Afrikan valtiot, Turkki, 
Israel ja palestiinalaisalueet. (mb)   ●

Puheenjohtajavaltio Kyproksen 
internetsivu on nyt luotu ja käytössä.

Puheenjohtajavaltio Kyproksen 
uusimpia uutisia saa näpäyttämällä 
osoitetta: www.cy2012.eu.

Puheenjohtajamaa Kypros on pyy-
tänyt ETSK:ta laatimaan lausunnon 
makroaluestrategian kehittämisestä 
Välimeren alueelle ja sen mahdolli-

Andreas Mavroyiannis, Eurooppa-asioiden 
varaministeri presidentin kansliassa, EU:n neuvoston 
puheenjohtajavaltio Kypros

UUSIA ETSK:N JULKAISUJA

 ■ Kuluttajansuoja

 ■ Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Kyproksen 
toimiessa EU:n neuvoston puheenjohtajana 

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

ww.E

siä. Konferenssiin osallistuivat muun 
muassa Luxemburgin pääministeri 
ja euroryhmän puheenjohtaja Jean-
Claude Juncker, Italian Eurooppa-
asiain ministeri Enzo Moavero 
Milanesi sekä korkean tason edusta-
jia Euroopan komissiosta, Euroopan 
keskuspankista ja Euroopan parla-
mentista. ETSK:n puheenjohtaja 
Staff an Nilsson kehotti tilaisuuden 
avauspuheenvuorossaan ottamaan 
käyttöön finanssivakausunionin 
ja eurobondit. Hän tähdensi, että 
jäsenvaltioilta odotetaan konkreet-
tisia aloitteita varainhoitovastuun 
jakamiseksi, jotta valtiontalouttaan 
vakauttamaan pyrkivien maiden 
valtionvelan korkotaso saadaan las-
kemaan. Konferenssissa käytyjen 
keskustelujen puheenjohtajana toimi 
ECO-jaoston puheenjohtaja Michael 
Smyth. Hänen käsityksensä mukaan 
nyt ollaan samantapaisessa kysynnän 
kriisissä kuin 1930-luvulla, ja hän 
totesi, että tiukat säästötoimet joh-
tavat ainoastaan taantumaan, josta 
puolestaan populismi ja radikaalit 
puolueet saavat vettä myllyynsä. 
Puheenvuoron käyttivät myös Car-
melo Cedrone ja Gérard Dantin, 
joiden laatimissa ETSK:n lausun-
noissa käsitellään eurobondeja ja 
muita vaihdettavia velkakirjoja, sekä 
ETSK:ssa toimivan, talouspolitiikan 
koordinointia käsittelevän pysyvän 
valmisteluryhmän puheenjohtaja 
Pedro Augusto Almeida Freire. 
Heidän mielestään nykytilanne on 
ratkaistavissa ainoastaan yhden-
tymisen avulla. Jo hyväksytyssä 
Cedronen lausunnossa esitetyssä 
konkreettisessa ehdotuksessa kan-
natetaan kahdenlaisia joukkovel-
kakirjalainoja: vakausjoukkolainoja 
velan jakamiseksi jaetun vastuun 
periaatteella ja debentuureja pää-
oman houkuttelemiseksi kehitty-
mässä olevista talousmahdeista, 
kuten Brasiliasta, Venäjältä, Inti-
asta ja Kiinasta. Dantinin laati-
masta lausunnosta, jossa käsitellään 
velan jakamista jäsenvaltioiden 
kesken, äänestetään heinäkuun 
täysistunnossa. Komission edustaja 
korosti, että on tärkeää luoda EU:n 
rahoitussektorille suoja ja pyrkiä 
yhdentämään julkista varainhoitoa 
entisestään. Euroopan parlamentin 
jäsen Sylvie Goulard puolestaan 
totesi, että Eurooppa-neuvosto ei 
saisi olla ainut poliittinen areena, 
jolla nykyistä kriisiä puidaan. Hän 
toi esiin tarpeen lähestyä asiaa laa-
jemmin. Jean-Claude Juncker päätti 
konferenssin optimistiseen sävyyn 

Poliittisen tahdon puute esteenä kriisistä selviytymiseen

Carmelo Cedrone, totesitte tuoreessa 
lausunnossanne, että Eurooppaa nykyisin 
koetteleva kriisi on pikemminkin poliittinen 
kuin taloudellinen…

Euroopalla ei ole enää varaa harjoittaa yksittäistä rahapo-
litiikkaa ja 17 sortin talous- ja fi nanssipolitiikkaa. EU:n 
olisi muotouduttava fi nanssiunioniksi. Ensimmäinen 
askel tähän suuntaan olisi ottaa käyttöön kaksi toisi-
aan täydentävää mutta erilaista EU-joukkovelkakirjaa: 
velan vakauttamiseen tähtäävät unionin bondit, joilla ei 
voi käydä kauppaa, ja eurobondit elpymisen ja kasvun 
edistämiseksi.

Onko ajatus toteutuskelpoinen?

Joukkovelkakirjat palauttaisivat sijoittajien luottamuksen, ja säästötoimet 
antaisivat sijaa elvyttävälle hyvinvointivaltiolle. Suunnitelmamme ei myöskään 
edellytä perussopimuksen muuttamista tai uusien instituutioiden perustamista. 
Siinä hyödynnettäisiin EU:n nykyisiä välineitä, kuten Euroopan investointi-
rahastoa (EIR). Nyt puuttuu vain poliittista tahtoa. (rdr) ●

Martin Siecker: musiikin ja dekkareiden ystävä

Q
E

-A
A

-1
2

-0
0

6
-F

I-N

Heinäkuu 2012/6

Michalis Antoniou, 
ETSK:n jäsen, 
työnantajien ryhmä

Dimitris Kittenis, 
ETSK:n jäsen, 
työntekijöiden ryhmä

Kostakis Konstantinidis, 
ETSK:n jäsen, 
muut eturyhmät

Michalis Lytras, 
ETSK:n jäsen, 
muut eturyhmät
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TÄYSISTUNTO LYHYESTI
Digitaalimarkkinat kasvun vauhdittajana

ETSK hyväksyi toukokuussa lausunnon, joka käsittelee digitaalis-
ten sisämarkkinoiden valjastamista kasvun tueksi. Lausunnossa 
tarjotaan puheenjohtajavaltio Tanskalle neuvoja siitä, miten digi-
taaliasioissa tulisi edetä. EU:n kannalta panokset ovat kovat, sillä tut-
kimusten mukaan digitaaliset sisämarkkinat lisäisivät EU:n BKT:tä 
neljällä prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Lausunnossa kehotetaan kehittämään nopeasti infrastruktuuria 
kaikkialla Euroopassa, myös syrjäisillä alueilla, jotta internetin saa-
tavuus taataan kaikille. 

Koska vuoteen 2015 mennessä 
95 prosentissa työpaikoista tarvi-
taan internetin käyttöön liittyvää 
pätevyyttä, lausunnon esittelijä 
Laure Batut (Ranska, työntekijöi-
den ryhmä) toteaa, että ”koulutus 
on ehdottoman tärkeää”. Jotta haas-

teeseen voidaan vastata, laitteistojen ja ohjelmistojen saatavuus on 
taattava kaikille – myös ikääntyneille – ja niiden käyttöä varten on 
tarjottava koulutusta.

Sähköisen kaupankäynnin lisäämiseksi ETSK kehottaa yhden-
mukaistamaan lainsäädäntöä, joka koskee kaupankäyntiä ja välillistä 
verotusta. Komitea kuitenkin varoittaa käyttämästä tätä verukkeena 
verokantojen korottamiseen. (mb) ●

Eurooppa jäljessä energiatavoitteista 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) varoittaa toukokuun 
täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa “Energia-alan etene-

missuunnitelma 2050”, että 
EU:ssa ja eräissä sen jäsen-
valtioissa on jääty pelotta-
vasti jälkeen tavoitteista, 
joita on asetettu etenemiselle 
kohti vähähiilistä taloutta. 

Komitean mielestä EU 
ei ole tunnustanut, miten 

paljon se on jäänyt jälkeen omista tavoitteistaan. ”Laiminlyönnin 
laajuus on naamioitu vähentämällä runsaasti saastuttavia tuotanto-
prosesseja EU:ssa, lisäämällä niitä muualla maailmassa ja lisäämällä 
sen jälkeen tuontia EU:hun”, sanoi lausunnon esittelijä Pierre-Jean 
Coulon (työntekijöiden ryhmä, Ranska).

Lausunnossa kritisoidaan edistyksen hitautta energiatehokkuu-
teen ja uusiutuvaan energiaan liittyvissä asioissa. Siinä todetaan, 
että uusiutuvan energian kehitystä jarruttavat hallitusten epävakaat 
tukipäätökset ja tietyissä tapauksissa paikallinen vastarinta. 

Komitea toistaa kehotuksensa perustaa eurooppalainen kansa-
laisyhteiskuntafoorumi, joka vahvistaisi EU:n sisäistä tiedonkulkua 
kokoamalla säännöllisin väliajoin yhteen kaikki sidosryhmät keskuste-
lemaan energiajärjestelmien muuttamisesta vuoteen 2050 mennessä.

”Yleisen mielipiteen kannatus energiavalinnoille on haaste nyky-
päivän eurooppalaisille demokratioille”, totesi lausunnon toinen 
esittelijä Richard Adams (muut eturyhmät, Yhdistynyt kuningas-
kunta) ja lisäsi: ”Vuoteen 2050 ulottuvan etenemissuunnitelman 
avulla on paitsi käynnistettävä mahdollisimman laaja keskustelu 
eurooppalaisten keskuudessa myös edistettävä sitoutumista kai-
killa tasoilla: henkilökohtaisella tasolla, alue- ja valtiotasolla sekä 
EU:ssa.” (mb) ●

Eurooppalainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden aloite 
ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet 
rahastot

ETSK on kahdessa lausunnossaan – lausunnossa eurooppalaisista 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (esittelijä 
Ariane Rodert, muut eturyhmät) ja lausunnossa sosiaalisen yrit-
täjyyden aloitteesta (esittelijä Giuseppe Guerini, muut eturyhmät) 
– kehottanut komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan yhteiskunnal-
listen yritysten edellytyksiä osallistua julkisiin hankintoihin, kehit-
tämään kansallisia puitteita yhteiskunnallisen yrittäjyyden kasvua 
varten ja panemaan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston tarkoituksenmukaisella tavalla täytäntöön. 

Yhteisötalouden ala työllistää 
EU:ssa jo nyt yli 11 miljoonaa hen-
kilöä, mikä vastaa 6 prosenttia työ-
voimasta. Euroopassa perustettavista 
yrityksistä noin joka neljäs on yhteis-
kunnallinen yritys. Nykyisessä kriisi-
tilanteessa, jossa työttömien ja vailla 
tulonlähteitä olevien määrä kasvaa 
jatkuvasti, ETSK haluaa vahvistaa 
kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä 

ja kehittää samanaikaisesti entistä osallistavampaa yhteiskuntaa 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

ETSK katsoo, että tulevan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ohella tulisi soveltaa muita 
yhteiskunnallisten yritysten kehittämiseen suunnattuja rahoitus-
välineitä. Eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikois-
tunut rahasto ei yksinään riitä parantamaan soveliaan pääoman 
saatavuutta. (ail) ●

Eurooppa-neuvosto antoi viisi 
vuotta sitten kahdelletoista euroop-
palaiselle merkkihenkilölle teh-
täväksi laatia kertomuksen EU:n 
haasteista seuraavien 20  vuoden 
aikana. Felipe Gonzálezin joh-
tama riippumaton mietintäryhmä, 
johon kuuluivat mm. Mario Monti 
ja Lech Wałęsa, esitti toukokuussa 
2010 päätelmänään, että Euroopalle 
tulee luoda uusi perusta. Kertomuk-
sessa mainittiin painopisteinä mm. 
talouskasvu, kilpailukyky, demo-
kraattinen legitiimiys ja esimerkin 
näyttäminen ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Juuri nämä ovat keskei-
siä aiheita Euroopan järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan ETSK:n 
puitteissa päivittäin tekemässä 
työssä – julkisissa kuulemistilai-
suuksissa, seminaareissa, valmiste-
luryhmissä ja lausunnoissa. Ei ole 
suinkaan sattuma, että mietintäryh-
män antamissa vastauksissa toistuu 
sama pääperiaate kuin useimmissa 
ETSK:n poliittisissa kannanotoissa: 
”Tarvitsemme enemmän, emme 
vähemmän Eurooppaa.”

ETSK:n mielestä ”enemmän 
Eurooppaa” ansaitsee paikan myös 
vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen pääperiaatteena. 
Kehyksessä määritellään EU:n seu-
raavien kuuden vuoden talousarvio. 
Kun edellinen monivuotinen rahoi-
tuskehys hyväksyttiin, talous kasvoi 
useimmissa Euroopan maissa ja 
rahoitusvakautta pidettiin itsestään 
selvänä. Vallitsevassa epävakau-
den tilassa ja tiukkojen säästötoi-
mien aallon pyyhkiessä Euroopan 
yli vaarana on, että talousarviota 
kiristetään äärimmilleen. Euroo-
pan komissio on ehdottanut, että 
EU:n kokonaistalousarvio pide-
tään nykyisessä yhdessä prosen-
tissa EU:n bruttokansantuotteesta, 
mutta eräät jäsenvaltiot vaativat 
leikkauksia. ETSK kehottaa tou-
kokuun täysistunnossa hyväksy-

mässään lausunnossa korottamaan 
määrää 1,11 prosenttiin. On syytä 
palauttaa mieliin, että talousarvion 
määritelmän mukaan se on ”tietyn 
ajanjakson tuloja, menoja ja resurs-
seja koskeva arvio, joka perustuu 
tiettyyn näkemykseen tulevista 
taloudellisista edellytyksistä ja 
tavoitteista”. EU:n nykytilantee-
seen sovellettuna: nyt kun tavoit-
teet ovat korkeammalla, sekä tulot 
että menot on arvioitava uudelleen. 
Jos EU haluaa todella merkittävästi 
yhdentyä ja ottaa lisää vastuuta, sen 
on ryhdyttävä edistämään kasvua 
Euroopan sosiaalisen mallin tur-
vaamiseksi. Tämä on mahdollista 
vain, jos talousarvio – välineet, joi-
den avulla EU pyrkii saavuttamaan 
tavoitteensa – on riittävän kunnian-
himoinen.

Komission ehdottama moni-
vuotinen rahoituskehys kylläkin 
parantaa ja yksinkertaistaa talous-
arvion rakennetta. Toinen myön-
teinen seikka on, että komissio 
kritisoi eräiden jäsenvaltioiden 
neuvotteluasennetta, jota leimaavat 
oikeudenmukaisen palautuman ja 
jäsenvaltioiden välisen oikeuden-
mukaisuuden periaatteet. ETSK 
kannattaa sitä, että tulopuolella ote-
taan käyttöön uusi omien varojen 
järjestelmä, johon sisältyvät muu-
tetut alv-perusteiset varat ja fi nans-
sitransaktiovero. Menopuolella 
toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi 
pidettävä mielessä eurooppalaisen 
lisäarvon periaate eli ajatus siitä, 
että EU-tasolla käytetty euro tuot-
taa suuremman vaikutuksen kuin 
jäsenvaltiotasolla käytetty euro. 
Komission ehdotuksessa on paran-
nettu myös talousarvion kahden 
suurimman menoluokan – YMP:n 
ja koheesiopolitiikan – rakennetta 
niin, että suositaan tehokkuutta 
ja tuloksellisuutta maataloudessa 
ja pyritään pienentämään varojen 
hajautumisvaikutusta kannusta-

malla toteuttamaan makrohank-
keita. ETSK varoittaa kuitenkin, 
että nykymuodossaan koheesio-
politiikka saattaa huonontaa EU:n 
heikoimmin kehittyneiden alueiden 
tilannetta, jos varojen myönnettä-
essä sovelletaan makrotaloudellisia 
ehtoja.

Sen lisäksi, että tarvitsemme 
enemmän emmekä vähemmän 
Eurooppaa, ETSK:ssa peräänkuulu-
tetaan usein ja yhä voimakkaammin 
sitä, miten paljon EU-tason toimien 
toteuttamatta jättäminen maksaa. 
Ellei EU:n talousarvio ole riittävän 
suuri, tehokas ja selkeä suhteessa 
ratkaistavana olevien kysymysten 
vakavuuteen, tuloksena voi olla, 
että alkaneen vuosisadan haasteisiin 
joutuu vastaamaan heikentynyt EU. 
Tämä olisi ristiriidassa Eurooppa-
neuvoston asettaman mietintäryh-
män suositusten kanssa. (asp) ●

Yhdistyneiden kansakuntien kehitys-
ohjelman hallintoneuvosto perusti 
vuonna 1989 maailman väestöpäi-
vän, jota vietetään joka vuosi 11. hei-
näkuuta maailman väestöä ja kestävää 
kehitystä koskevien asioiden esillä 
pitämiseksi. Väestöasiat ja kestävä 
kehitys liittyvät erottamattomasti 
yhteen, joten ETSK-info kävi keskus-
telemassa väestöpäivästä ETSK:ssa 

Maailman väestöpäivä 11. heinäkuuta

toimivan kestävän kehityksen seu-
rantaryhmän puheenjohtajan Hans-
Joachim Wilmsin kanssa.

ETSK-info: Kannattaako 
maailman väestöpäivää vielä 
nykyisin viettää? 

Hans-Joachim Wilms: Se on tärkeä, 
koska meidän on syytä pohtia, miten 

aiomme huolehtia väestöasioista ja 
erityisesti elintarviketurvasta. On 
selvää, myös ETSK:ssa, että viljelijät 
ovat jakaantuneet kahteen leiriin. 
Perinteiset viljelijät katsovat, että 
voimme tuottaa enemmän lisäämällä 
viljelymaata. Kuulun itse toiseen ryh-
mään, jonka mukaan maapallo pys-
tyy ruokkimaan kaikki asukkaansa, 
jos noudatamme oikeudenmukaisen 
jaon periaatetta. 

ETSK-info: Mitä se tarkoittaa?

HJW: Yhdistyneiden kansakuntien 
elintarvike- ja maatalousjärjestön 
(FAO) julkaisemien tilastojen mukaan 
maapallo pystyy tuottamaan riittä-
västi ruokaa kaikille, mutta ruokaa 
ei tuoteta siellä, missä sitä tarvitaan, 
eikä riittävänlaatuisena tai riittävissä 
määrin. Kysymys on siitä, miten tämä 
tilanne voidaan korjata. Seuraukset 
ovat tuhoisat – se johtaa esimerkiksi 
metsäkatoon Brasiliassa ja Argentii-
nassa. Se, että eurooppalaiset eivät 
pysty tuottamaan riittävästi elintarvik-
keita, on osoitus siitä, että niin meidän 
kuin kehitysmaiden tuottajienkin on 
muutettava käyttäytymismalleja. Huo-

mionarvoinen seikka on myös ravin-
totottumusten suuri muutos sadan 
viimeisen vuoden aikana: esimerkiksi 
lihan kulutus on kasvanut.

ETSK-info: Minkä pitäisi 
muuttua?

HJW: Kattavan kokonaisratkaisun 
muodostuminen edellyttää monia 
asioita. Viljelymaan lisäämisen vaa-
timinen on liian yksinkertaista. Mei-
dän on varmistettava, että valtiot 
voivat olla mahdollisimman riippu-
mattomia. Esimerkiksi eläinten rehun 
kuljettamisessa maapallon puolelta 
toiselle ei ole mitään järkeä. On myös 
väärin, että muunnamme Saksan 
luonnonsuojelualueet biomassama-
teriaalien kasvattamisen tarpeisiin. 
Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä. 

ETSK-info: ETSK on toistuvasti 
vaatinut, että tuotanto- ja 
kulutusmallejamme on 
pohdittava uudelleen. 
Uskotteko, että se 
riittää kestävän 
kehityksen turvaamiseksi 
tulevaisuudessa?

Rakentamassa siltoja yli synkkien virtojen
Tanskan Eurooppa-asiain ministerin Nicolai Wammenin haastattelu 

ETSK-info: Mitkä 
olivat Tanskan 
puheenjohtajakauden 
tavoitteet?

Nicolai Wammen: Alusta saakka tie-
dettiin, että Tanska hoitaisi neuvoston 
puheenjohtajuutta vakavan talous-
kriisin aikana. Tanskan puheenjoh-

tajakauden selkeänä tavoitteena oli 
auttaa Eurooppaa pääsemään takaisin 
jaloilleen ja ulos kriisistä – ei ympäri 
Eurooppaa julkaistavilla kohuotsi-
koilla vaan tekemällä ahkerasti työtä 
Euroopan tarvitsemien tulosten saa-
vuttamiseksi. Olemme kuuden viime 
kuukauden ajan tehneet ahkerasti työtä 
”siltojen rakentamiseksi yli synkkien 
virtojen” ja neuvottelujen viemiseksi 
eteenpäin. 

Puheenjohtajavaltio Tanska on 
auttanut luomaan talouspolitiikkaa, 
jolla kriisiä torjutaan kahdelta suun-
nalta: elpymisen varmistamiseksi on 
pitänyt palauttaa luottamus vakautta-
malla julkinen talous, mutta samalla 
on ollut tarpeen myös tukea kasvua ja 
uusia työpaikkoja uudistusten ja uusien 
aloitteiden avulla. 

Nyt puheenjohtajakautta jälkikäteen 
tarkasteltaessa on mielestäni oikeutet-
tua sanoa, että onnistuimme viemään 
Eurooppaa aimo askeleen eteenpäin. 

ETSK-info: Mitkä ovat 
mielestänne suurimmat 
saavutuksenne? 

NW: Tanskan puheenjohtajakaudella 
keskityttiin alusta asti ahkeraan käy-
tännön työhön Euroopan viemiseksi 
eteenpäin. Olemme kuuden viime 
kuukauden ajan uurastaneet kaikilla 
rintamilla konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi. Tärkein saavutus 
ei ole mikään yksittäinen asia, vaan 
pikemminkin se, että olemme osoit-
taneet EU:n kykenevän toimimaan ja 
saavuttamaan tuloksia kriisistä huoli-
matta. Olen ylpeä siitä, että puheenjoh-
tajavaltio Tanska yhteistyössä muiden 
EU:n toimielinten kanssa on auttanut 
merkittävällä tavalla Eurooppaa selviy-
tymään kriisistä. 

Haluan lisäksi mainita kolme 
muuta, talouteen liittymätöntä saa-
vutusta, joista yksi on pääseminen 
sopuun energiatehokkuusdirektiivistä. 
Se on hyvä uutinen ilmastolle ja ener-

giariippuvuudellemme, ja lisäksi se 
auttaa luomaan 400 000  työpaikkaa 
Eurooppaan. Verkkovierailuasetus on 
toinen saavutus. Sen avulla varmiste-
taan, että matkapuheluhinnat laskevat 
nykyisestä tasosta käytettäessä älypuhe-
linta ulkomailla. Kolmanneksi Serbian 
ehdokasvaltioasema on edistysaskel 
varmistettaessa demokratia Euroopan 
laajuisesti. 

ETSK-info: Yksi Tanskan 
puheenjohtajakaudelle 
ominaisista piirteistä on 
ollut kustannustehokkuus. 
Kokouksissa tarjoiltiin 
vesijohtovettä, minkä 
vuoksi saitte lisänimen 
”hanavesipuheenjohtaja”…

NW: Olen rehellisesti sanottuna hyvin 
ylpeä tuosta lisänimestä. Miksikö? 
Koska se kertoo totuuden: ensinnäkin 
vesihanoista tulee Tanskassa erittäin 
raikasta vettä, ja toiseksi pidämme 
”vihreää” kustannustehokkuutta erit-

täin arvokkaana asiana. Huolehdimme 
luonnonvaroistamme ja hiilidioksidi-
päästöistämme. Juuri tämä on ollut 
johtava perusperiaate koko puheen-
johtajakautemme suunnittelussa. 

Tästä syystä käytimme vain ympä-
ristömerkin saaneita kokouspaikkoja ja 
hotellihuoneita. Tarjoilu perustui kau-
situotteisiin, joista puolet saatiin pai-
kallisilta tuottajilta. Lisäksi toteutimme 
ohjelmia elintarvikejätteen määrän 
rajoittamiseksi, ja mahdollinen elin-
tarvikejäte kuljetettiin suoraan paikal-
liseen biokaasulaitokseen ja muunnettu 
energiaksi Tanskan kotitalouksien tar-
peisiin. 

Tiedän, että monet kollegani 
ovat ihailleet Tanskan ympäristö-
lähestymistapaa, ja toivonkin, että 
seuraavat puheenjohtajat toimivat 
samoin. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Tanskan Eurooppa-asiain ministeri

Benedicte Federspiel, ETSK:n jäsen, 
muut eturyhmät

Marie-Louise Knuppert, ETSK:n jäsen, 
työntekijöiden ryhmä

Nils Juhl Andreasen, ETSK:n jäsen, 
työnantajien ryhmä
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Tanskan puheenjohtajuuskausi ETSK:n 
tanskalaisjäsenten näkökulmasta
Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa kulutustottumuksiamme
Haastattelussa Tanskan kuluttajaneuvoston pääneuvonantaja, 

ETSK:n jäsen Benedicte Federspiel

Tulipalojen sammutusta
ETSK:ssa toimivan työnantajien ryhmän jäsenen ja 

Tanskan maatalous- ja elintarvikeneuvoston johtajan 

Nils Juhl Andreasenin haastattelu

ETSK-info: Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitea ja 
Tanskan kuluttajaneuvosto 
järjestivät 15. maaliskuuta 
2012 Euroopan 
kuluttajapäivään 
liittyen konferenssin 
kestäväpohjaisesta 
kulutuksesta kriisiaikana. 

ETSK-info: Tanskan 
puheenjohtajakauden 
kynnyksellä kehotitte 
kiinnittämään erityistä 
huomiota eurooppalaisten 
ja etenkin elintarvikealan 
yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseen. Mitä mieltä 
olette puheenjohtajavaltion 
saavutuksista tällä alalla?

Nils Juhl Andreasen: Sitä on vaikea 
sanoa, koska EU:n rahoituskriisi ja 
lopulta myös euron turvaaminen 
on vaatinut niin paljon voimava-
roja. Kyseessä on ollut enemmän-
kin vahinkojen rajoittaminen kuin 
myönteinen pyrkimys euroop-
palaisten yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseen. Siitä huolimatta 
uskon, että pitkällä aikavälillä saa-
daan kilpailuetuja eurooppalaisille 
yrityksille, maatalous- ja elintarvi-
keala mukaan luettuina.

ETSK-info: 
Puheenjohtajavaltio Tanska 
on johtanut yhteisen 
maatalouspolitiikan 
uudistuksesta käytävää 
keskustelua, ja tämä 
tehtävä siirtyy nyt 
Kyprokselle. Uskotteko, että 

Mahtoiko EU:n 
puheenjohtajavaltio Tanska 
kuulla vetoomuksemme 
kulutustottumusten 
muuttamisen puolesta?

Benedicte Federspiel: Ovi oli jo 
avoin, sillä ”vihreä” ja ”kestävä” ovat 
olleet Tanskan hallituksen iskusanoja 
yleensäkin ja myös EU:n puheenjoh-
tajuuskaudella. Ministerit ja muut 
arvovaltaiset puhujat ilmaisivat konfe-
renssissa selvästi, että on mahdotonta 
olla muuttamatta nykyisiä kulutus-
mallejamme. 

ETSK-info: Eikö kriisi heikennä 
kestävän kulutuksen 
mahdollisuuksia?

BF: Meillä ei ole varaa olla sisällyttä-
mättä kestävyyttä kaikkiin poliittisiin 
toimintalinjoihin. Tien etsiminen ulos 
kriisistä on myös mahdollisuus löytää 
uusia kohtuuhintaisia ja kestäviä rat-

neuvottelujen suunta on 
oikea?

NJA: Tällä hetkellä neuvottelut 
eivät ole mielestäni etenemässä 
lainkaan, joten on mahdotonta 
sanoa, onko niiden suunta oikea. 
Euroopan komission esittämän 
ehdotuksen ja sen seurausten selki-
yttämiseen on mennyt paljon aikaa. 
Jäsenmaat ja kansalaisjärjestöt ovat 
vasta äskettäin esittäneet selkeitä 
näkemyksiä ja kannanottoja.

Tällä välin tilanne kehittyy nope-
asti Euroopan unionin syventyvän 
rahoituskriisin, maailmanmarkki-
noilla muuttuvien elintarvikkeiden 
kysynnän ja tarjonnan rakentei-
den sekä kestävän tuotannon ja 
kulutuksen painottamisen vuoksi. 
Ne voivat vaikuttaa voimakkaasti 
maatalouden ja elintarvikealan 
merkitystä Euroopan unionissa 
koskeviin poliittisiin asenteisiin 
sekä eurooppalaiseen maatalous-
tuotantomalliin. 

ETSK-info: Oliko Tanskan 
puheenjohtajakausi suosittu 
puheenaihe Tanskassa 
vai jäikö se suurelta osin 
huomiotta?

NJA: Tanskassa ja Brysselissä on 
järjestetty paljon erilaisia tapahtu-
mia, ja Tanskan hallitus on tehnyt 
hyvää työtä. Valitettavasti monet 
maan sisäiset kysymykset sekä EU:n 
rahoituskriisi ovat hallinneet otsi-
koita, ja ne ovat vieneet huomiota 
EU-asioilta ja puheenjohtajavaltio 
Tanskan ponnistuksilta. (pln/mb)
 ●

kaisuja. Yksi esimerkki on energia-
tehokkuutta koskeva direktiivi, josta 
on juuri sovittu. Tanskan teollisuus 
vahvisti hiljattain, että pitäisi olla 
mahdollista saavuttaa sekä taloudel-
liset että ympäristötavoitteet vuoteen 
2020 mennessä. 

ETSK-info: Mitä meidän 
pitäisi tehdä, että kestävästä 
kulutuskäyttäytymisestä tulisi 
kuluttajille helppo valinta?

BF: Meidän kaikkien on kannettava 
vastuumme, ja kestävän kulutus-
käyttäytymisen tukemisen tulisi olla 
itsestään selvää. Puheenjohtajavaltio 
pyysi tähän liittyen ETSK:lta lausun-
toa siitä, kuinka kestävää tuotantoa ja 
kulutusta voitaisiin edistää. Helppoja 
ratkaisuja ei kuitenkaan ole, ja sekä 
kohtuuhintaisten että kestävyysajatte-
lun mukaisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittäminen tulee olemaan jatkuva 
haaste tulevina vuosina. (pln/mb) ●

Energiatehokkuus: Made in Denmark
Tanskan ammattiliittojen keskusjärjestön liittosihteerin ja ETSK:n jäsenen Marie-

Louise Knuppertin (työntekijöiden ryhmä) haastattelu 

ETSK-info: Viime vuoden 
joulukuussa sanoitte, että 
puheenjohtajavaltion tulisi 
asettaa painopisteikseen 
ympäristöystävällisten 
työpaikkojen luominen ja 
nuorten pääsy työmarkkinoille. 
Olivatko puheenjohtajavaltion 
toimet mielestänne tässä 
suhteessa riittäviä?

Marie-Louise Knuppert: Tanska teki 
puheenjohtajuuskaudellaan kaiken voita-

vansa kasvun ja työllisyyden esiin tuomi-
seksi ohjelmassaan – talouskriisin vuoksi 
tehtävä ei ollut helppo. Olen tyytyväinen 
siihen, että se onnistui saamaan aikaan 
energiatehokkuusdirektiiviä koskevan 
sopimuksen.

Jos olisimme epäonnistuneet, oli-
simme menettäneet erinomaisen tilai-
suuden auttaa EU-maita vaikuttamaan 
tehokkaasti energiankulutukseen ja edis-

tää tuhansien uusien työpaikkojen syntyä 
aikana, jolloin niitä kaivataan kipeästi. 

Tanska on puheenjohtajuuskaudellaan 
kiinnittänyt runsaasti huomiota nuoriso-
työttömyyteen. Nyt on aika toimia. EU:n 
on mukautettava politiikkaansa niin, että 
nuorille tehdään tilaa. Siihen voitaisiin 
pyrkiä hyödyntämällä Euroopan sosi-
aalirahastoa aiempaa ennakoivammalla 
tavalla. Tässä yhteydessä Tanskan ammat-
tiliittojen keskusjärjestö ja tanskalaiset 
työnantajat ovat ehdottaneet, että rahas-
ton varoja käytettäisiin työharjoitteluoh-
jelmien käynnistämiseksi jäsenvaltioissa. 

Lisäksi nuorisotyöttömyyden vähen-
tämisen tavoitteen tulisi ilmetä neuvo-
teltaessa julkisia hankintoja koskevista 
direktiiveistä, ja niihin voitaisiin aivan 
perustellusti sisällyttää vaatimus siitä, 
että julkisista hankinnoista vastaavien 
on tarjottava myös tietty määrä työhar-
joittelupaikkoja. Nämä ovat vain kaksi 
käytännön esimerkkiä. 

ETSK-info: Osallistuitte 
äskettäin Kööpenhaminassa 
järjestettyyn kokoukseen, 
jossa käsiteltiin tapoja saada 
kansalaiset mukaan Eurooppa-
hankkeeseen. Onko tanskalaisia 

vaikea saada mukaan Eurooppa-
keskusteluun? 

MLK: Luottamus EU:n jäsenyyteen ja 
suuren yleisön tuki sille voidaan saavuttaa 
vain, jos EU:n päättäjien havaitaan ratkai-
sevan tavallisten kansalaisten ongelmia. 
Ihmisten on voitava nähdä EU:n panos 
päivittäiseen elämään. Muun muassa 
edellä esitetyt esimerkit ovat konkreetti-
sia ehdotuksia siitä, kuinka tämä voidaan 
toteuttaa.

ETSK-info: Voitteko mainita 
Tanskassa toteutettuja 
viestintätoimia, joista EU:n olisi 
hyvä ottaa oppia? 

MLK: EU:n on oltava mahdollisimman 
yksityiskohtainen viestinnässään, vaikka 
se onkin ennen kaikkea jäsenvaltioiden 
päättäjien tehtävä. Ruotsissa luodun idean 
pohjalta Bornholmin saarella perustettu 
kansalaisfoorumi (Folkemødet) on vain 
yksi esimerkki poliittisten päättäjien ja 
yleisön suorasta vuoropuhelusta. EU:n 
viestintäpolitiikan olisi perustuttava 
avoimiin koordinointimekanismeihin ja 
kokemustenvaihtoon, jota hyödynnetään 
nykyisin monilla muillakin aloilla. (pln/
mb) ●

Globalisaatio ja uudelleensijoittaminen: 
onko EU:n teollisuudella tulevaisuutta?
Pepe oli työskennellyt vuosia 
aurinkopaneelitehtaalla eräässä 
EU:n jäsenvaltiossa. Hänellä oli 
upea työpaikka, vakituinen työ-
sopimus ja hyvät työolot. Yritys 
teki voittoa ja laajensi jatkuvasti 
toimintaansa. Se osasi käyttää 
hyväkseen paikallisviranomaisten 
sille tarjoamia erityisedellytyksiä 
ja kansallisia, uusiutuvan ener-
gian alalle myönnettäviä tukia. 
Kaikki vaikutti täydelliseltä… 
kriisiin asti. Siihen juhlat päät-
tyivät. 

Talousarvioleikkausten vuoksi 
maan hallituksen oli pakko 
vähentää tukiaan, mikä pienensi 
dramaattisesti aurinkopaneelien 
kysyntää. Sen seurauksena yritys 
päätti sulkea tehtaan ja siirtää 
tuotantonsa Meksikoon. Lopulta 
tehtaan koko henkilökunta 
menetti työpaikkansa ja siirtyi 
työttömien leiriin. Siellä oli jo 
40 % maan työvoimasta. 

Pepe oli yhtäkkiä joutunut 
kriisitilanteeseen. Lopulta hän 
hyväksyi lyhytaikaisen sopimuk-
sen opettaakseen meksikolaisessa 
aurinkopaneelitehtaassa paikalli-
sia työntekijöitä, jotka korvaisivat 
hänet. Turhien lupausten jälkeen 
hän kuitenkin päätyi lopulta työt-
tömyyskortistoon. 

Teollisuuden muutokset ja 
globalisaatio vaikuttavat Pepen 
tavoin tuhansiin työntekijöihin 
Euroopassa. Ne merkitsevät haas-
tetta yhä yhtenäisemmille sisä-
markkinoille. Vastauksena tähän 
tilanteeseen EU ja ETSK perusti-
vat vuonna 2002 neuvoa-antavan 
valiokunnan ”teollisuuden muu-
tokset” (CCMI). CCMI:n teh-
tävänä on yhtäältä ennakoida, 
tarvittaessa ehkäistä ja tarkas-
tella kehitystä ja toisaalta lujittaa 

myönteisiä, yhteisiä tapoja hallita 
teollisuuden muutoksia talouden, 
yhteiskunnan, alueiden ja ympäris-
tön näkökulmasta. Talouden nykyai-
kaistamisesta eri aloilla kokemuksia 
keränneet jäsenet antavat CCMI:lle 
moraaliset valtuudet keskustella 
suoraan muiden EU:n päättäjien 
kanssa. Päämäärä on selvä: pidetään 
EU:n teollisuus kilpailukykyisenä ja 

varmistetaan samanaikaisesti, että 
kehitys hyödyttää yhteiskuntaa. 
CCMI:n puheenjohtaja Jorge Pegado 
Liz määrittelee CCMI:lle seuraavat 
kolme päätehtävää: EU:n perusperi-
aatteiden edistäminen lausunnoissa, 
vastaaminen kehityksessä esiin tule-
viin haasteisiin (esim. globalisaatio, 
sosiaalinen verkostoituminen ja 
uudet työmenetelmät) ja teollisuu-
den muutosten ja rakennemuutosten 
ennakoiminen ja niihin valmistau-
tuminen. ”Opitaan siis menneestä, 
tarkkaillaan nykypäivää varautuen 
ja ennakoidaan tulevaa.”

CCMI on talous-, rahoitus- ja 
mitä-kaikkea-muuta-kriisin alusta 
alkaen toiminut asiaankuuluvien 
teollisuustoimijoiden – sekä työn-
tekijöiden että työnantajien – ääni-
torvena. Toukokuussa 2011 CCMI 
hyväksyi kolme lausuntoa siitä, 
miten globalisaatio vaikuttaa nykyi-
sin EU:n teollisuuspolitiikkaan. 
CCMI:n kanta on selvä ja kiistaton. 

Globalisaatio on innostanut yrityk-
siä muuttamaan ulkomaille ja/tai 
järjestämään toimintojaan uusiksi. 
Koska vaarana on kuitenkin se, että 
Euroopan ulkopuolella oleva halpa 
työvoima heikkoine työoloineen 
saattaa leikata ja tuhota tuotanto-
työpaikkoja kotimaassa, johdon ja 
työntekijöiden täytyy alkaa ymmär-
tää, että uudelleensijoittamisen 
haasteeseen vastattaessa on tarpeen 
tehdä yhteistyötä.. Vain yksi tie vie 
eteenpäin: Eurooppa voi säilyttää 
asemansa ykkösluokan talousmah-
tina vain perus- ja ammatillisen kou-
lutuksen, innovaatioiden ja kestävän 
kehityksen avulla. 

Koska teknologian ja tutkimuk-
sen merkitys kasvaa jatkuvasti, 
CCMI on viime aikoina keskitty-
nyt tieto- ja viestintätekniikan ja 
palveluiden sektoreihin. Eurooppa 
on nimittäin jäänyt näillä aloilla 
muista jälkeen. ”Tämä on uusi kil-
pakenttä, jolla meidän täytyy pysyä 
Kiinaa ja Intiaa edellä”, lisäsi ETSK:n 
jäsen Joost P. van Iersel. Hän toimi 
komitean aiheesta ”Globalisaation 
aikakauden yhdennetty teollisuus-
politiikka” antaman lausunnon esit-
telijänä. 

CCMI juhlisti 10. syntymäpäi-
väänsä 12. kesäkuuta järjestämällä 
konferenssin jatkuvista ja kestävistä 
teollisuuden muutoksista. Konfe-
renssi kokosi yhteen eurooppalais-
ten teollisuus- ja ammattijärjestöjen 
edustajia ja poliitikkoja tarkastele-
maan Euroopan teollisuuden tilaa 
sekä sen menneitä haasteita ja tulevia 
suuntauksia. 

Pepen tarina toistuu koko ajan 
kaikkialla Euroopassa: CCMI:n 
tehtävänä on muuttaa tarinan kul-
kua. (ail) ●

Miksi EU tarvitsee erilaisen talousarvion 
ja millainen sen pitäisi olla?

HJW: Kymmenen vuotta sitten 
kukaan ei ottanut kestävää kehi-
tystä vakavasti. Nyt ollaan yleisesti 
tietoisia siitä, että emme voi jatkaa 
samaan malliin. Tietenkin kriisi on 
juuri nyt jokaisen mielessä, ja siihen 
on löydettävä lyhyen aikavälin rat-
kaisuja. Kestävä kehitys ja lyhyt aika-
väli eivät kuitenkaan sovi yhteen. 
Onneksi kestävästä kehityksestä on 
tulossa osa ”normaalia toimintaa”, 
ja suuntaus näyttää jatkuvan tulevai-
suudessakin.

ETSK-info: Mitä tarvitaan 
kestävän kehityksen 
edistämiseksi? 

HJW: Tarvitsemme selkeän näkemyk-
sen etenemisreiteistä ja aikatauluista 
sekä sopimuksen toimintakohteista 
ja jatkotoimista. Mielestäni tärkeintä 
on, että poliittiset johtajamme kanta-
vat vastuunsa ja ovat valmiita sitou-
tumaan strategian muuttamiseen. 
Lisäksi on tärkeää, että sovitaan konk-
reettisista etenemissuunnitelmista ja 
toimintaohjelmista. (kf) ●

ja kehotti kuulijoita kuvittelemaan, 
miten vaikeaa useimpien jäsenvalti-
oiden olisi ollut selviytyä tällaisesta 
globaalista fi nanssikriisistä yksin. 

Kaiken kaikkiaan ETSK pyrki 
tällä tiedotusvälineissä runsaasti 
huomiota saaneella konferenssilla 
antamaan oman panoksensa keskus-
teluun siitä, millaiselta EU:n talou-
den ohjausjärjestelmän tulisi näyttää. 
Tämänkaltaisissa keskusteluissa 
saatetaan usein keskittyä ainoastaan 
pitkän aikavälin politiikkaan, mutta 
tällä kertaa puhujat tiedostivat, että 
lähikuukausina tehtävät päätökset 
tulevat olemaan EU:n tulevaisuu-
den kannalta äärimmäisen mer-
kittäviä. Päätös vaikuttaa suoraan 

kansalaisten elämään, sillä se tun-
tuu välittömästi sellaisissa seikoissa 
kuin työllisyys, sosiaalisen eriarvoi-
suuden kasvu ja pk-yritysten luoton-
saantimahdollisuudet. ETSK tarjoaa 
myös vastaisuudessa ainutlaatuisen 
keskustelufoorumin ja käsittelee 
konkreettisia ehdotuksia niin lau-
sunnoissaan kuin keskustellessaan 
unionin muiden toimijoiden kanssa. 
Kesäkuun 7. päivänä järjestetty kon-
ferenssi oli osa tätä lähestymistapaa, 
jolla pyritään myös osoittamaan, että 
EU vastaa pikemminkin unionista 
ulospäin heijastuvaa yhtenäisyyttä 
kuin polkee jähmettyneenä paikal-
laan. (asp) ●

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAVALTION TANSKAN PUHEENJOHTAJUUSKAUSI

Active citizenship
For a better European society

Aktiivinen kansalaisuus on keskeinen asia 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean roolin kan-
nalta. Tässä kirjassa, jonka aiheena on euroop-
palaisen yhteiskunnan kehittäminen aktiivisen 
kansalaisuuden avulla, 24 ETSK:n jäsentä kertoo 
henkilökohtaisesta panoksestaan liike-elämässä, 
ammattiyhdistysliikkeessä, kampanjatoimin-
nassa ja vapaaehtoistyössä ja tuo esiin laajan ja 
kiehtovan valikoiman mielenkiinnonkohteita ja 
painopisteitä. Heille kaikille on yhteistä solidaa-
risuus suhteessa yhteiskunnan muihin jäseniin 
sekä huoli näiden hyvinvoinnista. (cl) ●

LYHYESTI

Pierre Jean Coulon, ETSK:n jäsen, 
työntekijöiden ryhmä

J a t k o a  s i v u l t a  4
Energiatehokkuus: Made in Denmark

>>>  s i v u  5

J a t k o a  s i v u l t a  1
Valtionvelkakriisi ja fi nanssiunioni: 

saman kolikon kaksi eri puolta?

Lisätietoja: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Valtionvelkakriisi ja fi nanssiunioni: 
saman kolikon kaksi eri puolta?

Hyvä lukija
Rio de Janeirossa 20.–22. kesäkuuta pidetty YK:n 
isännöimä kestävän kehityksen konferenssi Rio+20 
oli jatkoa vuonna 1992 järjestetylle ympäristöhuip-
pukokoukselle. Se tarjosi varteenotettavan tilaisuu-
den keskustella siirtymisestä kaikkien kannalta 

aidosti kestävään kehitykseen pohjautuvaan tulevaisuuteen, mutta konferenssin 
tulokset olivat varmasti laihempia kuin ETSK:n valtuuskunta olisi odottanut.

ETSK työsti viime vuoden aikana kattavaa toimintaohjelmaa, jossa kestävän 
kehityksen kaikille kolmelle osa-alueelle – sosiaali-, talous- ja ympäristöasioille – 
olisi annettu yhtä paljon painoarvoa. Komitea ajoi varsinkin kestävän kehityksen 
etenemissuunnitelmaa erityisine päämäärineen, tavoitteineen, toimineen ja 
mekanismeineen. Niinpä komitea saattaa vain pahoitella, että monia Euroopan 
ja koko maailman kansalaisyhteiskunnan odotuksista ei otettu huomioon. Nyt 
on pantava toivo siihen, että täytäntöönpanovaiheessa on varaa mennä Rion 
julkilausuman kirjainta pidemmälle.

Rioon kokoontuneet valtion- ja hallitusten päämiehet hukkasivat ainutlaa-
tuisen tilaisuuden ottaa ratkaiseva askel kohti parempaa sosiaalista ja ekologista 
oikeudenmukaisuutta. Itse pahoittelen eniten sitä, ettei lähivuosiksi saatu aikaan 
konkreettista toimintasuunnitelmaa eikä sitovia sopimuksia kestävän kehityk-
sen mukaisista käytännöistä. Kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta on 
valitettavasti korostettu liian vähän, eikä sellaisille tavoitteille kuin köyhyyden 
kitkeminen ja turvattu elintarvikkeiden, puhtaan veden ja kestävän kehityksen 
mukaisen energian saanti annettu toivottua jalansijaa. YK:n ympäristöohjel-
masta ei myöskään muokattu erityisvirastoa.

Pettymyksen tuotti myös se, että tulevien sukupolvien oikeusasiamiehen 
toimi jäi perustamatta. Olisi ollut symbolisesti tärkeää tunnustaa, että tarvitaan 
kansainvälistä auktoriteettia, joka voi valvoa, että tulevien sukupolvien oikeudet 
asetetaan lyhyen tähtäimen taloudellisten intressien edelle.

Joitakin konferenssin tuloksia voidaan kuitenkin pitää onnistuneina. Oli 
ilahduttavaa huomata, että ”vihreän talouden” käsitteelle annettiin keskeinen 
sija loppujulkilausumassa kestävän kehityksen liikkeellepanevana voimana. 
Mieluisaa oli niin ikään se, että käyttöön otettiin käsite kestävän kehityksen 
päämäärät: niitä on nyt hiottava ja ne on toteutettava mahdollisimman pian, 
jotta huippukokous merkitsisi alkua prosessille, joka muuttaa maailman ja tekee 
yhteiskunnistamme entistä kestävämpiä ja osallistavampia. Merkillepantavaa on 
myös se, että nyt tunnustetaan kansalaisyhteiskunnan rooli kestävän kehityksen 
mahdollistajana ja täytäntöönpanijana.

Kuten olen aiemmin todennut, tie Riosta eteenpäin on yhtä tärkeä kuin tie 
Rioon. Kansalaisyhteiskunnan on tästedes asetettava etusijaan Rio+20-kon-
ferenssin seuranta. Se tulee olemaan myös yksi omista pääteemoistani jäljellä 
olevalla ETSK:n puheenjohtajuuskaudellani.

Staff an Nilsson
puheenjohtaja

13. heinäkuuta 2012
Reykjavik: ensimmäinen EU:n 
ja Islannin neuvoa-antavan 
sekakomitean kokous

6. syyskuuta 2012
Kypros: julkinen kuuleminen 
aiheesta ”Henkilökohtaisten 
sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalveluiden ala” 

25. syyskuuta 2012
ETSK, Bryssel: Toiminnan 
tehostaminen Euroopan 
vahvistamiseksi – 
Kansalaisyhteiskunta: 
täysivaltainen kumppani 
Eurooppa 2020 -strategiassa

28. syyskuuta 2012
Lissabon: konferenssi: 
”Työmarkkinauudistukset 
vastauksena kriisiin” 
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KALENTERIIN MERKITTÄVÄÄ

LYHYESTI

Eurooppalaisia mehiläisiä!

Mehiläisillä on ollut ammoisista 
ajoista lähtien merkittävä asema luon-
nonjärjestyksessä; ne ovat pölyttäjinä 
elintärkeä osa maataloutemme toimin-
taa. Viime vuosina hunajamehiläiset 
ovat vähentyneet huolestuttavasti. 
Ilmiön syytä ei edelleenkään tunneta, 
mutta saasteet, yksipuolinen viljely 
ja torjunta-aineiden liikakäyttö ovat 
kaikki mahdollisia syitä. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tiedostaa ongelman ja sen vaikutukset 
biologiseen monimuotoisuuteen sekä ruoan laatuun ja turvallisuuteen. Siksi 
ETSK ja alueiden komitea sijoittivat 7. toukokuuta 2012 Brysseliin Jacques 
Delors -rakennuksen katolle kaksi mehiläispesää. Tähän huipentui komiteoi-
den noin vuosi sitten Apis Bruoc Sella -yhdistyksen kanssa käynnistämä hanke. 
Yhdistys edistää mehiläispesien sijoittamista kaupunkirakennusten katoille. 
Tavoitteena on tuoda esille, että myös kaupungeilla on oma sijansa biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä ja että jokainen meistä voi omalla pienellä 
panoksellaan auttaa suojelemaan uhanalaisia ekosysteemejä.

Komiteoiden kaupunkimehiläishankkeen 31. toukokuuta pidettyjen viral-
listen avajaisten lukuisat onnekkaat osanottajat pääsivät maistamaan komi-
teoiden ensimmäistä hunajasatoa (reilun 20 päivän ”työn” antia). Kahden 
mehiläispesän odotetaan tuottavan vuosittain noin 40 kiloa hunajaa. (rdr)
 ●

Avointen ovien päivä 2012
ETSK avasi ovensa yleisölle

Yli 3 000 vierailijaa tutustui ETSK:n 
tiloihin 12. toukokuuta 2012, kun 
EU:n toimielimissä vietettiin 20. ker-
ran avointen ovien päivää. Tämän 
vuoden tapahtuman teemana oli 
kestävä kehitys ja vihreä talous. Näin 
lisättiin tietoisuutta YK:n järjestämän 
kestävän kehityksen konferenssin 
(Rio+20) keskeisistä aiheista. Vihreitä 
työpaikkoja, uusiutuvia energiamuo-

toja, kestäväpohjaisia kaupunkeja, vedenkulutusta ja muita tärkeitä aiheita 
esiteltiin luovalla ja interaktiivisella tavalla. 

Vierailijoilla oli mahdollisuus jutella komitean jäsenten ja henkilökunnan 
kanssa, tutustua ETSK:n työhön sekä osallistua koko perheelle tarkoitettuihin 
hauskoihin aktiviteetteihin. Puheenjohtaja Staff an Nilsson, varapuheenjohtaja 
Anna Maria Darmanin ja pääsihteeri Martin Westlake olivat koko päivän aktii-
visesti mukana vastaanottamassa vieraita sekä kertomassa ympäristöasioista. 

Tänäkin vuonna monien komitean jäsenten ja työntekijöiden erinomainen 
vapaaehtoistyö mahdollisti sen, että tapahtuma oli onnistunut ja antoi yleisölle 
dynaamisen ja elinvoimaisen kuvan toimielimestämme. (rdr) ●

Päätoimittaja:
Karin Füssl (kf)
Tomasz Jasiński – ETSK:n jäsenten edustaja 
toimitusneuvostossa (työntekijöiden ryhmä, Puola) (tj)

Tämän numeron laatimiseen 

ovat osallistuneet:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Makeda Peter (mp) 

Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Yleinen koordinointi: 
Nadja Kačičnik 

Osoite:
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Jacques Delors -rakennus
Rue Belliard / Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
P. +32 25469396 tai +32 25469586
F. +32 25469764
Sähköposti: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

ETSK-info ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa ETSK:n täysistuntojen yhteydessä.

ETSK-infon englannin-, ranskan- ja saksankieliset numerot painetaan sataprosenttisesti kierrätetylle 
paperille, ja ne ovat saatavissa veloituksetta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lehdistöyksiköstä.

ETSK-info on lisäksi saatavilla 22 kielellä PDF-muodossa ETSK:n internetsivustossa 
(osoitteessa http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info).

ETSK-info ei sisällä virallisia selontekoja. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai 
muissa komitean julkaisuissa. 

Jäljentäminen on sallittua, kunhan ETSK-info mainitaan lähteenä ja toimitukseen lähetetään kopio 
julkaisusta, jossa jäljennöstä on käytetty.

Painosmäärä: 15 500 kappaletta 

Seuraava numero ilmestyy syyskuussa 2012.

Yhdysvalloista alkunsa saanut 
talouskriisi on vuodesta 2008 läh-
tien ollut keskeisellä sijalla tiedo-
tusvälineissä ja noussut maailman 
johtohahmojen poliittisen asialistan 
kärkeen. Kun kriisi on nyt levin-
nyt Eurooppaan, Yhdysvaltojen ja 
Euroopan keskuspankkeja on yhä 
yleisemmin alettu vertailla keske-
nään. Kesäkuun 16. päivänä ilmesty-
neessä numerossaan Th e Economist 
vertasi Kalifornian julkista taloutta 
Kreikan taloudenpitoon. Los Ange-
lesin -kirjeenvaihtajan kirjoittamassa 

artikkelissa todetaan, että EU miel-
letään tiiviimmin integroituneeksi 
unionin ulkopuolella kuin itse 
unionissa: mitä järkeä olisi muutoin 
vertailla keskenään Yhdysvaltojen 
osavaltiota ja unionin jäsenvaltiota? 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
on vakuuttunut siitä, että unionin 
toimien lisääminen merkitsee maa-

ilmanlaajuisen kriisin torjumiseen 
ja estämiseen tähtäävien välineiden 
määrän ja tehokkuuden lisäänty-
mistä.

Komitea on erityisen kiinnos-
tunut keskustelusta, jota käydään 
tavasta muokata EU:n taloudellista 
yhdentymistä, sillä asiassa on kyse 
suorastaan eurooppalaisesta sosiaa-
limallista. Siksi onkin paikallaan, että 
talous- ja fi nanssiasioista vastaava 
komitean ECO-jaosto käsittelee 
esimerkiksi eurobondien käyttöön-

ottoa, eurooppalaisen luokituslai-
toksen perustamista, kansalaisten 
fi nanssikasvatusta tai rahoitusmark-
kinoiden sääntelyä.

ETSK:ssa järjestettiin tähän liit-
tyen 7. kesäkuuta 2012  korkean 
tason konferenssi, jossa pohdittiin 
meneillään olevaa valtionvelkakrii-

Kypros panostaa parempaan Eurooppaan*

Tosiasia on, että Euroopan on selviy-
dyttävä nykyisestä talouskriisistä entistä 
vahvempana. Niinpä puheenjohtajamaa 
Kypros pyrkii työstämään parempaa 
Eurooppaa, jossa edistetään kestävä-
pohjaista kasvua, sosiaalista yhteenkuu-
luvuutta ja työpaikkojen luomista. 
Meneillään oleva yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen kehitys on saanut Kyprok-
sen asettamaan tavoitteeksi unionin, jolla 
on nykyistä enemmän merkitystä kan-
salaisille ja maailmanlaajuisesti ja joka 
perustuu yhteisvastuun periaatteeseen.

Kehitystä on välttämättä ohjattava 
niin, että tuloksena on tehokkaampi ja 
kestävämpi Eurooppa. Tässä mielessä 
tärkein asialistalle kirjatuista seikoista 
ovat neuvottelut monivuotisesta rahoi-
tuskehyksestä 2014–2020; ne tarjoavat 
tilaisuuden sopia talousarvion ja politiikan 
linjauksista, joilla edistetään kasvua ja lisä-
tään kilpailukykyä. Puheenjohtajavaltion 
ominaisuudessa Kypros työstää moni-
vuotisesta rahoituskehyksestä käytävien 
neuvottelujen saattamista päätökseen. Sen 
tavoitteena on edistää mahdollisimman 
pitkälle neuvotteluja yhteisistä politii-
koista, yhteinen maatalous- ja kalastus-
politiikka ja koheesiopolitiikka mukaan 
luettuina. Koska puheenjohtajavaltio 
korostaa koheesiopolitiikan merkitystä, 
olemme pyytäneet ETSK:ta laatimaan lau-
sunnon Välimeren makroaluestrategian 
valmistelusta ja sen eduista saarijäsenval-
tioille. Puheenjohtajamaa keskittyy myös 
maatalouden ympäristöulottuvuuteen, 
energiatehokkuuteen, ekologiseen kestä-
vyyteen ja ilmastonmuutoksen vaikutus-
ten käsittelyyn.

Nykyisestä talouskriisistä selviytymi-
sen ja EU:n kilpailukyvyn parantamisen 

kannalta on niin ikään erittäin tärkeää 
tehostaa Euroopan taloudellista suo-
rituskykyä ja perustaa talous kasvuun. 
Siksi korostetaankin tarvetta tehostaa 
fi nanssi- ja makrotalouspolitiikkojen val-
vontaa ja varmistaa julkisen varainhoidon 
vakaus. Samaan aikaan on välttämätöntä 
edistää kasvua. Puheenjohtajavaltio 
Kypros keskittyykin vahvistamaan sisä-
markkinoita sekä edistämään työpaikko-
jen luomista, tutkimusta ja innovointia 
kiinnittämällä huomiota erityisesti pk-
yrityksiin, jotta Eurooppa olisi entistä 
kilpailukykyisempi. 

Pyrittäessä kohti Eurooppaa, jolla on 
nykyistä enemmän merkitystä kansa-
laisille ja jota leimaavat solidaarisuus 
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, paino-
tetaan nuorten työllisyystilannetta, koska 
EU:n työttömyysluvut ovat lähteneet 
huimaan nousuun. Painopisteiden jou-
kossa on myös Euroopan yhteisen turva-
paikkajärjestelmän perustaminen ennen 
vuoden 2012 loppua. Tässä yhteydessä 
Kypros on pyytänyt ETSK:lta valmistele-
van lausunnon perusteilla olevasta järjes-
telmästä (Eurodac) turvapaikanhakijoiden 
ja tiettyjen laittomien maahanmuuttaja-
ryhmien sormenjälkien vertailemiseksi. 
Puheenjohtajavaltio on pyytänyt ETSK:lta 
lausunnon myös osallistamisprosessien 
tehostamisesta ja paikallisviranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkina-
osapuolten osallistumisesta Eurooppa 
2020 -strategian täytäntöönpanoon. 

Puheenjohtajavaltio Kypros pyrkii niin 
ikään tuomaan Euroopan lähemmäksi 
naapureitaan jatkamalla laajentumisasi-
oiden käsittelyä ja korostamalla Euroopan 
naapuruuspolitiikan eteläistä ulottuvuutta 
pyrittäessä voimaannuttamaan unionia 
maailmannäyttämöllä. Painoa pannaan 
kehitykselle asetettujen EU:n päämäärien 
saavuttamiseen ja unionin ulkomaan-
kauppapolitiikan lujittamiseen.

Unionin on oltava lähempänä kan-
salaisiaan. Kyproksen toiveena on, että 
Eurooppa tunnetaan vieraanvaraisena 
paikkana (fi loxenos topos), yritysten, ide-
oiden, palveluiden, innovoinnin ja kult-
tuurin tyyssijana. ”Filoxenos topos” liittyy 
Kyproksen pyrkimykseen paremmasta 
Euroopasta, unionista, joka antaa toivoa 
kansalaisilleen, erityisesti nuoremmille 
sukupolville. ●

* Andreas Mavroyiannis, Eurooppa-asioiden varaministeri presidentin kansliassa, EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Kypros

ETSK:n kyproslaisjäsenten 
odotuksia Euroopan unionin 
puheenjohtajuuskaudelta*

Välimeren alue tarvitsee uuden vision

Michalis Antoniou
työnantajien ryhmä
Kyproksen työnantajien keskusliiton (OEB) apulaispääjohtaja
Kyproksen puheenjohtajakausi osuu Euroopan sodanjälkeisen historian toistaiseksi epävakaimpaan ajanjaksoon. Epävakaat 
ajat merkitsevät kuitenkin myös mahdollisuutta ja muutosta. ETSK:n olisi nyt kannustettava ja tuettava tiiviissä yhteistyössä 
EU:n muiden toimielinten kanssa politiikkoja, joita tarvitaan elvyttämään kasvua, vähentämään työttömyyttä ja saamaan 
kaikki kansalaiset uskomaan jälleen hyvinvoinnin paluuseen.

Dimitris Kittenis
työntekijöiden ryhmä
Kyproksen ammatillisen keskusjärjestön (SEK) entinen pääsihteeri
Kypros sijaitsee Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan risteyksessä, ja se ryhtyy hoitamaan EU:n neuvoston puheenjohtajuutta 
aikana, jolloin itse unioni on tienhaarassa. Puheenjohtajavaltiona Kyproksen on määrä auttaa ratkomaan eriarvoisuuteen 
ja yhteisvastuuseen liittyviä pulmia sekä tehdä pikaisesti päätöksiä kriisien ratkaisemiseksi. Tavoitteena on vähentää työt-
tömyyttä, parantaa elämänlaatua ja viedä Euroopan yhdentymistä eteenpäin.

Kostakis Konstantinidis
muut eturyhmät
Kyproksen viljelijäjärjestön (EKA) puheenjohtaja
Puheenjohtajakaudelle asettamiemme kunnianhimoisten tavoitteiden mukaisesti pyrimme jatkuvasti parantamaan jäsen-
valtioiden välistä yhteistyötä ja solidaarisuutta sekä antamaan kimmokkeita rauhan edistämiseen ei pelkästään Välimeren 
ja Lähi-idän maissa vaan myös Euroopassa ja muualla maailmassa. Haluaisimme niin ikään kohentaa tavallisten ihmisten 
elinoloja ja vauhdittaa kasvua Euroopan lisäksi myös EU-maiden ulkopuolella.

Michalis Lytras
muut eturyhmät
Kypros pyrkii puheenjohtajamaana kantamaan kortensa kekoon, jotta saavutettaisiin tavoitteena oleva Euroopan unionin 
sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus. Kypros panostaa myös talouskasvuun ja talouskriisistä selviytymiseen. Asia-
listalla ovat lisäksi vuosina 2014–2020 toteutettavan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen saattaminen päätökseen ja 
hyväksyminen, työttömyyden torjuminen sekä rauhan aikaansaaminen Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Uskon, että 
tulossa on onnistunut ja tuottoisa puheenjohtajuuskausi.

Andreas Pavlikkas
työntekijöiden ryhmä
yleiskyproslaisen työntekijöiden keskusliiton tutkimusosaston päällikkö
Sanoisin, että Kyproksen tasavallan puheenjohtajakautta leimaa onnistuminen kaikilla tasoilla – sekä poliittisesti että 
organisatorisesti. Maamme on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan antamaan oma panoksensa päätöksentekoon sellaisista 
seikoista kuin suurten ja pienten maiden keskinäinen yhteisvastuu, unionin asialistan tehostaminen ja laajentaminen sekä 
EU:n suhteiden lujittaminen Välimeren ja Lähi-idän maihin. Kyproksella on lisäksi tilaisuus esittäytyä maana niin Euroo-
passa kuin kansainvälisesti sekä esitellä vahvuuksiaan ja ansioitaan houkutellakseen investointeja ja matkailijoita. ●

* ETSK:n erään kyproslaisjäsenen erottua tehtävästään on käynnistetty menettely uuden jäsenen nimittämiseksi. Nimittämisprosessi oli vielä kesken tätä uutislehteä koottaessa. 
Luettelo ETSK:n kaikista jäsenistä on nähtävissä komitean internetsivustolla osoitteessa eesc.europa.eu.

sesta hyödystä EU:n saarivaltioiden 
kannalta.

ETSK:n kreikkalainen jäsen ja Euro-
medin seurantakomitean puheenjoh-
taja Dimitris Dimitriadis on nimetty 
lausunnon esittelijäksi. 

ETSK-info: Miksi EU tarvitsee 
uutta makroaluestrategiaa 
Välimeren alueelle?

Dimitris Dimitriadis: Kaikki EU:n 
tähänastiset pyrkimykset tarkastella 
Välimeren aluetta kokonaisuutena ovat 
epäonnistuneet. Barcelonan prosessi, 
joka käynnistettiin vuonna 1995  ja 
jonka tarkoituksena oli muodostaa 
kehys EU:n ja sen Välimeren alueen 
kumppanien suhteille, on kuihtunut. 

Tällä välin alueen geopoliittinen toi-
mintaympäristö on muuttunut täysin 

Dimitris Dimitriadis, ETSK:n jäsen

KOLLEGAN HAASTATTELU

Uudessa haastattelusarjassa ETSK:n 
työntekijöiden ryhmän puolalaisjä-
sen Tomasz Jasiński, joka edustaa 
jäseniä ETSK-info-uutiskirjeen 
toimituskunnassa, keskustelee 
kollegoidensa kanssa heitä kiin-
nostavista aiheista. Ensimmäinen 
haastateltava on ETSK:n työnteki-
jöiden ryhmän alankomaalaisjäsen 
Martin Siecker, joka edustaa Alan-
komaiden ammattiliittojen keskus-
järjestöä.

Tomasz Jasiński: Mikä on 
ammatillinen taustasi?

Martin Siecker: Olen ammatiltani 
toimittaja. Aloitin urani 70-luvulla 
vasemmistolaisen päivälehden uutis-
toimittajana. Kymmenen vuotta 
myöhemmin siirryin ammattiyh-
distysliikkeen palvelukseen liikkeen 
jäsenille suunnatun uutiskirjeen toi-
mittajaksi. 

TJ: Miksi valitsit uran 
ammattiyhdistysliikkeessä? 

MS: Mitä enemmän kirjoitin juttuja 
työmarkkinasuhteista, sitä syvemmin 
perehdyin alaan. Eräänä päivänä sain 
kuulla, että lehden nuorille toimitta-
jille maksettiin pienempää palkkaa 
kuin mihin he olivat oikeutettuja. 
Perustin työtovereideni kanssa toi-
mintaryhmän heidän tukemisekseen. 
Neuvottelimme kustantajan kanssa 
ja lopulta voitimme. Päätin tuolloin 
työskennellä organisaatiossa, joka 
puolustaa työntekijöiden oikeuksia. 

TJ: Kuinka kauan olet ollut 
ammattiyhdistyksen jäsen? 

MS: Liityin ammattiyhdistykseen 
siirtyessäni työmarkkinoille vuonna 
1967. Ennen toimittajan uraa tein 
kaikenlaisia tilapäisiä töitä. Se oli oma 
valintani. En halunnut tuolloin pysy-
vää työpaikkaa tai kiinteitä työaikoja. 
Pidin vapaudesta: kun aurinko pais-
toi, saatoin lähteä uimaan sen sijaan, 
että olisin tehnyt töitä.

TJ: Mitä harrastat? 

MS: Musiikkia. Kuuntelen paljon 
musiikkia. Osaan soittaa vähän 
rumpuja, mutta en tarpeeksi hyvin 
voidakseni soittaa yhtyeessä. Sitä 
paitsi vaikka soittaisinkin paremmin, 
minulla ei olisi aikaa yhtyeelle. Rakas-
tan myös lukemista: en tiedä juuri 
mitään parempaa kuin hyvä dekkari. 

TJ: Luulin, että kaikki 
alankomaalaiset ovat 
jalkapallofaneja!

Olen jalkapallofani. Olen amsterda-
milaisen Ajaxin kannattaja. Asuin 
Amsterdamin olympiastadionin 
vieressä Ajaxin parhaina aikoina. 
Katsoin kaikki joukkueen kotipe-
lit 70-luvun alussa, kun Ajax voitti 
Euroopan mestarien liigan kolme 
kertaa peräkkäin.

TJ: Milloin sinusta tuli ETSK:n 
jäsen?

MS: Kymmenen vuotta sitten. 
Vuonna 2010  minut nimettiin 
ETSK:n jäseneksi kolmatta kertaa.

TJ: Mikä on mielestäsi EU:n 
kiireellisin haaste?

MS: Kasvava euroskeptisismi. Se on 
todellinen uhka. Jos emme saa sitä 
torjuttua, on olemassa vaara, että 
Euroopan yhdentämisestä jää jäljelle 
vain neliökilometri betonia, lasia ja 
terästä lähellä Brysselin keskustaa 
muistomerkkinä ihanteesta, jota 
kerran pidettiin suurenmoisena ja 
kunnioitettavana mutta joka päätyi 
surkeasti historian romukasaan kaik-
kien aikojen suurimpana ja kalleim-
pana poliittisena epäonnistumisena.
 ●

ETSK:n tulevia tapahtumia
Toiminnan tehostaminen Euroopan vahvistamiseksi 

Kansalaisyhteiskunta: täysi-
valtainen kumppani Eurooppa 
2020 -strategiassa

Tapahtumassa, joka järjestetään 
25. syyskuuta 2012, käsitellään kei-
noja kasvun vauhdittamiseksi ja 
Euroopan kasvusopimuksen laa-
timiseksi. Neljässä rinnakkaisessa 
työryhmässä keskustellaan johdon-
mukaisten puitteiden käyttöönotta-
misesta EU:n kasvustrategiaa varten, 
yhtenäismarkkinoiden uudelleen-

käynnistämisestä, talouden elvyttä-
misestä ja työpaikkojen luomisesta 
sekä innovoinnista älykkään ja kes-
täväpohjaisen kasvun yhteydessä. 

ETSK:n ryhmien puheenjohtajat 
esittelevät kukin näkemyksiään siitä, 
kuinka Eurooppa saadaan takai-
sin kestäväpohjaiselle kasvu-uralle. 
Korkean tason paneelikeskustelussa 
tarkastellaan tämän jälkeen keinoja 
maksimoida Eurooppa 2020 -strate-
gian tarjoamat kasvumahdollisuudet. 

Konferenssiin osallistuu jäsen-
valtioiden ja EU:n sidosryhmiä, 
EU-tason päätöksentekijöitä, EP:n ja 
kansallisten parlamenttien jäseniä, 

jäsenvaltioiden hallitusten jäseniä 
ja korkean tason virkamiehiä, kan-
salaisyhteiskunnan edustajia jäsen-
valtio- ja EU-tasolta, paikallis- ja 
alueviranomaisia, pohdintaryhmien 
edustajia sekä mielipidevaikuttajia.

Konferenssissa ETSK sekä 
jäsenvaltioiden talous- ja sosiaali-
neuvostot esittävät näkemyksiä ja 
vaihtavat kokemuksiaan ja parhaita 
käytänteitä mainittujen keinojen 
hyödyntämiseksi, jotta edetään kohti 
kestävyysperiaatteiden mukaista ja 
kilpailukykyistä Eurooppaa. (kf) ●

Haluatko lisätietoa? Tutustu 
tapahtuman ohjelmaan interneto-
soitteessa: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home. 

Voit myös ottaa yhteyttä osoittee-
seen: europe2020-eesc@eesc.europa.
eu.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAVALTION KYPROKSEN PUHEENJOHTAJUUSKAUSI

eräiden Pohjois-Afrikan maiden val-
lankumousten vuoksi. 

Meidän onkin aloitettava alusta. 
Meillä on oltava uusi visio ja täysin 
uusi lähestymistapa. Tapaan pian 
ensimmäisen kerran erään Kyproksen 
ministerin keskustellakseni siitä, miten 
ETSK voi parhaiten vastata Kyproksen 
neuvonantopyyntöön. 

ETSK-info: Moniin Välimeren 
alueella sijaitsevien EU:n 
jäsenvaltioiden haasteista 
voitaisiin puuttua EU:n 
koheesiopolitiikan 
yhteydessä…

DD: Koheesiopolitiikka ei riitä. Tar-
vitsemme tulevia 15–20 vuotta varten 
laajemman vision ja pitkän aikavälin 
näkymät, ja niiden on katettava koko 
alue eikä vain alueella sijaitsevia EU:n 

jäsenvaltioita. Meidän on ensin määri-
teltävä alueelle selkeät pitkän aikavälin 
tavoitteet, ja sen jälkeen on varmistet-
tava, että niitä tuetaan koheesiopoli-
tiikalla. 

ETSK-info: Olette juuri 
palannut Itämeren alueen 
strategiaa käsitelleestä 
konferenssista. Katsotteko, 
että voitte käyttää hyväksi 
tässä yhteydessä laadittuja 
ratkaisuja? 

DD: Itämeren alueen strategia on 
ilman muuta mallina vastaaville stra-
tegioille. Se on osoittanut, miten onnis-
tunut voi olla yhteisiin kysymyksiin 
sovellettava integroitu lähestymistapa, 
johon useat maat ja viranomaiset osal-
listuvat. Kaikkia Itämeren strategian 
ratkaisuja ei luonnollisestikaan voida 
käyttää sinällään, mutta eräät niistä 

ovat tarjonneet hyödyllisiä ideoita. 
Itämeren alueen strategiasta voidaan 
geopoliittisesti oppia se, että vaikka 
strategian piiriin kuuluu vain EU:n 
jäsenvaltioita, EU:n ja Venäjän suh-
teet ovat sen onnistumisen kannalta 
ehdottoman tärkeät. 

Jos siis haluamme EU:n Välimeren 
strategian onnistuvan, sen on koottava 
yhteen kaikki Välimeren rannikkoalu-
eiden toimijat: EU:n jäsenvaltiot, saa-
ret, Pohjois-Afrikan valtiot, Turkki, 
Israel ja palestiinalaisalueet. (mb)   ●

Puheenjohtajavaltio Kyproksen 
internetsivu on nyt luotu ja käytössä.

Puheenjohtajavaltio Kyproksen 
uusimpia uutisia saa näpäyttämällä 
osoitetta: www.cy2012.eu.

Puheenjohtajamaa Kypros on pyy-
tänyt ETSK:ta laatimaan lausunnon 
makroaluestrategian kehittämisestä 
Välimeren alueelle ja sen mahdolli-

Andreas Mavroyiannis, Eurooppa-asioiden 
varaministeri presidentin kansliassa, EU:n neuvoston 
puheenjohtajavaltio Kypros

UUSIA ETSK:N JULKAISUJA

 ■ Kuluttajansuoja

 ■ Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Kyproksen 
toimiessa EU:n neuvoston puheenjohtajana 

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

ww.E

siä. Konferenssiin osallistuivat muun 
muassa Luxemburgin pääministeri 
ja euroryhmän puheenjohtaja Jean-
Claude Juncker, Italian Eurooppa-
asiain ministeri Enzo Moavero 
Milanesi sekä korkean tason edusta-
jia Euroopan komissiosta, Euroopan 
keskuspankista ja Euroopan parla-
mentista. ETSK:n puheenjohtaja 
Staff an Nilsson kehotti tilaisuuden 
avauspuheenvuorossaan ottamaan 
käyttöön finanssivakausunionin 
ja eurobondit. Hän tähdensi, että 
jäsenvaltioilta odotetaan konkreet-
tisia aloitteita varainhoitovastuun 
jakamiseksi, jotta valtiontalouttaan 
vakauttamaan pyrkivien maiden 
valtionvelan korkotaso saadaan las-
kemaan. Konferenssissa käytyjen 
keskustelujen puheenjohtajana toimi 
ECO-jaoston puheenjohtaja Michael 
Smyth. Hänen käsityksensä mukaan 
nyt ollaan samantapaisessa kysynnän 
kriisissä kuin 1930-luvulla, ja hän 
totesi, että tiukat säästötoimet joh-
tavat ainoastaan taantumaan, josta 
puolestaan populismi ja radikaalit 
puolueet saavat vettä myllyynsä. 
Puheenvuoron käyttivät myös Car-
melo Cedrone ja Gérard Dantin, 
joiden laatimissa ETSK:n lausun-
noissa käsitellään eurobondeja ja 
muita vaihdettavia velkakirjoja, sekä 
ETSK:ssa toimivan, talouspolitiikan 
koordinointia käsittelevän pysyvän 
valmisteluryhmän puheenjohtaja 
Pedro Augusto Almeida Freire. 
Heidän mielestään nykytilanne on 
ratkaistavissa ainoastaan yhden-
tymisen avulla. Jo hyväksytyssä 
Cedronen lausunnossa esitetyssä 
konkreettisessa ehdotuksessa kan-
natetaan kahdenlaisia joukkovel-
kakirjalainoja: vakausjoukkolainoja 
velan jakamiseksi jaetun vastuun 
periaatteella ja debentuureja pää-
oman houkuttelemiseksi kehitty-
mässä olevista talousmahdeista, 
kuten Brasiliasta, Venäjältä, Inti-
asta ja Kiinasta. Dantinin laati-
masta lausunnosta, jossa käsitellään 
velan jakamista jäsenvaltioiden 
kesken, äänestetään heinäkuun 
täysistunnossa. Komission edustaja 
korosti, että on tärkeää luoda EU:n 
rahoitussektorille suoja ja pyrkiä 
yhdentämään julkista varainhoitoa 
entisestään. Euroopan parlamentin 
jäsen Sylvie Goulard puolestaan 
totesi, että Eurooppa-neuvosto ei 
saisi olla ainut poliittinen areena, 
jolla nykyistä kriisiä puidaan. Hän 
toi esiin tarpeen lähestyä asiaa laa-
jemmin. Jean-Claude Juncker päätti 
konferenssin optimistiseen sävyyn 

Poliittisen tahdon puute esteenä kriisistä selviytymiseen

Carmelo Cedrone, totesitte tuoreessa 
lausunnossanne, että Eurooppaa nykyisin 
koetteleva kriisi on pikemminkin poliittinen 
kuin taloudellinen…

Euroopalla ei ole enää varaa harjoittaa yksittäistä rahapo-
litiikkaa ja 17 sortin talous- ja fi nanssipolitiikkaa. EU:n 
olisi muotouduttava fi nanssiunioniksi. Ensimmäinen 
askel tähän suuntaan olisi ottaa käyttöön kaksi toisi-
aan täydentävää mutta erilaista EU-joukkovelkakirjaa: 
velan vakauttamiseen tähtäävät unionin bondit, joilla ei 
voi käydä kauppaa, ja eurobondit elpymisen ja kasvun 
edistämiseksi.

Onko ajatus toteutuskelpoinen?

Joukkovelkakirjat palauttaisivat sijoittajien luottamuksen, ja säästötoimet 
antaisivat sijaa elvyttävälle hyvinvointivaltiolle. Suunnitelmamme ei myöskään 
edellytä perussopimuksen muuttamista tai uusien instituutioiden perustamista. 
Siinä hyödynnettäisiin EU:n nykyisiä välineitä, kuten Euroopan investointi-
rahastoa (EIR). Nyt puuttuu vain poliittista tahtoa. (rdr) ●

Martin Siecker: musiikin ja dekkareiden ystävä
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TÄYSISTUNTO LYHYESTI
Digitaalimarkkinat kasvun vauhdittajana

ETSK hyväksyi toukokuussa lausunnon, joka käsittelee digitaalis-
ten sisämarkkinoiden valjastamista kasvun tueksi. Lausunnossa 
tarjotaan puheenjohtajavaltio Tanskalle neuvoja siitä, miten digi-
taaliasioissa tulisi edetä. EU:n kannalta panokset ovat kovat, sillä tut-
kimusten mukaan digitaaliset sisämarkkinat lisäisivät EU:n BKT:tä 
neljällä prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Lausunnossa kehotetaan kehittämään nopeasti infrastruktuuria 
kaikkialla Euroopassa, myös syrjäisillä alueilla, jotta internetin saa-
tavuus taataan kaikille. 

Koska vuoteen 2015 mennessä 
95 prosentissa työpaikoista tarvi-
taan internetin käyttöön liittyvää 
pätevyyttä, lausunnon esittelijä 
Laure Batut (Ranska, työntekijöi-
den ryhmä) toteaa, että ”koulutus 
on ehdottoman tärkeää”. Jotta haas-

teeseen voidaan vastata, laitteistojen ja ohjelmistojen saatavuus on 
taattava kaikille – myös ikääntyneille – ja niiden käyttöä varten on 
tarjottava koulutusta.

Sähköisen kaupankäynnin lisäämiseksi ETSK kehottaa yhden-
mukaistamaan lainsäädäntöä, joka koskee kaupankäyntiä ja välillistä 
verotusta. Komitea kuitenkin varoittaa käyttämästä tätä verukkeena 
verokantojen korottamiseen. (mb) ●

Eurooppa jäljessä energiatavoitteista 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) varoittaa toukokuun 
täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa “Energia-alan etene-

missuunnitelma 2050”, että 
EU:ssa ja eräissä sen jäsen-
valtioissa on jääty pelotta-
vasti jälkeen tavoitteista, 
joita on asetettu etenemiselle 
kohti vähähiilistä taloutta. 

Komitean mielestä EU 
ei ole tunnustanut, miten 

paljon se on jäänyt jälkeen omista tavoitteistaan. ”Laiminlyönnin 
laajuus on naamioitu vähentämällä runsaasti saastuttavia tuotanto-
prosesseja EU:ssa, lisäämällä niitä muualla maailmassa ja lisäämällä 
sen jälkeen tuontia EU:hun”, sanoi lausunnon esittelijä Pierre-Jean 
Coulon (työntekijöiden ryhmä, Ranska).

Lausunnossa kritisoidaan edistyksen hitautta energiatehokkuu-
teen ja uusiutuvaan energiaan liittyvissä asioissa. Siinä todetaan, 
että uusiutuvan energian kehitystä jarruttavat hallitusten epävakaat 
tukipäätökset ja tietyissä tapauksissa paikallinen vastarinta. 

Komitea toistaa kehotuksensa perustaa eurooppalainen kansa-
laisyhteiskuntafoorumi, joka vahvistaisi EU:n sisäistä tiedonkulkua 
kokoamalla säännöllisin väliajoin yhteen kaikki sidosryhmät keskuste-
lemaan energiajärjestelmien muuttamisesta vuoteen 2050 mennessä.

”Yleisen mielipiteen kannatus energiavalinnoille on haaste nyky-
päivän eurooppalaisille demokratioille”, totesi lausunnon toinen 
esittelijä Richard Adams (muut eturyhmät, Yhdistynyt kuningas-
kunta) ja lisäsi: ”Vuoteen 2050 ulottuvan etenemissuunnitelman 
avulla on paitsi käynnistettävä mahdollisimman laaja keskustelu 
eurooppalaisten keskuudessa myös edistettävä sitoutumista kai-
killa tasoilla: henkilökohtaisella tasolla, alue- ja valtiotasolla sekä 
EU:ssa.” (mb) ●

Eurooppalainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden aloite 
ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet 
rahastot

ETSK on kahdessa lausunnossaan – lausunnossa eurooppalaisista 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (esittelijä 
Ariane Rodert, muut eturyhmät) ja lausunnossa sosiaalisen yrit-
täjyyden aloitteesta (esittelijä Giuseppe Guerini, muut eturyhmät) 
– kehottanut komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan yhteiskunnal-
listen yritysten edellytyksiä osallistua julkisiin hankintoihin, kehit-
tämään kansallisia puitteita yhteiskunnallisen yrittäjyyden kasvua 
varten ja panemaan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston tarkoituksenmukaisella tavalla täytäntöön. 

Yhteisötalouden ala työllistää 
EU:ssa jo nyt yli 11 miljoonaa hen-
kilöä, mikä vastaa 6 prosenttia työ-
voimasta. Euroopassa perustettavista 
yrityksistä noin joka neljäs on yhteis-
kunnallinen yritys. Nykyisessä kriisi-
tilanteessa, jossa työttömien ja vailla 
tulonlähteitä olevien määrä kasvaa 
jatkuvasti, ETSK haluaa vahvistaa 
kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä 

ja kehittää samanaikaisesti entistä osallistavampaa yhteiskuntaa 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

ETSK katsoo, että tulevan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ohella tulisi soveltaa muita 
yhteiskunnallisten yritysten kehittämiseen suunnattuja rahoitus-
välineitä. Eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikois-
tunut rahasto ei yksinään riitä parantamaan soveliaan pääoman 
saatavuutta. (ail) ●

Eurooppa-neuvosto antoi viisi 
vuotta sitten kahdelletoista euroop-
palaiselle merkkihenkilölle teh-
täväksi laatia kertomuksen EU:n 
haasteista seuraavien 20  vuoden 
aikana. Felipe Gonzálezin joh-
tama riippumaton mietintäryhmä, 
johon kuuluivat mm. Mario Monti 
ja Lech Wałęsa, esitti toukokuussa 
2010 päätelmänään, että Euroopalle 
tulee luoda uusi perusta. Kertomuk-
sessa mainittiin painopisteinä mm. 
talouskasvu, kilpailukyky, demo-
kraattinen legitiimiys ja esimerkin 
näyttäminen ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Juuri nämä ovat keskei-
siä aiheita Euroopan järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan ETSK:n 
puitteissa päivittäin tekemässä 
työssä – julkisissa kuulemistilai-
suuksissa, seminaareissa, valmiste-
luryhmissä ja lausunnoissa. Ei ole 
suinkaan sattuma, että mietintäryh-
män antamissa vastauksissa toistuu 
sama pääperiaate kuin useimmissa 
ETSK:n poliittisissa kannanotoissa: 
”Tarvitsemme enemmän, emme 
vähemmän Eurooppaa.”

ETSK:n mielestä ”enemmän 
Eurooppaa” ansaitsee paikan myös 
vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen pääperiaatteena. 
Kehyksessä määritellään EU:n seu-
raavien kuuden vuoden talousarvio. 
Kun edellinen monivuotinen rahoi-
tuskehys hyväksyttiin, talous kasvoi 
useimmissa Euroopan maissa ja 
rahoitusvakautta pidettiin itsestään 
selvänä. Vallitsevassa epävakau-
den tilassa ja tiukkojen säästötoi-
mien aallon pyyhkiessä Euroopan 
yli vaarana on, että talousarviota 
kiristetään äärimmilleen. Euroo-
pan komissio on ehdottanut, että 
EU:n kokonaistalousarvio pide-
tään nykyisessä yhdessä prosen-
tissa EU:n bruttokansantuotteesta, 
mutta eräät jäsenvaltiot vaativat 
leikkauksia. ETSK kehottaa tou-
kokuun täysistunnossa hyväksy-

mässään lausunnossa korottamaan 
määrää 1,11 prosenttiin. On syytä 
palauttaa mieliin, että talousarvion 
määritelmän mukaan se on ”tietyn 
ajanjakson tuloja, menoja ja resurs-
seja koskeva arvio, joka perustuu 
tiettyyn näkemykseen tulevista 
taloudellisista edellytyksistä ja 
tavoitteista”. EU:n nykytilantee-
seen sovellettuna: nyt kun tavoit-
teet ovat korkeammalla, sekä tulot 
että menot on arvioitava uudelleen. 
Jos EU haluaa todella merkittävästi 
yhdentyä ja ottaa lisää vastuuta, sen 
on ryhdyttävä edistämään kasvua 
Euroopan sosiaalisen mallin tur-
vaamiseksi. Tämä on mahdollista 
vain, jos talousarvio – välineet, joi-
den avulla EU pyrkii saavuttamaan 
tavoitteensa – on riittävän kunnian-
himoinen.

Komission ehdottama moni-
vuotinen rahoituskehys kylläkin 
parantaa ja yksinkertaistaa talous-
arvion rakennetta. Toinen myön-
teinen seikka on, että komissio 
kritisoi eräiden jäsenvaltioiden 
neuvotteluasennetta, jota leimaavat 
oikeudenmukaisen palautuman ja 
jäsenvaltioiden välisen oikeuden-
mukaisuuden periaatteet. ETSK 
kannattaa sitä, että tulopuolella ote-
taan käyttöön uusi omien varojen 
järjestelmä, johon sisältyvät muu-
tetut alv-perusteiset varat ja fi nans-
sitransaktiovero. Menopuolella 
toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi 
pidettävä mielessä eurooppalaisen 
lisäarvon periaate eli ajatus siitä, 
että EU-tasolla käytetty euro tuot-
taa suuremman vaikutuksen kuin 
jäsenvaltiotasolla käytetty euro. 
Komission ehdotuksessa on paran-
nettu myös talousarvion kahden 
suurimman menoluokan – YMP:n 
ja koheesiopolitiikan – rakennetta 
niin, että suositaan tehokkuutta 
ja tuloksellisuutta maataloudessa 
ja pyritään pienentämään varojen 
hajautumisvaikutusta kannusta-

malla toteuttamaan makrohank-
keita. ETSK varoittaa kuitenkin, 
että nykymuodossaan koheesio-
politiikka saattaa huonontaa EU:n 
heikoimmin kehittyneiden alueiden 
tilannetta, jos varojen myönnettä-
essä sovelletaan makrotaloudellisia 
ehtoja.

Sen lisäksi, että tarvitsemme 
enemmän emmekä vähemmän 
Eurooppaa, ETSK:ssa peräänkuulu-
tetaan usein ja yhä voimakkaammin 
sitä, miten paljon EU-tason toimien 
toteuttamatta jättäminen maksaa. 
Ellei EU:n talousarvio ole riittävän 
suuri, tehokas ja selkeä suhteessa 
ratkaistavana olevien kysymysten 
vakavuuteen, tuloksena voi olla, 
että alkaneen vuosisadan haasteisiin 
joutuu vastaamaan heikentynyt EU. 
Tämä olisi ristiriidassa Eurooppa-
neuvoston asettaman mietintäryh-
män suositusten kanssa. (asp) ●

Yhdistyneiden kansakuntien kehitys-
ohjelman hallintoneuvosto perusti 
vuonna 1989 maailman väestöpäi-
vän, jota vietetään joka vuosi 11. hei-
näkuuta maailman väestöä ja kestävää 
kehitystä koskevien asioiden esillä 
pitämiseksi. Väestöasiat ja kestävä 
kehitys liittyvät erottamattomasti 
yhteen, joten ETSK-info kävi keskus-
telemassa väestöpäivästä ETSK:ssa 

Maailman väestöpäivä 11. heinäkuuta

toimivan kestävän kehityksen seu-
rantaryhmän puheenjohtajan Hans-
Joachim Wilmsin kanssa.

ETSK-info: Kannattaako 
maailman väestöpäivää vielä 
nykyisin viettää? 

Hans-Joachim Wilms: Se on tärkeä, 
koska meidän on syytä pohtia, miten 

aiomme huolehtia väestöasioista ja 
erityisesti elintarviketurvasta. On 
selvää, myös ETSK:ssa, että viljelijät 
ovat jakaantuneet kahteen leiriin. 
Perinteiset viljelijät katsovat, että 
voimme tuottaa enemmän lisäämällä 
viljelymaata. Kuulun itse toiseen ryh-
mään, jonka mukaan maapallo pys-
tyy ruokkimaan kaikki asukkaansa, 
jos noudatamme oikeudenmukaisen 
jaon periaatetta. 

ETSK-info: Mitä se tarkoittaa?

HJW: Yhdistyneiden kansakuntien 
elintarvike- ja maatalousjärjestön 
(FAO) julkaisemien tilastojen mukaan 
maapallo pystyy tuottamaan riittä-
västi ruokaa kaikille, mutta ruokaa 
ei tuoteta siellä, missä sitä tarvitaan, 
eikä riittävänlaatuisena tai riittävissä 
määrin. Kysymys on siitä, miten tämä 
tilanne voidaan korjata. Seuraukset 
ovat tuhoisat – se johtaa esimerkiksi 
metsäkatoon Brasiliassa ja Argentii-
nassa. Se, että eurooppalaiset eivät 
pysty tuottamaan riittävästi elintarvik-
keita, on osoitus siitä, että niin meidän 
kuin kehitysmaiden tuottajienkin on 
muutettava käyttäytymismalleja. Huo-

mionarvoinen seikka on myös ravin-
totottumusten suuri muutos sadan 
viimeisen vuoden aikana: esimerkiksi 
lihan kulutus on kasvanut.

ETSK-info: Minkä pitäisi 
muuttua?

HJW: Kattavan kokonaisratkaisun 
muodostuminen edellyttää monia 
asioita. Viljelymaan lisäämisen vaa-
timinen on liian yksinkertaista. Mei-
dän on varmistettava, että valtiot 
voivat olla mahdollisimman riippu-
mattomia. Esimerkiksi eläinten rehun 
kuljettamisessa maapallon puolelta 
toiselle ei ole mitään järkeä. On myös 
väärin, että muunnamme Saksan 
luonnonsuojelualueet biomassama-
teriaalien kasvattamisen tarpeisiin. 
Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä. 

ETSK-info: ETSK on toistuvasti 
vaatinut, että tuotanto- ja 
kulutusmallejamme on 
pohdittava uudelleen. 
Uskotteko, että se 
riittää kestävän 
kehityksen turvaamiseksi 
tulevaisuudessa?

Rakentamassa siltoja yli synkkien virtojen
Tanskan Eurooppa-asiain ministerin Nicolai Wammenin haastattelu 

ETSK-info: Mitkä 
olivat Tanskan 
puheenjohtajakauden 
tavoitteet?

Nicolai Wammen: Alusta saakka tie-
dettiin, että Tanska hoitaisi neuvoston 
puheenjohtajuutta vakavan talous-
kriisin aikana. Tanskan puheenjoh-

tajakauden selkeänä tavoitteena oli 
auttaa Eurooppaa pääsemään takaisin 
jaloilleen ja ulos kriisistä – ei ympäri 
Eurooppaa julkaistavilla kohuotsi-
koilla vaan tekemällä ahkerasti työtä 
Euroopan tarvitsemien tulosten saa-
vuttamiseksi. Olemme kuuden viime 
kuukauden ajan tehneet ahkerasti työtä 
”siltojen rakentamiseksi yli synkkien 
virtojen” ja neuvottelujen viemiseksi 
eteenpäin. 

Puheenjohtajavaltio Tanska on 
auttanut luomaan talouspolitiikkaa, 
jolla kriisiä torjutaan kahdelta suun-
nalta: elpymisen varmistamiseksi on 
pitänyt palauttaa luottamus vakautta-
malla julkinen talous, mutta samalla 
on ollut tarpeen myös tukea kasvua ja 
uusia työpaikkoja uudistusten ja uusien 
aloitteiden avulla. 

Nyt puheenjohtajakautta jälkikäteen 
tarkasteltaessa on mielestäni oikeutet-
tua sanoa, että onnistuimme viemään 
Eurooppaa aimo askeleen eteenpäin. 

ETSK-info: Mitkä ovat 
mielestänne suurimmat 
saavutuksenne? 

NW: Tanskan puheenjohtajakaudella 
keskityttiin alusta asti ahkeraan käy-
tännön työhön Euroopan viemiseksi 
eteenpäin. Olemme kuuden viime 
kuukauden ajan uurastaneet kaikilla 
rintamilla konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi. Tärkein saavutus 
ei ole mikään yksittäinen asia, vaan 
pikemminkin se, että olemme osoit-
taneet EU:n kykenevän toimimaan ja 
saavuttamaan tuloksia kriisistä huoli-
matta. Olen ylpeä siitä, että puheenjoh-
tajavaltio Tanska yhteistyössä muiden 
EU:n toimielinten kanssa on auttanut 
merkittävällä tavalla Eurooppaa selviy-
tymään kriisistä. 

Haluan lisäksi mainita kolme 
muuta, talouteen liittymätöntä saa-
vutusta, joista yksi on pääseminen 
sopuun energiatehokkuusdirektiivistä. 
Se on hyvä uutinen ilmastolle ja ener-

giariippuvuudellemme, ja lisäksi se 
auttaa luomaan 400 000  työpaikkaa 
Eurooppaan. Verkkovierailuasetus on 
toinen saavutus. Sen avulla varmiste-
taan, että matkapuheluhinnat laskevat 
nykyisestä tasosta käytettäessä älypuhe-
linta ulkomailla. Kolmanneksi Serbian 
ehdokasvaltioasema on edistysaskel 
varmistettaessa demokratia Euroopan 
laajuisesti. 

ETSK-info: Yksi Tanskan 
puheenjohtajakaudelle 
ominaisista piirteistä on 
ollut kustannustehokkuus. 
Kokouksissa tarjoiltiin 
vesijohtovettä, minkä 
vuoksi saitte lisänimen 
”hanavesipuheenjohtaja”…

NW: Olen rehellisesti sanottuna hyvin 
ylpeä tuosta lisänimestä. Miksikö? 
Koska se kertoo totuuden: ensinnäkin 
vesihanoista tulee Tanskassa erittäin 
raikasta vettä, ja toiseksi pidämme 
”vihreää” kustannustehokkuutta erit-

täin arvokkaana asiana. Huolehdimme 
luonnonvaroistamme ja hiilidioksidi-
päästöistämme. Juuri tämä on ollut 
johtava perusperiaate koko puheen-
johtajakautemme suunnittelussa. 

Tästä syystä käytimme vain ympä-
ristömerkin saaneita kokouspaikkoja ja 
hotellihuoneita. Tarjoilu perustui kau-
situotteisiin, joista puolet saatiin pai-
kallisilta tuottajilta. Lisäksi toteutimme 
ohjelmia elintarvikejätteen määrän 
rajoittamiseksi, ja mahdollinen elin-
tarvikejäte kuljetettiin suoraan paikal-
liseen biokaasulaitokseen ja muunnettu 
energiaksi Tanskan kotitalouksien tar-
peisiin. 

Tiedän, että monet kollegani 
ovat ihailleet Tanskan ympäristö-
lähestymistapaa, ja toivonkin, että 
seuraavat puheenjohtajat toimivat 
samoin. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Tanskan Eurooppa-asiain ministeri

Benedicte Federspiel, ETSK:n jäsen, 
muut eturyhmät

Marie-Louise Knuppert, ETSK:n jäsen, 
työntekijöiden ryhmä

Nils Juhl Andreasen, ETSK:n jäsen, 
työnantajien ryhmä
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Tanskan puheenjohtajuuskausi ETSK:n 
tanskalaisjäsenten näkökulmasta
Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa kulutustottumuksiamme
Haastattelussa Tanskan kuluttajaneuvoston pääneuvonantaja, 

ETSK:n jäsen Benedicte Federspiel

Tulipalojen sammutusta
ETSK:ssa toimivan työnantajien ryhmän jäsenen ja 

Tanskan maatalous- ja elintarvikeneuvoston johtajan 

Nils Juhl Andreasenin haastattelu

ETSK-info: Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitea ja 
Tanskan kuluttajaneuvosto 
järjestivät 15. maaliskuuta 
2012 Euroopan 
kuluttajapäivään 
liittyen konferenssin 
kestäväpohjaisesta 
kulutuksesta kriisiaikana. 

ETSK-info: Tanskan 
puheenjohtajakauden 
kynnyksellä kehotitte 
kiinnittämään erityistä 
huomiota eurooppalaisten 
ja etenkin elintarvikealan 
yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseen. Mitä mieltä 
olette puheenjohtajavaltion 
saavutuksista tällä alalla?

Nils Juhl Andreasen: Sitä on vaikea 
sanoa, koska EU:n rahoituskriisi ja 
lopulta myös euron turvaaminen 
on vaatinut niin paljon voimava-
roja. Kyseessä on ollut enemmän-
kin vahinkojen rajoittaminen kuin 
myönteinen pyrkimys euroop-
palaisten yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseen. Siitä huolimatta 
uskon, että pitkällä aikavälillä saa-
daan kilpailuetuja eurooppalaisille 
yrityksille, maatalous- ja elintarvi-
keala mukaan luettuina.

ETSK-info: 
Puheenjohtajavaltio Tanska 
on johtanut yhteisen 
maatalouspolitiikan 
uudistuksesta käytävää 
keskustelua, ja tämä 
tehtävä siirtyy nyt 
Kyprokselle. Uskotteko, että 

Mahtoiko EU:n 
puheenjohtajavaltio Tanska 
kuulla vetoomuksemme 
kulutustottumusten 
muuttamisen puolesta?

Benedicte Federspiel: Ovi oli jo 
avoin, sillä ”vihreä” ja ”kestävä” ovat 
olleet Tanskan hallituksen iskusanoja 
yleensäkin ja myös EU:n puheenjoh-
tajuuskaudella. Ministerit ja muut 
arvovaltaiset puhujat ilmaisivat konfe-
renssissa selvästi, että on mahdotonta 
olla muuttamatta nykyisiä kulutus-
mallejamme. 

ETSK-info: Eikö kriisi heikennä 
kestävän kulutuksen 
mahdollisuuksia?

BF: Meillä ei ole varaa olla sisällyttä-
mättä kestävyyttä kaikkiin poliittisiin 
toimintalinjoihin. Tien etsiminen ulos 
kriisistä on myös mahdollisuus löytää 
uusia kohtuuhintaisia ja kestäviä rat-

neuvottelujen suunta on 
oikea?

NJA: Tällä hetkellä neuvottelut 
eivät ole mielestäni etenemässä 
lainkaan, joten on mahdotonta 
sanoa, onko niiden suunta oikea. 
Euroopan komission esittämän 
ehdotuksen ja sen seurausten selki-
yttämiseen on mennyt paljon aikaa. 
Jäsenmaat ja kansalaisjärjestöt ovat 
vasta äskettäin esittäneet selkeitä 
näkemyksiä ja kannanottoja.

Tällä välin tilanne kehittyy nope-
asti Euroopan unionin syventyvän 
rahoituskriisin, maailmanmarkki-
noilla muuttuvien elintarvikkeiden 
kysynnän ja tarjonnan rakentei-
den sekä kestävän tuotannon ja 
kulutuksen painottamisen vuoksi. 
Ne voivat vaikuttaa voimakkaasti 
maatalouden ja elintarvikealan 
merkitystä Euroopan unionissa 
koskeviin poliittisiin asenteisiin 
sekä eurooppalaiseen maatalous-
tuotantomalliin. 

ETSK-info: Oliko Tanskan 
puheenjohtajakausi suosittu 
puheenaihe Tanskassa 
vai jäikö se suurelta osin 
huomiotta?

NJA: Tanskassa ja Brysselissä on 
järjestetty paljon erilaisia tapahtu-
mia, ja Tanskan hallitus on tehnyt 
hyvää työtä. Valitettavasti monet 
maan sisäiset kysymykset sekä EU:n 
rahoituskriisi ovat hallinneet otsi-
koita, ja ne ovat vieneet huomiota 
EU-asioilta ja puheenjohtajavaltio 
Tanskan ponnistuksilta. (pln/mb)
 ●

kaisuja. Yksi esimerkki on energia-
tehokkuutta koskeva direktiivi, josta 
on juuri sovittu. Tanskan teollisuus 
vahvisti hiljattain, että pitäisi olla 
mahdollista saavuttaa sekä taloudel-
liset että ympäristötavoitteet vuoteen 
2020 mennessä. 

ETSK-info: Mitä meidän 
pitäisi tehdä, että kestävästä 
kulutuskäyttäytymisestä tulisi 
kuluttajille helppo valinta?

BF: Meidän kaikkien on kannettava 
vastuumme, ja kestävän kulutus-
käyttäytymisen tukemisen tulisi olla 
itsestään selvää. Puheenjohtajavaltio 
pyysi tähän liittyen ETSK:lta lausun-
toa siitä, kuinka kestävää tuotantoa ja 
kulutusta voitaisiin edistää. Helppoja 
ratkaisuja ei kuitenkaan ole, ja sekä 
kohtuuhintaisten että kestävyysajatte-
lun mukaisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittäminen tulee olemaan jatkuva 
haaste tulevina vuosina. (pln/mb) ●

Energiatehokkuus: Made in Denmark
Tanskan ammattiliittojen keskusjärjestön liittosihteerin ja ETSK:n jäsenen Marie-

Louise Knuppertin (työntekijöiden ryhmä) haastattelu 

ETSK-info: Viime vuoden 
joulukuussa sanoitte, että 
puheenjohtajavaltion tulisi 
asettaa painopisteikseen 
ympäristöystävällisten 
työpaikkojen luominen ja 
nuorten pääsy työmarkkinoille. 
Olivatko puheenjohtajavaltion 
toimet mielestänne tässä 
suhteessa riittäviä?

Marie-Louise Knuppert: Tanska teki 
puheenjohtajuuskaudellaan kaiken voita-

vansa kasvun ja työllisyyden esiin tuomi-
seksi ohjelmassaan – talouskriisin vuoksi 
tehtävä ei ollut helppo. Olen tyytyväinen 
siihen, että se onnistui saamaan aikaan 
energiatehokkuusdirektiiviä koskevan 
sopimuksen.

Jos olisimme epäonnistuneet, oli-
simme menettäneet erinomaisen tilai-
suuden auttaa EU-maita vaikuttamaan 
tehokkaasti energiankulutukseen ja edis-

tää tuhansien uusien työpaikkojen syntyä 
aikana, jolloin niitä kaivataan kipeästi. 

Tanska on puheenjohtajuuskaudellaan 
kiinnittänyt runsaasti huomiota nuoriso-
työttömyyteen. Nyt on aika toimia. EU:n 
on mukautettava politiikkaansa niin, että 
nuorille tehdään tilaa. Siihen voitaisiin 
pyrkiä hyödyntämällä Euroopan sosi-
aalirahastoa aiempaa ennakoivammalla 
tavalla. Tässä yhteydessä Tanskan ammat-
tiliittojen keskusjärjestö ja tanskalaiset 
työnantajat ovat ehdottaneet, että rahas-
ton varoja käytettäisiin työharjoitteluoh-
jelmien käynnistämiseksi jäsenvaltioissa. 

Lisäksi nuorisotyöttömyyden vähen-
tämisen tavoitteen tulisi ilmetä neuvo-
teltaessa julkisia hankintoja koskevista 
direktiiveistä, ja niihin voitaisiin aivan 
perustellusti sisällyttää vaatimus siitä, 
että julkisista hankinnoista vastaavien 
on tarjottava myös tietty määrä työhar-
joittelupaikkoja. Nämä ovat vain kaksi 
käytännön esimerkkiä. 

ETSK-info: Osallistuitte 
äskettäin Kööpenhaminassa 
järjestettyyn kokoukseen, 
jossa käsiteltiin tapoja saada 
kansalaiset mukaan Eurooppa-
hankkeeseen. Onko tanskalaisia 

vaikea saada mukaan Eurooppa-
keskusteluun? 

MLK: Luottamus EU:n jäsenyyteen ja 
suuren yleisön tuki sille voidaan saavuttaa 
vain, jos EU:n päättäjien havaitaan ratkai-
sevan tavallisten kansalaisten ongelmia. 
Ihmisten on voitava nähdä EU:n panos 
päivittäiseen elämään. Muun muassa 
edellä esitetyt esimerkit ovat konkreetti-
sia ehdotuksia siitä, kuinka tämä voidaan 
toteuttaa.

ETSK-info: Voitteko mainita 
Tanskassa toteutettuja 
viestintätoimia, joista EU:n olisi 
hyvä ottaa oppia? 

MLK: EU:n on oltava mahdollisimman 
yksityiskohtainen viestinnässään, vaikka 
se onkin ennen kaikkea jäsenvaltioiden 
päättäjien tehtävä. Ruotsissa luodun idean 
pohjalta Bornholmin saarella perustettu 
kansalaisfoorumi (Folkemødet) on vain 
yksi esimerkki poliittisten päättäjien ja 
yleisön suorasta vuoropuhelusta. EU:n 
viestintäpolitiikan olisi perustuttava 
avoimiin koordinointimekanismeihin ja 
kokemustenvaihtoon, jota hyödynnetään 
nykyisin monilla muillakin aloilla. (pln/
mb) ●

Globalisaatio ja uudelleensijoittaminen: 
onko EU:n teollisuudella tulevaisuutta?
Pepe oli työskennellyt vuosia 
aurinkopaneelitehtaalla eräässä 
EU:n jäsenvaltiossa. Hänellä oli 
upea työpaikka, vakituinen työ-
sopimus ja hyvät työolot. Yritys 
teki voittoa ja laajensi jatkuvasti 
toimintaansa. Se osasi käyttää 
hyväkseen paikallisviranomaisten 
sille tarjoamia erityisedellytyksiä 
ja kansallisia, uusiutuvan ener-
gian alalle myönnettäviä tukia. 
Kaikki vaikutti täydelliseltä… 
kriisiin asti. Siihen juhlat päät-
tyivät. 

Talousarvioleikkausten vuoksi 
maan hallituksen oli pakko 
vähentää tukiaan, mikä pienensi 
dramaattisesti aurinkopaneelien 
kysyntää. Sen seurauksena yritys 
päätti sulkea tehtaan ja siirtää 
tuotantonsa Meksikoon. Lopulta 
tehtaan koko henkilökunta 
menetti työpaikkansa ja siirtyi 
työttömien leiriin. Siellä oli jo 
40 % maan työvoimasta. 

Pepe oli yhtäkkiä joutunut 
kriisitilanteeseen. Lopulta hän 
hyväksyi lyhytaikaisen sopimuk-
sen opettaakseen meksikolaisessa 
aurinkopaneelitehtaassa paikalli-
sia työntekijöitä, jotka korvaisivat 
hänet. Turhien lupausten jälkeen 
hän kuitenkin päätyi lopulta työt-
tömyyskortistoon. 

Teollisuuden muutokset ja 
globalisaatio vaikuttavat Pepen 
tavoin tuhansiin työntekijöihin 
Euroopassa. Ne merkitsevät haas-
tetta yhä yhtenäisemmille sisä-
markkinoille. Vastauksena tähän 
tilanteeseen EU ja ETSK perusti-
vat vuonna 2002 neuvoa-antavan 
valiokunnan ”teollisuuden muu-
tokset” (CCMI). CCMI:n teh-
tävänä on yhtäältä ennakoida, 
tarvittaessa ehkäistä ja tarkas-
tella kehitystä ja toisaalta lujittaa 

myönteisiä, yhteisiä tapoja hallita 
teollisuuden muutoksia talouden, 
yhteiskunnan, alueiden ja ympäris-
tön näkökulmasta. Talouden nykyai-
kaistamisesta eri aloilla kokemuksia 
keränneet jäsenet antavat CCMI:lle 
moraaliset valtuudet keskustella 
suoraan muiden EU:n päättäjien 
kanssa. Päämäärä on selvä: pidetään 
EU:n teollisuus kilpailukykyisenä ja 

varmistetaan samanaikaisesti, että 
kehitys hyödyttää yhteiskuntaa. 
CCMI:n puheenjohtaja Jorge Pegado 
Liz määrittelee CCMI:lle seuraavat 
kolme päätehtävää: EU:n perusperi-
aatteiden edistäminen lausunnoissa, 
vastaaminen kehityksessä esiin tule-
viin haasteisiin (esim. globalisaatio, 
sosiaalinen verkostoituminen ja 
uudet työmenetelmät) ja teollisuu-
den muutosten ja rakennemuutosten 
ennakoiminen ja niihin valmistau-
tuminen. ”Opitaan siis menneestä, 
tarkkaillaan nykypäivää varautuen 
ja ennakoidaan tulevaa.”

CCMI on talous-, rahoitus- ja 
mitä-kaikkea-muuta-kriisin alusta 
alkaen toiminut asiaankuuluvien 
teollisuustoimijoiden – sekä työn-
tekijöiden että työnantajien – ääni-
torvena. Toukokuussa 2011 CCMI 
hyväksyi kolme lausuntoa siitä, 
miten globalisaatio vaikuttaa nykyi-
sin EU:n teollisuuspolitiikkaan. 
CCMI:n kanta on selvä ja kiistaton. 

Globalisaatio on innostanut yrityk-
siä muuttamaan ulkomaille ja/tai 
järjestämään toimintojaan uusiksi. 
Koska vaarana on kuitenkin se, että 
Euroopan ulkopuolella oleva halpa 
työvoima heikkoine työoloineen 
saattaa leikata ja tuhota tuotanto-
työpaikkoja kotimaassa, johdon ja 
työntekijöiden täytyy alkaa ymmär-
tää, että uudelleensijoittamisen 
haasteeseen vastattaessa on tarpeen 
tehdä yhteistyötä.. Vain yksi tie vie 
eteenpäin: Eurooppa voi säilyttää 
asemansa ykkösluokan talousmah-
tina vain perus- ja ammatillisen kou-
lutuksen, innovaatioiden ja kestävän 
kehityksen avulla. 

Koska teknologian ja tutkimuk-
sen merkitys kasvaa jatkuvasti, 
CCMI on viime aikoina keskitty-
nyt tieto- ja viestintätekniikan ja 
palveluiden sektoreihin. Eurooppa 
on nimittäin jäänyt näillä aloilla 
muista jälkeen. ”Tämä on uusi kil-
pakenttä, jolla meidän täytyy pysyä 
Kiinaa ja Intiaa edellä”, lisäsi ETSK:n 
jäsen Joost P. van Iersel. Hän toimi 
komitean aiheesta ”Globalisaation 
aikakauden yhdennetty teollisuus-
politiikka” antaman lausunnon esit-
telijänä. 

CCMI juhlisti 10. syntymäpäi-
väänsä 12. kesäkuuta järjestämällä 
konferenssin jatkuvista ja kestävistä 
teollisuuden muutoksista. Konfe-
renssi kokosi yhteen eurooppalais-
ten teollisuus- ja ammattijärjestöjen 
edustajia ja poliitikkoja tarkastele-
maan Euroopan teollisuuden tilaa 
sekä sen menneitä haasteita ja tulevia 
suuntauksia. 

Pepen tarina toistuu koko ajan 
kaikkialla Euroopassa: CCMI:n 
tehtävänä on muuttaa tarinan kul-
kua. (ail) ●

Miksi EU tarvitsee erilaisen talousarvion 
ja millainen sen pitäisi olla?

HJW: Kymmenen vuotta sitten 
kukaan ei ottanut kestävää kehi-
tystä vakavasti. Nyt ollaan yleisesti 
tietoisia siitä, että emme voi jatkaa 
samaan malliin. Tietenkin kriisi on 
juuri nyt jokaisen mielessä, ja siihen 
on löydettävä lyhyen aikavälin rat-
kaisuja. Kestävä kehitys ja lyhyt aika-
väli eivät kuitenkaan sovi yhteen. 
Onneksi kestävästä kehityksestä on 
tulossa osa ”normaalia toimintaa”, 
ja suuntaus näyttää jatkuvan tulevai-
suudessakin.

ETSK-info: Mitä tarvitaan 
kestävän kehityksen 
edistämiseksi? 

HJW: Tarvitsemme selkeän näkemyk-
sen etenemisreiteistä ja aikatauluista 
sekä sopimuksen toimintakohteista 
ja jatkotoimista. Mielestäni tärkeintä 
on, että poliittiset johtajamme kanta-
vat vastuunsa ja ovat valmiita sitou-
tumaan strategian muuttamiseen. 
Lisäksi on tärkeää, että sovitaan konk-
reettisista etenemissuunnitelmista ja 
toimintaohjelmista. (kf) ●

ja kehotti kuulijoita kuvittelemaan, 
miten vaikeaa useimpien jäsenvalti-
oiden olisi ollut selviytyä tällaisesta 
globaalista fi nanssikriisistä yksin. 

Kaiken kaikkiaan ETSK pyrki 
tällä tiedotusvälineissä runsaasti 
huomiota saaneella konferenssilla 
antamaan oman panoksensa keskus-
teluun siitä, millaiselta EU:n talou-
den ohjausjärjestelmän tulisi näyttää. 
Tämänkaltaisissa keskusteluissa 
saatetaan usein keskittyä ainoastaan 
pitkän aikavälin politiikkaan, mutta 
tällä kertaa puhujat tiedostivat, että 
lähikuukausina tehtävät päätökset 
tulevat olemaan EU:n tulevaisuu-
den kannalta äärimmäisen mer-
kittäviä. Päätös vaikuttaa suoraan 

kansalaisten elämään, sillä se tun-
tuu välittömästi sellaisissa seikoissa 
kuin työllisyys, sosiaalisen eriarvoi-
suuden kasvu ja pk-yritysten luoton-
saantimahdollisuudet. ETSK tarjoaa 
myös vastaisuudessa ainutlaatuisen 
keskustelufoorumin ja käsittelee 
konkreettisia ehdotuksia niin lau-
sunnoissaan kuin keskustellessaan 
unionin muiden toimijoiden kanssa. 
Kesäkuun 7. päivänä järjestetty kon-
ferenssi oli osa tätä lähestymistapaa, 
jolla pyritään myös osoittamaan, että 
EU vastaa pikemminkin unionista 
ulospäin heijastuvaa yhtenäisyyttä 
kuin polkee jähmettyneenä paikal-
laan. (asp) ●

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAVALTION TANSKAN PUHEENJOHTAJUUSKAUSI

Active citizenship
For a better European society

Aktiivinen kansalaisuus on keskeinen asia 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean roolin kan-
nalta. Tässä kirjassa, jonka aiheena on euroop-
palaisen yhteiskunnan kehittäminen aktiivisen 
kansalaisuuden avulla, 24 ETSK:n jäsentä kertoo 
henkilökohtaisesta panoksestaan liike-elämässä, 
ammattiyhdistysliikkeessä, kampanjatoimin-
nassa ja vapaaehtoistyössä ja tuo esiin laajan ja 
kiehtovan valikoiman mielenkiinnonkohteita ja 
painopisteitä. Heille kaikille on yhteistä solidaa-
risuus suhteessa yhteiskunnan muihin jäseniin 
sekä huoli näiden hyvinvoinnista. (cl) ●

LYHYESTI

Pierre Jean Coulon, ETSK:n jäsen, 
työntekijöiden ryhmä

J a t k o a  s i v u l t a  4
Energiatehokkuus: Made in Denmark

>>>  s i v u  5

J a t k o a  s i v u l t a  1
Valtionvelkakriisi ja fi nanssiunioni: 

saman kolikon kaksi eri puolta?

Lisätietoja: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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TÄYSISTUNTO LYHYESTI
Digitaalimarkkinat kasvun vauhdittajana

ETSK hyväksyi toukokuussa lausunnon, joka käsittelee digitaalis-
ten sisämarkkinoiden valjastamista kasvun tueksi. Lausunnossa 
tarjotaan puheenjohtajavaltio Tanskalle neuvoja siitä, miten digi-
taaliasioissa tulisi edetä. EU:n kannalta panokset ovat kovat, sillä tut-
kimusten mukaan digitaaliset sisämarkkinat lisäisivät EU:n BKT:tä 
neljällä prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Lausunnossa kehotetaan kehittämään nopeasti infrastruktuuria 
kaikkialla Euroopassa, myös syrjäisillä alueilla, jotta internetin saa-
tavuus taataan kaikille. 

Koska vuoteen 2015 mennessä 
95 prosentissa työpaikoista tarvi-
taan internetin käyttöön liittyvää 
pätevyyttä, lausunnon esittelijä 
Laure Batut (Ranska, työntekijöi-
den ryhmä) toteaa, että ”koulutus 
on ehdottoman tärkeää”. Jotta haas-

teeseen voidaan vastata, laitteistojen ja ohjelmistojen saatavuus on 
taattava kaikille – myös ikääntyneille – ja niiden käyttöä varten on 
tarjottava koulutusta.

Sähköisen kaupankäynnin lisäämiseksi ETSK kehottaa yhden-
mukaistamaan lainsäädäntöä, joka koskee kaupankäyntiä ja välillistä 
verotusta. Komitea kuitenkin varoittaa käyttämästä tätä verukkeena 
verokantojen korottamiseen. (mb) ●

Eurooppa jäljessä energiatavoitteista 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) varoittaa toukokuun 
täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa “Energia-alan etene-

missuunnitelma 2050”, että 
EU:ssa ja eräissä sen jäsen-
valtioissa on jääty pelotta-
vasti jälkeen tavoitteista, 
joita on asetettu etenemiselle 
kohti vähähiilistä taloutta. 

Komitean mielestä EU 
ei ole tunnustanut, miten 

paljon se on jäänyt jälkeen omista tavoitteistaan. ”Laiminlyönnin 
laajuus on naamioitu vähentämällä runsaasti saastuttavia tuotanto-
prosesseja EU:ssa, lisäämällä niitä muualla maailmassa ja lisäämällä 
sen jälkeen tuontia EU:hun”, sanoi lausunnon esittelijä Pierre-Jean 
Coulon (työntekijöiden ryhmä, Ranska).

Lausunnossa kritisoidaan edistyksen hitautta energiatehokkuu-
teen ja uusiutuvaan energiaan liittyvissä asioissa. Siinä todetaan, 
että uusiutuvan energian kehitystä jarruttavat hallitusten epävakaat 
tukipäätökset ja tietyissä tapauksissa paikallinen vastarinta. 

Komitea toistaa kehotuksensa perustaa eurooppalainen kansa-
laisyhteiskuntafoorumi, joka vahvistaisi EU:n sisäistä tiedonkulkua 
kokoamalla säännöllisin väliajoin yhteen kaikki sidosryhmät keskuste-
lemaan energiajärjestelmien muuttamisesta vuoteen 2050 mennessä.

”Yleisen mielipiteen kannatus energiavalinnoille on haaste nyky-
päivän eurooppalaisille demokratioille”, totesi lausunnon toinen 
esittelijä Richard Adams (muut eturyhmät, Yhdistynyt kuningas-
kunta) ja lisäsi: ”Vuoteen 2050 ulottuvan etenemissuunnitelman 
avulla on paitsi käynnistettävä mahdollisimman laaja keskustelu 
eurooppalaisten keskuudessa myös edistettävä sitoutumista kai-
killa tasoilla: henkilökohtaisella tasolla, alue- ja valtiotasolla sekä 
EU:ssa.” (mb) ●

Eurooppalainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden aloite 
ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet 
rahastot

ETSK on kahdessa lausunnossaan – lausunnossa eurooppalaisista 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (esittelijä 
Ariane Rodert, muut eturyhmät) ja lausunnossa sosiaalisen yrit-
täjyyden aloitteesta (esittelijä Giuseppe Guerini, muut eturyhmät) 
– kehottanut komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan yhteiskunnal-
listen yritysten edellytyksiä osallistua julkisiin hankintoihin, kehit-
tämään kansallisia puitteita yhteiskunnallisen yrittäjyyden kasvua 
varten ja panemaan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston tarkoituksenmukaisella tavalla täytäntöön. 

Yhteisötalouden ala työllistää 
EU:ssa jo nyt yli 11 miljoonaa hen-
kilöä, mikä vastaa 6 prosenttia työ-
voimasta. Euroopassa perustettavista 
yrityksistä noin joka neljäs on yhteis-
kunnallinen yritys. Nykyisessä kriisi-
tilanteessa, jossa työttömien ja vailla 
tulonlähteitä olevien määrä kasvaa 
jatkuvasti, ETSK haluaa vahvistaa 
kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä 

ja kehittää samanaikaisesti entistä osallistavampaa yhteiskuntaa 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

ETSK katsoo, että tulevan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ohella tulisi soveltaa muita 
yhteiskunnallisten yritysten kehittämiseen suunnattuja rahoitus-
välineitä. Eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikois-
tunut rahasto ei yksinään riitä parantamaan soveliaan pääoman 
saatavuutta. (ail) ●

Eurooppa-neuvosto antoi viisi 
vuotta sitten kahdelletoista euroop-
palaiselle merkkihenkilölle teh-
täväksi laatia kertomuksen EU:n 
haasteista seuraavien 20  vuoden 
aikana. Felipe Gonzálezin joh-
tama riippumaton mietintäryhmä, 
johon kuuluivat mm. Mario Monti 
ja Lech Wałęsa, esitti toukokuussa 
2010 päätelmänään, että Euroopalle 
tulee luoda uusi perusta. Kertomuk-
sessa mainittiin painopisteinä mm. 
talouskasvu, kilpailukyky, demo-
kraattinen legitiimiys ja esimerkin 
näyttäminen ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Juuri nämä ovat keskei-
siä aiheita Euroopan järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan ETSK:n 
puitteissa päivittäin tekemässä 
työssä – julkisissa kuulemistilai-
suuksissa, seminaareissa, valmiste-
luryhmissä ja lausunnoissa. Ei ole 
suinkaan sattuma, että mietintäryh-
män antamissa vastauksissa toistuu 
sama pääperiaate kuin useimmissa 
ETSK:n poliittisissa kannanotoissa: 
”Tarvitsemme enemmän, emme 
vähemmän Eurooppaa.”

ETSK:n mielestä ”enemmän 
Eurooppaa” ansaitsee paikan myös 
vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen pääperiaatteena. 
Kehyksessä määritellään EU:n seu-
raavien kuuden vuoden talousarvio. 
Kun edellinen monivuotinen rahoi-
tuskehys hyväksyttiin, talous kasvoi 
useimmissa Euroopan maissa ja 
rahoitusvakautta pidettiin itsestään 
selvänä. Vallitsevassa epävakau-
den tilassa ja tiukkojen säästötoi-
mien aallon pyyhkiessä Euroopan 
yli vaarana on, että talousarviota 
kiristetään äärimmilleen. Euroo-
pan komissio on ehdottanut, että 
EU:n kokonaistalousarvio pide-
tään nykyisessä yhdessä prosen-
tissa EU:n bruttokansantuotteesta, 
mutta eräät jäsenvaltiot vaativat 
leikkauksia. ETSK kehottaa tou-
kokuun täysistunnossa hyväksy-

mässään lausunnossa korottamaan 
määrää 1,11 prosenttiin. On syytä 
palauttaa mieliin, että talousarvion 
määritelmän mukaan se on ”tietyn 
ajanjakson tuloja, menoja ja resurs-
seja koskeva arvio, joka perustuu 
tiettyyn näkemykseen tulevista 
taloudellisista edellytyksistä ja 
tavoitteista”. EU:n nykytilantee-
seen sovellettuna: nyt kun tavoit-
teet ovat korkeammalla, sekä tulot 
että menot on arvioitava uudelleen. 
Jos EU haluaa todella merkittävästi 
yhdentyä ja ottaa lisää vastuuta, sen 
on ryhdyttävä edistämään kasvua 
Euroopan sosiaalisen mallin tur-
vaamiseksi. Tämä on mahdollista 
vain, jos talousarvio – välineet, joi-
den avulla EU pyrkii saavuttamaan 
tavoitteensa – on riittävän kunnian-
himoinen.

Komission ehdottama moni-
vuotinen rahoituskehys kylläkin 
parantaa ja yksinkertaistaa talous-
arvion rakennetta. Toinen myön-
teinen seikka on, että komissio 
kritisoi eräiden jäsenvaltioiden 
neuvotteluasennetta, jota leimaavat 
oikeudenmukaisen palautuman ja 
jäsenvaltioiden välisen oikeuden-
mukaisuuden periaatteet. ETSK 
kannattaa sitä, että tulopuolella ote-
taan käyttöön uusi omien varojen 
järjestelmä, johon sisältyvät muu-
tetut alv-perusteiset varat ja fi nans-
sitransaktiovero. Menopuolella 
toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi 
pidettävä mielessä eurooppalaisen 
lisäarvon periaate eli ajatus siitä, 
että EU-tasolla käytetty euro tuot-
taa suuremman vaikutuksen kuin 
jäsenvaltiotasolla käytetty euro. 
Komission ehdotuksessa on paran-
nettu myös talousarvion kahden 
suurimman menoluokan – YMP:n 
ja koheesiopolitiikan – rakennetta 
niin, että suositaan tehokkuutta 
ja tuloksellisuutta maataloudessa 
ja pyritään pienentämään varojen 
hajautumisvaikutusta kannusta-

malla toteuttamaan makrohank-
keita. ETSK varoittaa kuitenkin, 
että nykymuodossaan koheesio-
politiikka saattaa huonontaa EU:n 
heikoimmin kehittyneiden alueiden 
tilannetta, jos varojen myönnettä-
essä sovelletaan makrotaloudellisia 
ehtoja.

Sen lisäksi, että tarvitsemme 
enemmän emmekä vähemmän 
Eurooppaa, ETSK:ssa peräänkuulu-
tetaan usein ja yhä voimakkaammin 
sitä, miten paljon EU-tason toimien 
toteuttamatta jättäminen maksaa. 
Ellei EU:n talousarvio ole riittävän 
suuri, tehokas ja selkeä suhteessa 
ratkaistavana olevien kysymysten 
vakavuuteen, tuloksena voi olla, 
että alkaneen vuosisadan haasteisiin 
joutuu vastaamaan heikentynyt EU. 
Tämä olisi ristiriidassa Eurooppa-
neuvoston asettaman mietintäryh-
män suositusten kanssa. (asp) ●

Yhdistyneiden kansakuntien kehitys-
ohjelman hallintoneuvosto perusti 
vuonna 1989 maailman väestöpäi-
vän, jota vietetään joka vuosi 11. hei-
näkuuta maailman väestöä ja kestävää 
kehitystä koskevien asioiden esillä 
pitämiseksi. Väestöasiat ja kestävä 
kehitys liittyvät erottamattomasti 
yhteen, joten ETSK-info kävi keskus-
telemassa väestöpäivästä ETSK:ssa 

Maailman väestöpäivä 11. heinäkuuta

toimivan kestävän kehityksen seu-
rantaryhmän puheenjohtajan Hans-
Joachim Wilmsin kanssa.

ETSK-info: Kannattaako 
maailman väestöpäivää vielä 
nykyisin viettää? 

Hans-Joachim Wilms: Se on tärkeä, 
koska meidän on syytä pohtia, miten 

aiomme huolehtia väestöasioista ja 
erityisesti elintarviketurvasta. On 
selvää, myös ETSK:ssa, että viljelijät 
ovat jakaantuneet kahteen leiriin. 
Perinteiset viljelijät katsovat, että 
voimme tuottaa enemmän lisäämällä 
viljelymaata. Kuulun itse toiseen ryh-
mään, jonka mukaan maapallo pys-
tyy ruokkimaan kaikki asukkaansa, 
jos noudatamme oikeudenmukaisen 
jaon periaatetta. 

ETSK-info: Mitä se tarkoittaa?

HJW: Yhdistyneiden kansakuntien 
elintarvike- ja maatalousjärjestön 
(FAO) julkaisemien tilastojen mukaan 
maapallo pystyy tuottamaan riittä-
västi ruokaa kaikille, mutta ruokaa 
ei tuoteta siellä, missä sitä tarvitaan, 
eikä riittävänlaatuisena tai riittävissä 
määrin. Kysymys on siitä, miten tämä 
tilanne voidaan korjata. Seuraukset 
ovat tuhoisat – se johtaa esimerkiksi 
metsäkatoon Brasiliassa ja Argentii-
nassa. Se, että eurooppalaiset eivät 
pysty tuottamaan riittävästi elintarvik-
keita, on osoitus siitä, että niin meidän 
kuin kehitysmaiden tuottajienkin on 
muutettava käyttäytymismalleja. Huo-

mionarvoinen seikka on myös ravin-
totottumusten suuri muutos sadan 
viimeisen vuoden aikana: esimerkiksi 
lihan kulutus on kasvanut.

ETSK-info: Minkä pitäisi 
muuttua?

HJW: Kattavan kokonaisratkaisun 
muodostuminen edellyttää monia 
asioita. Viljelymaan lisäämisen vaa-
timinen on liian yksinkertaista. Mei-
dän on varmistettava, että valtiot 
voivat olla mahdollisimman riippu-
mattomia. Esimerkiksi eläinten rehun 
kuljettamisessa maapallon puolelta 
toiselle ei ole mitään järkeä. On myös 
väärin, että muunnamme Saksan 
luonnonsuojelualueet biomassama-
teriaalien kasvattamisen tarpeisiin. 
Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä. 

ETSK-info: ETSK on toistuvasti 
vaatinut, että tuotanto- ja 
kulutusmallejamme on 
pohdittava uudelleen. 
Uskotteko, että se 
riittää kestävän 
kehityksen turvaamiseksi 
tulevaisuudessa?

Rakentamassa siltoja yli synkkien virtojen
Tanskan Eurooppa-asiain ministerin Nicolai Wammenin haastattelu 

ETSK-info: Mitkä 
olivat Tanskan 
puheenjohtajakauden 
tavoitteet?

Nicolai Wammen: Alusta saakka tie-
dettiin, että Tanska hoitaisi neuvoston 
puheenjohtajuutta vakavan talous-
kriisin aikana. Tanskan puheenjoh-

tajakauden selkeänä tavoitteena oli 
auttaa Eurooppaa pääsemään takaisin 
jaloilleen ja ulos kriisistä – ei ympäri 
Eurooppaa julkaistavilla kohuotsi-
koilla vaan tekemällä ahkerasti työtä 
Euroopan tarvitsemien tulosten saa-
vuttamiseksi. Olemme kuuden viime 
kuukauden ajan tehneet ahkerasti työtä 
”siltojen rakentamiseksi yli synkkien 
virtojen” ja neuvottelujen viemiseksi 
eteenpäin. 

Puheenjohtajavaltio Tanska on 
auttanut luomaan talouspolitiikkaa, 
jolla kriisiä torjutaan kahdelta suun-
nalta: elpymisen varmistamiseksi on 
pitänyt palauttaa luottamus vakautta-
malla julkinen talous, mutta samalla 
on ollut tarpeen myös tukea kasvua ja 
uusia työpaikkoja uudistusten ja uusien 
aloitteiden avulla. 

Nyt puheenjohtajakautta jälkikäteen 
tarkasteltaessa on mielestäni oikeutet-
tua sanoa, että onnistuimme viemään 
Eurooppaa aimo askeleen eteenpäin. 

ETSK-info: Mitkä ovat 
mielestänne suurimmat 
saavutuksenne? 

NW: Tanskan puheenjohtajakaudella 
keskityttiin alusta asti ahkeraan käy-
tännön työhön Euroopan viemiseksi 
eteenpäin. Olemme kuuden viime 
kuukauden ajan uurastaneet kaikilla 
rintamilla konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi. Tärkein saavutus 
ei ole mikään yksittäinen asia, vaan 
pikemminkin se, että olemme osoit-
taneet EU:n kykenevän toimimaan ja 
saavuttamaan tuloksia kriisistä huoli-
matta. Olen ylpeä siitä, että puheenjoh-
tajavaltio Tanska yhteistyössä muiden 
EU:n toimielinten kanssa on auttanut 
merkittävällä tavalla Eurooppaa selviy-
tymään kriisistä. 

Haluan lisäksi mainita kolme 
muuta, talouteen liittymätöntä saa-
vutusta, joista yksi on pääseminen 
sopuun energiatehokkuusdirektiivistä. 
Se on hyvä uutinen ilmastolle ja ener-

giariippuvuudellemme, ja lisäksi se 
auttaa luomaan 400 000  työpaikkaa 
Eurooppaan. Verkkovierailuasetus on 
toinen saavutus. Sen avulla varmiste-
taan, että matkapuheluhinnat laskevat 
nykyisestä tasosta käytettäessä älypuhe-
linta ulkomailla. Kolmanneksi Serbian 
ehdokasvaltioasema on edistysaskel 
varmistettaessa demokratia Euroopan 
laajuisesti. 

ETSK-info: Yksi Tanskan 
puheenjohtajakaudelle 
ominaisista piirteistä on 
ollut kustannustehokkuus. 
Kokouksissa tarjoiltiin 
vesijohtovettä, minkä 
vuoksi saitte lisänimen 
”hanavesipuheenjohtaja”…

NW: Olen rehellisesti sanottuna hyvin 
ylpeä tuosta lisänimestä. Miksikö? 
Koska se kertoo totuuden: ensinnäkin 
vesihanoista tulee Tanskassa erittäin 
raikasta vettä, ja toiseksi pidämme 
”vihreää” kustannustehokkuutta erit-

täin arvokkaana asiana. Huolehdimme 
luonnonvaroistamme ja hiilidioksidi-
päästöistämme. Juuri tämä on ollut 
johtava perusperiaate koko puheen-
johtajakautemme suunnittelussa. 

Tästä syystä käytimme vain ympä-
ristömerkin saaneita kokouspaikkoja ja 
hotellihuoneita. Tarjoilu perustui kau-
situotteisiin, joista puolet saatiin pai-
kallisilta tuottajilta. Lisäksi toteutimme 
ohjelmia elintarvikejätteen määrän 
rajoittamiseksi, ja mahdollinen elin-
tarvikejäte kuljetettiin suoraan paikal-
liseen biokaasulaitokseen ja muunnettu 
energiaksi Tanskan kotitalouksien tar-
peisiin. 

Tiedän, että monet kollegani 
ovat ihailleet Tanskan ympäristö-
lähestymistapaa, ja toivonkin, että 
seuraavat puheenjohtajat toimivat 
samoin. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Tanskan Eurooppa-asiain ministeri

Benedicte Federspiel, ETSK:n jäsen, 
muut eturyhmät

Marie-Louise Knuppert, ETSK:n jäsen, 
työntekijöiden ryhmä

Nils Juhl Andreasen, ETSK:n jäsen, 
työnantajien ryhmä

©
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Tanskan puheenjohtajuuskausi ETSK:n 
tanskalaisjäsenten näkökulmasta
Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa kulutustottumuksiamme
Haastattelussa Tanskan kuluttajaneuvoston pääneuvonantaja, 

ETSK:n jäsen Benedicte Federspiel

Tulipalojen sammutusta
ETSK:ssa toimivan työnantajien ryhmän jäsenen ja 

Tanskan maatalous- ja elintarvikeneuvoston johtajan 

Nils Juhl Andreasenin haastattelu

ETSK-info: Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitea ja 
Tanskan kuluttajaneuvosto 
järjestivät 15. maaliskuuta 
2012 Euroopan 
kuluttajapäivään 
liittyen konferenssin 
kestäväpohjaisesta 
kulutuksesta kriisiaikana. 

ETSK-info: Tanskan 
puheenjohtajakauden 
kynnyksellä kehotitte 
kiinnittämään erityistä 
huomiota eurooppalaisten 
ja etenkin elintarvikealan 
yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseen. Mitä mieltä 
olette puheenjohtajavaltion 
saavutuksista tällä alalla?

Nils Juhl Andreasen: Sitä on vaikea 
sanoa, koska EU:n rahoituskriisi ja 
lopulta myös euron turvaaminen 
on vaatinut niin paljon voimava-
roja. Kyseessä on ollut enemmän-
kin vahinkojen rajoittaminen kuin 
myönteinen pyrkimys euroop-
palaisten yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseen. Siitä huolimatta 
uskon, että pitkällä aikavälillä saa-
daan kilpailuetuja eurooppalaisille 
yrityksille, maatalous- ja elintarvi-
keala mukaan luettuina.

ETSK-info: 
Puheenjohtajavaltio Tanska 
on johtanut yhteisen 
maatalouspolitiikan 
uudistuksesta käytävää 
keskustelua, ja tämä 
tehtävä siirtyy nyt 
Kyprokselle. Uskotteko, että 

Mahtoiko EU:n 
puheenjohtajavaltio Tanska 
kuulla vetoomuksemme 
kulutustottumusten 
muuttamisen puolesta?

Benedicte Federspiel: Ovi oli jo 
avoin, sillä ”vihreä” ja ”kestävä” ovat 
olleet Tanskan hallituksen iskusanoja 
yleensäkin ja myös EU:n puheenjoh-
tajuuskaudella. Ministerit ja muut 
arvovaltaiset puhujat ilmaisivat konfe-
renssissa selvästi, että on mahdotonta 
olla muuttamatta nykyisiä kulutus-
mallejamme. 

ETSK-info: Eikö kriisi heikennä 
kestävän kulutuksen 
mahdollisuuksia?

BF: Meillä ei ole varaa olla sisällyttä-
mättä kestävyyttä kaikkiin poliittisiin 
toimintalinjoihin. Tien etsiminen ulos 
kriisistä on myös mahdollisuus löytää 
uusia kohtuuhintaisia ja kestäviä rat-

neuvottelujen suunta on 
oikea?

NJA: Tällä hetkellä neuvottelut 
eivät ole mielestäni etenemässä 
lainkaan, joten on mahdotonta 
sanoa, onko niiden suunta oikea. 
Euroopan komission esittämän 
ehdotuksen ja sen seurausten selki-
yttämiseen on mennyt paljon aikaa. 
Jäsenmaat ja kansalaisjärjestöt ovat 
vasta äskettäin esittäneet selkeitä 
näkemyksiä ja kannanottoja.

Tällä välin tilanne kehittyy nope-
asti Euroopan unionin syventyvän 
rahoituskriisin, maailmanmarkki-
noilla muuttuvien elintarvikkeiden 
kysynnän ja tarjonnan rakentei-
den sekä kestävän tuotannon ja 
kulutuksen painottamisen vuoksi. 
Ne voivat vaikuttaa voimakkaasti 
maatalouden ja elintarvikealan 
merkitystä Euroopan unionissa 
koskeviin poliittisiin asenteisiin 
sekä eurooppalaiseen maatalous-
tuotantomalliin. 

ETSK-info: Oliko Tanskan 
puheenjohtajakausi suosittu 
puheenaihe Tanskassa 
vai jäikö se suurelta osin 
huomiotta?

NJA: Tanskassa ja Brysselissä on 
järjestetty paljon erilaisia tapahtu-
mia, ja Tanskan hallitus on tehnyt 
hyvää työtä. Valitettavasti monet 
maan sisäiset kysymykset sekä EU:n 
rahoituskriisi ovat hallinneet otsi-
koita, ja ne ovat vieneet huomiota 
EU-asioilta ja puheenjohtajavaltio 
Tanskan ponnistuksilta. (pln/mb)
 ●

kaisuja. Yksi esimerkki on energia-
tehokkuutta koskeva direktiivi, josta 
on juuri sovittu. Tanskan teollisuus 
vahvisti hiljattain, että pitäisi olla 
mahdollista saavuttaa sekä taloudel-
liset että ympäristötavoitteet vuoteen 
2020 mennessä. 

ETSK-info: Mitä meidän 
pitäisi tehdä, että kestävästä 
kulutuskäyttäytymisestä tulisi 
kuluttajille helppo valinta?

BF: Meidän kaikkien on kannettava 
vastuumme, ja kestävän kulutus-
käyttäytymisen tukemisen tulisi olla 
itsestään selvää. Puheenjohtajavaltio 
pyysi tähän liittyen ETSK:lta lausun-
toa siitä, kuinka kestävää tuotantoa ja 
kulutusta voitaisiin edistää. Helppoja 
ratkaisuja ei kuitenkaan ole, ja sekä 
kohtuuhintaisten että kestävyysajatte-
lun mukaisten tuotteiden ja palvelujen 
kehittäminen tulee olemaan jatkuva 
haaste tulevina vuosina. (pln/mb) ●

Energiatehokkuus: Made in Denmark
Tanskan ammattiliittojen keskusjärjestön liittosihteerin ja ETSK:n jäsenen Marie-

Louise Knuppertin (työntekijöiden ryhmä) haastattelu 

ETSK-info: Viime vuoden 
joulukuussa sanoitte, että 
puheenjohtajavaltion tulisi 
asettaa painopisteikseen 
ympäristöystävällisten 
työpaikkojen luominen ja 
nuorten pääsy työmarkkinoille. 
Olivatko puheenjohtajavaltion 
toimet mielestänne tässä 
suhteessa riittäviä?

Marie-Louise Knuppert: Tanska teki 
puheenjohtajuuskaudellaan kaiken voita-

vansa kasvun ja työllisyyden esiin tuomi-
seksi ohjelmassaan – talouskriisin vuoksi 
tehtävä ei ollut helppo. Olen tyytyväinen 
siihen, että se onnistui saamaan aikaan 
energiatehokkuusdirektiiviä koskevan 
sopimuksen.

Jos olisimme epäonnistuneet, oli-
simme menettäneet erinomaisen tilai-
suuden auttaa EU-maita vaikuttamaan 
tehokkaasti energiankulutukseen ja edis-

tää tuhansien uusien työpaikkojen syntyä 
aikana, jolloin niitä kaivataan kipeästi. 

Tanska on puheenjohtajuuskaudellaan 
kiinnittänyt runsaasti huomiota nuoriso-
työttömyyteen. Nyt on aika toimia. EU:n 
on mukautettava politiikkaansa niin, että 
nuorille tehdään tilaa. Siihen voitaisiin 
pyrkiä hyödyntämällä Euroopan sosi-
aalirahastoa aiempaa ennakoivammalla 
tavalla. Tässä yhteydessä Tanskan ammat-
tiliittojen keskusjärjestö ja tanskalaiset 
työnantajat ovat ehdottaneet, että rahas-
ton varoja käytettäisiin työharjoitteluoh-
jelmien käynnistämiseksi jäsenvaltioissa. 

Lisäksi nuorisotyöttömyyden vähen-
tämisen tavoitteen tulisi ilmetä neuvo-
teltaessa julkisia hankintoja koskevista 
direktiiveistä, ja niihin voitaisiin aivan 
perustellusti sisällyttää vaatimus siitä, 
että julkisista hankinnoista vastaavien 
on tarjottava myös tietty määrä työhar-
joittelupaikkoja. Nämä ovat vain kaksi 
käytännön esimerkkiä. 

ETSK-info: Osallistuitte 
äskettäin Kööpenhaminassa 
järjestettyyn kokoukseen, 
jossa käsiteltiin tapoja saada 
kansalaiset mukaan Eurooppa-
hankkeeseen. Onko tanskalaisia 

vaikea saada mukaan Eurooppa-
keskusteluun? 

MLK: Luottamus EU:n jäsenyyteen ja 
suuren yleisön tuki sille voidaan saavuttaa 
vain, jos EU:n päättäjien havaitaan ratkai-
sevan tavallisten kansalaisten ongelmia. 
Ihmisten on voitava nähdä EU:n panos 
päivittäiseen elämään. Muun muassa 
edellä esitetyt esimerkit ovat konkreetti-
sia ehdotuksia siitä, kuinka tämä voidaan 
toteuttaa.

ETSK-info: Voitteko mainita 
Tanskassa toteutettuja 
viestintätoimia, joista EU:n olisi 
hyvä ottaa oppia? 

MLK: EU:n on oltava mahdollisimman 
yksityiskohtainen viestinnässään, vaikka 
se onkin ennen kaikkea jäsenvaltioiden 
päättäjien tehtävä. Ruotsissa luodun idean 
pohjalta Bornholmin saarella perustettu 
kansalaisfoorumi (Folkemødet) on vain 
yksi esimerkki poliittisten päättäjien ja 
yleisön suorasta vuoropuhelusta. EU:n 
viestintäpolitiikan olisi perustuttava 
avoimiin koordinointimekanismeihin ja 
kokemustenvaihtoon, jota hyödynnetään 
nykyisin monilla muillakin aloilla. (pln/
mb) ●

Globalisaatio ja uudelleensijoittaminen: 
onko EU:n teollisuudella tulevaisuutta?
Pepe oli työskennellyt vuosia 
aurinkopaneelitehtaalla eräässä 
EU:n jäsenvaltiossa. Hänellä oli 
upea työpaikka, vakituinen työ-
sopimus ja hyvät työolot. Yritys 
teki voittoa ja laajensi jatkuvasti 
toimintaansa. Se osasi käyttää 
hyväkseen paikallisviranomaisten 
sille tarjoamia erityisedellytyksiä 
ja kansallisia, uusiutuvan ener-
gian alalle myönnettäviä tukia. 
Kaikki vaikutti täydelliseltä… 
kriisiin asti. Siihen juhlat päät-
tyivät. 

Talousarvioleikkausten vuoksi 
maan hallituksen oli pakko 
vähentää tukiaan, mikä pienensi 
dramaattisesti aurinkopaneelien 
kysyntää. Sen seurauksena yritys 
päätti sulkea tehtaan ja siirtää 
tuotantonsa Meksikoon. Lopulta 
tehtaan koko henkilökunta 
menetti työpaikkansa ja siirtyi 
työttömien leiriin. Siellä oli jo 
40 % maan työvoimasta. 

Pepe oli yhtäkkiä joutunut 
kriisitilanteeseen. Lopulta hän 
hyväksyi lyhytaikaisen sopimuk-
sen opettaakseen meksikolaisessa 
aurinkopaneelitehtaassa paikalli-
sia työntekijöitä, jotka korvaisivat 
hänet. Turhien lupausten jälkeen 
hän kuitenkin päätyi lopulta työt-
tömyyskortistoon. 

Teollisuuden muutokset ja 
globalisaatio vaikuttavat Pepen 
tavoin tuhansiin työntekijöihin 
Euroopassa. Ne merkitsevät haas-
tetta yhä yhtenäisemmille sisä-
markkinoille. Vastauksena tähän 
tilanteeseen EU ja ETSK perusti-
vat vuonna 2002 neuvoa-antavan 
valiokunnan ”teollisuuden muu-
tokset” (CCMI). CCMI:n teh-
tävänä on yhtäältä ennakoida, 
tarvittaessa ehkäistä ja tarkas-
tella kehitystä ja toisaalta lujittaa 

myönteisiä, yhteisiä tapoja hallita 
teollisuuden muutoksia talouden, 
yhteiskunnan, alueiden ja ympäris-
tön näkökulmasta. Talouden nykyai-
kaistamisesta eri aloilla kokemuksia 
keränneet jäsenet antavat CCMI:lle 
moraaliset valtuudet keskustella 
suoraan muiden EU:n päättäjien 
kanssa. Päämäärä on selvä: pidetään 
EU:n teollisuus kilpailukykyisenä ja 

varmistetaan samanaikaisesti, että 
kehitys hyödyttää yhteiskuntaa. 
CCMI:n puheenjohtaja Jorge Pegado 
Liz määrittelee CCMI:lle seuraavat 
kolme päätehtävää: EU:n perusperi-
aatteiden edistäminen lausunnoissa, 
vastaaminen kehityksessä esiin tule-
viin haasteisiin (esim. globalisaatio, 
sosiaalinen verkostoituminen ja 
uudet työmenetelmät) ja teollisuu-
den muutosten ja rakennemuutosten 
ennakoiminen ja niihin valmistau-
tuminen. ”Opitaan siis menneestä, 
tarkkaillaan nykypäivää varautuen 
ja ennakoidaan tulevaa.”

CCMI on talous-, rahoitus- ja 
mitä-kaikkea-muuta-kriisin alusta 
alkaen toiminut asiaankuuluvien 
teollisuustoimijoiden – sekä työn-
tekijöiden että työnantajien – ääni-
torvena. Toukokuussa 2011 CCMI 
hyväksyi kolme lausuntoa siitä, 
miten globalisaatio vaikuttaa nykyi-
sin EU:n teollisuuspolitiikkaan. 
CCMI:n kanta on selvä ja kiistaton. 

Globalisaatio on innostanut yrityk-
siä muuttamaan ulkomaille ja/tai 
järjestämään toimintojaan uusiksi. 
Koska vaarana on kuitenkin se, että 
Euroopan ulkopuolella oleva halpa 
työvoima heikkoine työoloineen 
saattaa leikata ja tuhota tuotanto-
työpaikkoja kotimaassa, johdon ja 
työntekijöiden täytyy alkaa ymmär-
tää, että uudelleensijoittamisen 
haasteeseen vastattaessa on tarpeen 
tehdä yhteistyötä.. Vain yksi tie vie 
eteenpäin: Eurooppa voi säilyttää 
asemansa ykkösluokan talousmah-
tina vain perus- ja ammatillisen kou-
lutuksen, innovaatioiden ja kestävän 
kehityksen avulla. 

Koska teknologian ja tutkimuk-
sen merkitys kasvaa jatkuvasti, 
CCMI on viime aikoina keskitty-
nyt tieto- ja viestintätekniikan ja 
palveluiden sektoreihin. Eurooppa 
on nimittäin jäänyt näillä aloilla 
muista jälkeen. ”Tämä on uusi kil-
pakenttä, jolla meidän täytyy pysyä 
Kiinaa ja Intiaa edellä”, lisäsi ETSK:n 
jäsen Joost P. van Iersel. Hän toimi 
komitean aiheesta ”Globalisaation 
aikakauden yhdennetty teollisuus-
politiikka” antaman lausunnon esit-
telijänä. 

CCMI juhlisti 10. syntymäpäi-
väänsä 12. kesäkuuta järjestämällä 
konferenssin jatkuvista ja kestävistä 
teollisuuden muutoksista. Konfe-
renssi kokosi yhteen eurooppalais-
ten teollisuus- ja ammattijärjestöjen 
edustajia ja poliitikkoja tarkastele-
maan Euroopan teollisuuden tilaa 
sekä sen menneitä haasteita ja tulevia 
suuntauksia. 

Pepen tarina toistuu koko ajan 
kaikkialla Euroopassa: CCMI:n 
tehtävänä on muuttaa tarinan kul-
kua. (ail) ●

Miksi EU tarvitsee erilaisen talousarvion 
ja millainen sen pitäisi olla?

HJW: Kymmenen vuotta sitten 
kukaan ei ottanut kestävää kehi-
tystä vakavasti. Nyt ollaan yleisesti 
tietoisia siitä, että emme voi jatkaa 
samaan malliin. Tietenkin kriisi on 
juuri nyt jokaisen mielessä, ja siihen 
on löydettävä lyhyen aikavälin rat-
kaisuja. Kestävä kehitys ja lyhyt aika-
väli eivät kuitenkaan sovi yhteen. 
Onneksi kestävästä kehityksestä on 
tulossa osa ”normaalia toimintaa”, 
ja suuntaus näyttää jatkuvan tulevai-
suudessakin.

ETSK-info: Mitä tarvitaan 
kestävän kehityksen 
edistämiseksi? 

HJW: Tarvitsemme selkeän näkemyk-
sen etenemisreiteistä ja aikatauluista 
sekä sopimuksen toimintakohteista 
ja jatkotoimista. Mielestäni tärkeintä 
on, että poliittiset johtajamme kanta-
vat vastuunsa ja ovat valmiita sitou-
tumaan strategian muuttamiseen. 
Lisäksi on tärkeää, että sovitaan konk-
reettisista etenemissuunnitelmista ja 
toimintaohjelmista. (kf) ●

ja kehotti kuulijoita kuvittelemaan, 
miten vaikeaa useimpien jäsenvalti-
oiden olisi ollut selviytyä tällaisesta 
globaalista fi nanssikriisistä yksin. 

Kaiken kaikkiaan ETSK pyrki 
tällä tiedotusvälineissä runsaasti 
huomiota saaneella konferenssilla 
antamaan oman panoksensa keskus-
teluun siitä, millaiselta EU:n talou-
den ohjausjärjestelmän tulisi näyttää. 
Tämänkaltaisissa keskusteluissa 
saatetaan usein keskittyä ainoastaan 
pitkän aikavälin politiikkaan, mutta 
tällä kertaa puhujat tiedostivat, että 
lähikuukausina tehtävät päätökset 
tulevat olemaan EU:n tulevaisuu-
den kannalta äärimmäisen mer-
kittäviä. Päätös vaikuttaa suoraan 

kansalaisten elämään, sillä se tun-
tuu välittömästi sellaisissa seikoissa 
kuin työllisyys, sosiaalisen eriarvoi-
suuden kasvu ja pk-yritysten luoton-
saantimahdollisuudet. ETSK tarjoaa 
myös vastaisuudessa ainutlaatuisen 
keskustelufoorumin ja käsittelee 
konkreettisia ehdotuksia niin lau-
sunnoissaan kuin keskustellessaan 
unionin muiden toimijoiden kanssa. 
Kesäkuun 7. päivänä järjestetty kon-
ferenssi oli osa tätä lähestymistapaa, 
jolla pyritään myös osoittamaan, että 
EU vastaa pikemminkin unionista 
ulospäin heijastuvaa yhtenäisyyttä 
kuin polkee jähmettyneenä paikal-
laan. (asp) ●

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAVALTION TANSKAN PUHEENJOHTAJUUSKAUSI

Active citizenship
For a better European society

Aktiivinen kansalaisuus on keskeinen asia 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean roolin kan-
nalta. Tässä kirjassa, jonka aiheena on euroop-
palaisen yhteiskunnan kehittäminen aktiivisen 
kansalaisuuden avulla, 24 ETSK:n jäsentä kertoo 
henkilökohtaisesta panoksestaan liike-elämässä, 
ammattiyhdistysliikkeessä, kampanjatoimin-
nassa ja vapaaehtoistyössä ja tuo esiin laajan ja 
kiehtovan valikoiman mielenkiinnonkohteita ja 
painopisteitä. Heille kaikille on yhteistä solidaa-
risuus suhteessa yhteiskunnan muihin jäseniin 
sekä huoli näiden hyvinvoinnista. (cl) ●

LYHYESTI

Pierre Jean Coulon, ETSK:n jäsen, 
työntekijöiden ryhmä

J a t k o a  s i v u l t a  4
Energiatehokkuus: Made in Denmark

>>>  s i v u  5
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Valtionvelkakriisi ja fi nanssiunioni: 

saman kolikon kaksi eri puolta?
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Valtionvelkakriisi ja fi nanssiunioni: 
saman kolikon kaksi eri puolta?

Hyvä lukija
Rio de Janeirossa 20.–22. kesäkuuta pidetty YK:n 
isännöimä kestävän kehityksen konferenssi Rio+20 
oli jatkoa vuonna 1992 järjestetylle ympäristöhuip-
pukokoukselle. Se tarjosi varteenotettavan tilaisuu-
den keskustella siirtymisestä kaikkien kannalta 

aidosti kestävään kehitykseen pohjautuvaan tulevaisuuteen, mutta konferenssin 
tulokset olivat varmasti laihempia kuin ETSK:n valtuuskunta olisi odottanut.

ETSK työsti viime vuoden aikana kattavaa toimintaohjelmaa, jossa kestävän 
kehityksen kaikille kolmelle osa-alueelle – sosiaali-, talous- ja ympäristöasioille – 
olisi annettu yhtä paljon painoarvoa. Komitea ajoi varsinkin kestävän kehityksen 
etenemissuunnitelmaa erityisine päämäärineen, tavoitteineen, toimineen ja 
mekanismeineen. Niinpä komitea saattaa vain pahoitella, että monia Euroopan 
ja koko maailman kansalaisyhteiskunnan odotuksista ei otettu huomioon. Nyt 
on pantava toivo siihen, että täytäntöönpanovaiheessa on varaa mennä Rion 
julkilausuman kirjainta pidemmälle.

Rioon kokoontuneet valtion- ja hallitusten päämiehet hukkasivat ainutlaa-
tuisen tilaisuuden ottaa ratkaiseva askel kohti parempaa sosiaalista ja ekologista 
oikeudenmukaisuutta. Itse pahoittelen eniten sitä, ettei lähivuosiksi saatu aikaan 
konkreettista toimintasuunnitelmaa eikä sitovia sopimuksia kestävän kehityk-
sen mukaisista käytännöistä. Kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta on 
valitettavasti korostettu liian vähän, eikä sellaisille tavoitteille kuin köyhyyden 
kitkeminen ja turvattu elintarvikkeiden, puhtaan veden ja kestävän kehityksen 
mukaisen energian saanti annettu toivottua jalansijaa. YK:n ympäristöohjel-
masta ei myöskään muokattu erityisvirastoa.

Pettymyksen tuotti myös se, että tulevien sukupolvien oikeusasiamiehen 
toimi jäi perustamatta. Olisi ollut symbolisesti tärkeää tunnustaa, että tarvitaan 
kansainvälistä auktoriteettia, joka voi valvoa, että tulevien sukupolvien oikeudet 
asetetaan lyhyen tähtäimen taloudellisten intressien edelle.

Joitakin konferenssin tuloksia voidaan kuitenkin pitää onnistuneina. Oli 
ilahduttavaa huomata, että ”vihreän talouden” käsitteelle annettiin keskeinen 
sija loppujulkilausumassa kestävän kehityksen liikkeellepanevana voimana. 
Mieluisaa oli niin ikään se, että käyttöön otettiin käsite kestävän kehityksen 
päämäärät: niitä on nyt hiottava ja ne on toteutettava mahdollisimman pian, 
jotta huippukokous merkitsisi alkua prosessille, joka muuttaa maailman ja tekee 
yhteiskunnistamme entistä kestävämpiä ja osallistavampia. Merkillepantavaa on 
myös se, että nyt tunnustetaan kansalaisyhteiskunnan rooli kestävän kehityksen 
mahdollistajana ja täytäntöönpanijana.

Kuten olen aiemmin todennut, tie Riosta eteenpäin on yhtä tärkeä kuin tie 
Rioon. Kansalaisyhteiskunnan on tästedes asetettava etusijaan Rio+20-kon-
ferenssin seuranta. Se tulee olemaan myös yksi omista pääteemoistani jäljellä 
olevalla ETSK:n puheenjohtajuuskaudellani.

Staff an Nilsson
puheenjohtaja

13. heinäkuuta 2012
Reykjavik: ensimmäinen EU:n 
ja Islannin neuvoa-antavan 
sekakomitean kokous

6. syyskuuta 2012
Kypros: julkinen kuuleminen 
aiheesta ”Henkilökohtaisten 
sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalveluiden ala” 

25. syyskuuta 2012
ETSK, Bryssel: Toiminnan 
tehostaminen Euroopan 
vahvistamiseksi – 
Kansalaisyhteiskunta: 
täysivaltainen kumppani 
Eurooppa 2020 -strategiassa

28. syyskuuta 2012
Lissabon: konferenssi: 
”Työmarkkinauudistukset 
vastauksena kriisiin” 
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KALENTERIIN MERKITTÄVÄÄ

LYHYESTI

Eurooppalaisia mehiläisiä!

Mehiläisillä on ollut ammoisista 
ajoista lähtien merkittävä asema luon-
nonjärjestyksessä; ne ovat pölyttäjinä 
elintärkeä osa maataloutemme toimin-
taa. Viime vuosina hunajamehiläiset 
ovat vähentyneet huolestuttavasti. 
Ilmiön syytä ei edelleenkään tunneta, 
mutta saasteet, yksipuolinen viljely 
ja torjunta-aineiden liikakäyttö ovat 
kaikki mahdollisia syitä. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tiedostaa ongelman ja sen vaikutukset 
biologiseen monimuotoisuuteen sekä ruoan laatuun ja turvallisuuteen. Siksi 
ETSK ja alueiden komitea sijoittivat 7. toukokuuta 2012 Brysseliin Jacques 
Delors -rakennuksen katolle kaksi mehiläispesää. Tähän huipentui komiteoi-
den noin vuosi sitten Apis Bruoc Sella -yhdistyksen kanssa käynnistämä hanke. 
Yhdistys edistää mehiläispesien sijoittamista kaupunkirakennusten katoille. 
Tavoitteena on tuoda esille, että myös kaupungeilla on oma sijansa biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä ja että jokainen meistä voi omalla pienellä 
panoksellaan auttaa suojelemaan uhanalaisia ekosysteemejä.

Komiteoiden kaupunkimehiläishankkeen 31. toukokuuta pidettyjen viral-
listen avajaisten lukuisat onnekkaat osanottajat pääsivät maistamaan komi-
teoiden ensimmäistä hunajasatoa (reilun 20 päivän ”työn” antia). Kahden 
mehiläispesän odotetaan tuottavan vuosittain noin 40 kiloa hunajaa. (rdr)
 ●

Avointen ovien päivä 2012
ETSK avasi ovensa yleisölle

Yli 3 000 vierailijaa tutustui ETSK:n 
tiloihin 12. toukokuuta 2012, kun 
EU:n toimielimissä vietettiin 20. ker-
ran avointen ovien päivää. Tämän 
vuoden tapahtuman teemana oli 
kestävä kehitys ja vihreä talous. Näin 
lisättiin tietoisuutta YK:n järjestämän 
kestävän kehityksen konferenssin 
(Rio+20) keskeisistä aiheista. Vihreitä 
työpaikkoja, uusiutuvia energiamuo-

toja, kestäväpohjaisia kaupunkeja, vedenkulutusta ja muita tärkeitä aiheita 
esiteltiin luovalla ja interaktiivisella tavalla. 

Vierailijoilla oli mahdollisuus jutella komitean jäsenten ja henkilökunnan 
kanssa, tutustua ETSK:n työhön sekä osallistua koko perheelle tarkoitettuihin 
hauskoihin aktiviteetteihin. Puheenjohtaja Staff an Nilsson, varapuheenjohtaja 
Anna Maria Darmanin ja pääsihteeri Martin Westlake olivat koko päivän aktii-
visesti mukana vastaanottamassa vieraita sekä kertomassa ympäristöasioista. 

Tänäkin vuonna monien komitean jäsenten ja työntekijöiden erinomainen 
vapaaehtoistyö mahdollisti sen, että tapahtuma oli onnistunut ja antoi yleisölle 
dynaamisen ja elinvoimaisen kuvan toimielimestämme. (rdr) ●
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Yhdysvalloista alkunsa saanut 
talouskriisi on vuodesta 2008 läh-
tien ollut keskeisellä sijalla tiedo-
tusvälineissä ja noussut maailman 
johtohahmojen poliittisen asialistan 
kärkeen. Kun kriisi on nyt levin-
nyt Eurooppaan, Yhdysvaltojen ja 
Euroopan keskuspankkeja on yhä 
yleisemmin alettu vertailla keske-
nään. Kesäkuun 16. päivänä ilmesty-
neessä numerossaan Th e Economist 
vertasi Kalifornian julkista taloutta 
Kreikan taloudenpitoon. Los Ange-
lesin -kirjeenvaihtajan kirjoittamassa 

artikkelissa todetaan, että EU miel-
letään tiiviimmin integroituneeksi 
unionin ulkopuolella kuin itse 
unionissa: mitä järkeä olisi muutoin 
vertailla keskenään Yhdysvaltojen 
osavaltiota ja unionin jäsenvaltiota? 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
on vakuuttunut siitä, että unionin 
toimien lisääminen merkitsee maa-

ilmanlaajuisen kriisin torjumiseen 
ja estämiseen tähtäävien välineiden 
määrän ja tehokkuuden lisäänty-
mistä.

Komitea on erityisen kiinnos-
tunut keskustelusta, jota käydään 
tavasta muokata EU:n taloudellista 
yhdentymistä, sillä asiassa on kyse 
suorastaan eurooppalaisesta sosiaa-
limallista. Siksi onkin paikallaan, että 
talous- ja fi nanssiasioista vastaava 
komitean ECO-jaosto käsittelee 
esimerkiksi eurobondien käyttöön-

ottoa, eurooppalaisen luokituslai-
toksen perustamista, kansalaisten 
fi nanssikasvatusta tai rahoitusmark-
kinoiden sääntelyä.

ETSK:ssa järjestettiin tähän liit-
tyen 7. kesäkuuta 2012  korkean 
tason konferenssi, jossa pohdittiin 
meneillään olevaa valtionvelkakrii-

Kypros panostaa parempaan Eurooppaan*

Tosiasia on, että Euroopan on selviy-
dyttävä nykyisestä talouskriisistä entistä 
vahvempana. Niinpä puheenjohtajamaa 
Kypros pyrkii työstämään parempaa 
Eurooppaa, jossa edistetään kestävä-
pohjaista kasvua, sosiaalista yhteenkuu-
luvuutta ja työpaikkojen luomista. 
Meneillään oleva yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen kehitys on saanut Kyprok-
sen asettamaan tavoitteeksi unionin, jolla 
on nykyistä enemmän merkitystä kan-
salaisille ja maailmanlaajuisesti ja joka 
perustuu yhteisvastuun periaatteeseen.

Kehitystä on välttämättä ohjattava 
niin, että tuloksena on tehokkaampi ja 
kestävämpi Eurooppa. Tässä mielessä 
tärkein asialistalle kirjatuista seikoista 
ovat neuvottelut monivuotisesta rahoi-
tuskehyksestä 2014–2020; ne tarjoavat 
tilaisuuden sopia talousarvion ja politiikan 
linjauksista, joilla edistetään kasvua ja lisä-
tään kilpailukykyä. Puheenjohtajavaltion 
ominaisuudessa Kypros työstää moni-
vuotisesta rahoituskehyksestä käytävien 
neuvottelujen saattamista päätökseen. Sen 
tavoitteena on edistää mahdollisimman 
pitkälle neuvotteluja yhteisistä politii-
koista, yhteinen maatalous- ja kalastus-
politiikka ja koheesiopolitiikka mukaan 
luettuina. Koska puheenjohtajavaltio 
korostaa koheesiopolitiikan merkitystä, 
olemme pyytäneet ETSK:ta laatimaan lau-
sunnon Välimeren makroaluestrategian 
valmistelusta ja sen eduista saarijäsenval-
tioille. Puheenjohtajamaa keskittyy myös 
maatalouden ympäristöulottuvuuteen, 
energiatehokkuuteen, ekologiseen kestä-
vyyteen ja ilmastonmuutoksen vaikutus-
ten käsittelyyn.

Nykyisestä talouskriisistä selviytymi-
sen ja EU:n kilpailukyvyn parantamisen 

kannalta on niin ikään erittäin tärkeää 
tehostaa Euroopan taloudellista suo-
rituskykyä ja perustaa talous kasvuun. 
Siksi korostetaankin tarvetta tehostaa 
fi nanssi- ja makrotalouspolitiikkojen val-
vontaa ja varmistaa julkisen varainhoidon 
vakaus. Samaan aikaan on välttämätöntä 
edistää kasvua. Puheenjohtajavaltio 
Kypros keskittyykin vahvistamaan sisä-
markkinoita sekä edistämään työpaikko-
jen luomista, tutkimusta ja innovointia 
kiinnittämällä huomiota erityisesti pk-
yrityksiin, jotta Eurooppa olisi entistä 
kilpailukykyisempi. 

Pyrittäessä kohti Eurooppaa, jolla on 
nykyistä enemmän merkitystä kansa-
laisille ja jota leimaavat solidaarisuus 
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, paino-
tetaan nuorten työllisyystilannetta, koska 
EU:n työttömyysluvut ovat lähteneet 
huimaan nousuun. Painopisteiden jou-
kossa on myös Euroopan yhteisen turva-
paikkajärjestelmän perustaminen ennen 
vuoden 2012 loppua. Tässä yhteydessä 
Kypros on pyytänyt ETSK:lta valmistele-
van lausunnon perusteilla olevasta järjes-
telmästä (Eurodac) turvapaikanhakijoiden 
ja tiettyjen laittomien maahanmuuttaja-
ryhmien sormenjälkien vertailemiseksi. 
Puheenjohtajavaltio on pyytänyt ETSK:lta 
lausunnon myös osallistamisprosessien 
tehostamisesta ja paikallisviranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkina-
osapuolten osallistumisesta Eurooppa 
2020 -strategian täytäntöönpanoon. 

Puheenjohtajavaltio Kypros pyrkii niin 
ikään tuomaan Euroopan lähemmäksi 
naapureitaan jatkamalla laajentumisasi-
oiden käsittelyä ja korostamalla Euroopan 
naapuruuspolitiikan eteläistä ulottuvuutta 
pyrittäessä voimaannuttamaan unionia 
maailmannäyttämöllä. Painoa pannaan 
kehitykselle asetettujen EU:n päämäärien 
saavuttamiseen ja unionin ulkomaan-
kauppapolitiikan lujittamiseen.

Unionin on oltava lähempänä kan-
salaisiaan. Kyproksen toiveena on, että 
Eurooppa tunnetaan vieraanvaraisena 
paikkana (fi loxenos topos), yritysten, ide-
oiden, palveluiden, innovoinnin ja kult-
tuurin tyyssijana. ”Filoxenos topos” liittyy 
Kyproksen pyrkimykseen paremmasta 
Euroopasta, unionista, joka antaa toivoa 
kansalaisilleen, erityisesti nuoremmille 
sukupolville. ●

* Andreas Mavroyiannis, Eurooppa-asioiden varaministeri presidentin kansliassa, EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Kypros

ETSK:n kyproslaisjäsenten 
odotuksia Euroopan unionin 
puheenjohtajuuskaudelta*

Välimeren alue tarvitsee uuden vision

Michalis Antoniou
työnantajien ryhmä
Kyproksen työnantajien keskusliiton (OEB) apulaispääjohtaja
Kyproksen puheenjohtajakausi osuu Euroopan sodanjälkeisen historian toistaiseksi epävakaimpaan ajanjaksoon. Epävakaat 
ajat merkitsevät kuitenkin myös mahdollisuutta ja muutosta. ETSK:n olisi nyt kannustettava ja tuettava tiiviissä yhteistyössä 
EU:n muiden toimielinten kanssa politiikkoja, joita tarvitaan elvyttämään kasvua, vähentämään työttömyyttä ja saamaan 
kaikki kansalaiset uskomaan jälleen hyvinvoinnin paluuseen.

Dimitris Kittenis
työntekijöiden ryhmä
Kyproksen ammatillisen keskusjärjestön (SEK) entinen pääsihteeri
Kypros sijaitsee Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan risteyksessä, ja se ryhtyy hoitamaan EU:n neuvoston puheenjohtajuutta 
aikana, jolloin itse unioni on tienhaarassa. Puheenjohtajavaltiona Kyproksen on määrä auttaa ratkomaan eriarvoisuuteen 
ja yhteisvastuuseen liittyviä pulmia sekä tehdä pikaisesti päätöksiä kriisien ratkaisemiseksi. Tavoitteena on vähentää työt-
tömyyttä, parantaa elämänlaatua ja viedä Euroopan yhdentymistä eteenpäin.

Kostakis Konstantinidis
muut eturyhmät
Kyproksen viljelijäjärjestön (EKA) puheenjohtaja
Puheenjohtajakaudelle asettamiemme kunnianhimoisten tavoitteiden mukaisesti pyrimme jatkuvasti parantamaan jäsen-
valtioiden välistä yhteistyötä ja solidaarisuutta sekä antamaan kimmokkeita rauhan edistämiseen ei pelkästään Välimeren 
ja Lähi-idän maissa vaan myös Euroopassa ja muualla maailmassa. Haluaisimme niin ikään kohentaa tavallisten ihmisten 
elinoloja ja vauhdittaa kasvua Euroopan lisäksi myös EU-maiden ulkopuolella.

Michalis Lytras
muut eturyhmät
Kypros pyrkii puheenjohtajamaana kantamaan kortensa kekoon, jotta saavutettaisiin tavoitteena oleva Euroopan unionin 
sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus. Kypros panostaa myös talouskasvuun ja talouskriisistä selviytymiseen. Asia-
listalla ovat lisäksi vuosina 2014–2020 toteutettavan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen saattaminen päätökseen ja 
hyväksyminen, työttömyyden torjuminen sekä rauhan aikaansaaminen Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Uskon, että 
tulossa on onnistunut ja tuottoisa puheenjohtajuuskausi.

Andreas Pavlikkas
työntekijöiden ryhmä
yleiskyproslaisen työntekijöiden keskusliiton tutkimusosaston päällikkö
Sanoisin, että Kyproksen tasavallan puheenjohtajakautta leimaa onnistuminen kaikilla tasoilla – sekä poliittisesti että 
organisatorisesti. Maamme on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan antamaan oma panoksensa päätöksentekoon sellaisista 
seikoista kuin suurten ja pienten maiden keskinäinen yhteisvastuu, unionin asialistan tehostaminen ja laajentaminen sekä 
EU:n suhteiden lujittaminen Välimeren ja Lähi-idän maihin. Kyproksella on lisäksi tilaisuus esittäytyä maana niin Euroo-
passa kuin kansainvälisesti sekä esitellä vahvuuksiaan ja ansioitaan houkutellakseen investointeja ja matkailijoita. ●

* ETSK:n erään kyproslaisjäsenen erottua tehtävästään on käynnistetty menettely uuden jäsenen nimittämiseksi. Nimittämisprosessi oli vielä kesken tätä uutislehteä koottaessa. 
Luettelo ETSK:n kaikista jäsenistä on nähtävissä komitean internetsivustolla osoitteessa eesc.europa.eu.

sesta hyödystä EU:n saarivaltioiden 
kannalta.

ETSK:n kreikkalainen jäsen ja Euro-
medin seurantakomitean puheenjoh-
taja Dimitris Dimitriadis on nimetty 
lausunnon esittelijäksi. 

ETSK-info: Miksi EU tarvitsee 
uutta makroaluestrategiaa 
Välimeren alueelle?

Dimitris Dimitriadis: Kaikki EU:n 
tähänastiset pyrkimykset tarkastella 
Välimeren aluetta kokonaisuutena ovat 
epäonnistuneet. Barcelonan prosessi, 
joka käynnistettiin vuonna 1995  ja 
jonka tarkoituksena oli muodostaa 
kehys EU:n ja sen Välimeren alueen 
kumppanien suhteille, on kuihtunut. 

Tällä välin alueen geopoliittinen toi-
mintaympäristö on muuttunut täysin 

Dimitris Dimitriadis, ETSK:n jäsen

KOLLEGAN HAASTATTELU

Uudessa haastattelusarjassa ETSK:n 
työntekijöiden ryhmän puolalaisjä-
sen Tomasz Jasiński, joka edustaa 
jäseniä ETSK-info-uutiskirjeen 
toimituskunnassa, keskustelee 
kollegoidensa kanssa heitä kiin-
nostavista aiheista. Ensimmäinen 
haastateltava on ETSK:n työnteki-
jöiden ryhmän alankomaalaisjäsen 
Martin Siecker, joka edustaa Alan-
komaiden ammattiliittojen keskus-
järjestöä.

Tomasz Jasiński: Mikä on 
ammatillinen taustasi?

Martin Siecker: Olen ammatiltani 
toimittaja. Aloitin urani 70-luvulla 
vasemmistolaisen päivälehden uutis-
toimittajana. Kymmenen vuotta 
myöhemmin siirryin ammattiyh-
distysliikkeen palvelukseen liikkeen 
jäsenille suunnatun uutiskirjeen toi-
mittajaksi. 

TJ: Miksi valitsit uran 
ammattiyhdistysliikkeessä? 

MS: Mitä enemmän kirjoitin juttuja 
työmarkkinasuhteista, sitä syvemmin 
perehdyin alaan. Eräänä päivänä sain 
kuulla, että lehden nuorille toimitta-
jille maksettiin pienempää palkkaa 
kuin mihin he olivat oikeutettuja. 
Perustin työtovereideni kanssa toi-
mintaryhmän heidän tukemisekseen. 
Neuvottelimme kustantajan kanssa 
ja lopulta voitimme. Päätin tuolloin 
työskennellä organisaatiossa, joka 
puolustaa työntekijöiden oikeuksia. 

TJ: Kuinka kauan olet ollut 
ammattiyhdistyksen jäsen? 

MS: Liityin ammattiyhdistykseen 
siirtyessäni työmarkkinoille vuonna 
1967. Ennen toimittajan uraa tein 
kaikenlaisia tilapäisiä töitä. Se oli oma 
valintani. En halunnut tuolloin pysy-
vää työpaikkaa tai kiinteitä työaikoja. 
Pidin vapaudesta: kun aurinko pais-
toi, saatoin lähteä uimaan sen sijaan, 
että olisin tehnyt töitä.

TJ: Mitä harrastat? 

MS: Musiikkia. Kuuntelen paljon 
musiikkia. Osaan soittaa vähän 
rumpuja, mutta en tarpeeksi hyvin 
voidakseni soittaa yhtyeessä. Sitä 
paitsi vaikka soittaisinkin paremmin, 
minulla ei olisi aikaa yhtyeelle. Rakas-
tan myös lukemista: en tiedä juuri 
mitään parempaa kuin hyvä dekkari. 

TJ: Luulin, että kaikki 
alankomaalaiset ovat 
jalkapallofaneja!

Olen jalkapallofani. Olen amsterda-
milaisen Ajaxin kannattaja. Asuin 
Amsterdamin olympiastadionin 
vieressä Ajaxin parhaina aikoina. 
Katsoin kaikki joukkueen kotipe-
lit 70-luvun alussa, kun Ajax voitti 
Euroopan mestarien liigan kolme 
kertaa peräkkäin.

TJ: Milloin sinusta tuli ETSK:n 
jäsen?

MS: Kymmenen vuotta sitten. 
Vuonna 2010  minut nimettiin 
ETSK:n jäseneksi kolmatta kertaa.

TJ: Mikä on mielestäsi EU:n 
kiireellisin haaste?

MS: Kasvava euroskeptisismi. Se on 
todellinen uhka. Jos emme saa sitä 
torjuttua, on olemassa vaara, että 
Euroopan yhdentämisestä jää jäljelle 
vain neliökilometri betonia, lasia ja 
terästä lähellä Brysselin keskustaa 
muistomerkkinä ihanteesta, jota 
kerran pidettiin suurenmoisena ja 
kunnioitettavana mutta joka päätyi 
surkeasti historian romukasaan kaik-
kien aikojen suurimpana ja kalleim-
pana poliittisena epäonnistumisena.
 ●

ETSK:n tulevia tapahtumia
Toiminnan tehostaminen Euroopan vahvistamiseksi 

Kansalaisyhteiskunta: täysi-
valtainen kumppani Eurooppa 
2020 -strategiassa

Tapahtumassa, joka järjestetään 
25. syyskuuta 2012, käsitellään kei-
noja kasvun vauhdittamiseksi ja 
Euroopan kasvusopimuksen laa-
timiseksi. Neljässä rinnakkaisessa 
työryhmässä keskustellaan johdon-
mukaisten puitteiden käyttöönotta-
misesta EU:n kasvustrategiaa varten, 
yhtenäismarkkinoiden uudelleen-

käynnistämisestä, talouden elvyttä-
misestä ja työpaikkojen luomisesta 
sekä innovoinnista älykkään ja kes-
täväpohjaisen kasvun yhteydessä. 

ETSK:n ryhmien puheenjohtajat 
esittelevät kukin näkemyksiään siitä, 
kuinka Eurooppa saadaan takai-
sin kestäväpohjaiselle kasvu-uralle. 
Korkean tason paneelikeskustelussa 
tarkastellaan tämän jälkeen keinoja 
maksimoida Eurooppa 2020 -strate-
gian tarjoamat kasvumahdollisuudet. 

Konferenssiin osallistuu jäsen-
valtioiden ja EU:n sidosryhmiä, 
EU-tason päätöksentekijöitä, EP:n ja 
kansallisten parlamenttien jäseniä, 

jäsenvaltioiden hallitusten jäseniä 
ja korkean tason virkamiehiä, kan-
salaisyhteiskunnan edustajia jäsen-
valtio- ja EU-tasolta, paikallis- ja 
alueviranomaisia, pohdintaryhmien 
edustajia sekä mielipidevaikuttajia.

Konferenssissa ETSK sekä 
jäsenvaltioiden talous- ja sosiaali-
neuvostot esittävät näkemyksiä ja 
vaihtavat kokemuksiaan ja parhaita 
käytänteitä mainittujen keinojen 
hyödyntämiseksi, jotta edetään kohti 
kestävyysperiaatteiden mukaista ja 
kilpailukykyistä Eurooppaa. (kf) ●

Haluatko lisätietoa? Tutustu 
tapahtuman ohjelmaan interneto-
soitteessa: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home. 

Voit myös ottaa yhteyttä osoittee-
seen: europe2020-eesc@eesc.europa.
eu.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAVALTION KYPROKSEN PUHEENJOHTAJUUSKAUSI

eräiden Pohjois-Afrikan maiden val-
lankumousten vuoksi. 

Meidän onkin aloitettava alusta. 
Meillä on oltava uusi visio ja täysin 
uusi lähestymistapa. Tapaan pian 
ensimmäisen kerran erään Kyproksen 
ministerin keskustellakseni siitä, miten 
ETSK voi parhaiten vastata Kyproksen 
neuvonantopyyntöön. 

ETSK-info: Moniin Välimeren 
alueella sijaitsevien EU:n 
jäsenvaltioiden haasteista 
voitaisiin puuttua EU:n 
koheesiopolitiikan 
yhteydessä…

DD: Koheesiopolitiikka ei riitä. Tar-
vitsemme tulevia 15–20 vuotta varten 
laajemman vision ja pitkän aikavälin 
näkymät, ja niiden on katettava koko 
alue eikä vain alueella sijaitsevia EU:n 

jäsenvaltioita. Meidän on ensin määri-
teltävä alueelle selkeät pitkän aikavälin 
tavoitteet, ja sen jälkeen on varmistet-
tava, että niitä tuetaan koheesiopoli-
tiikalla. 

ETSK-info: Olette juuri 
palannut Itämeren alueen 
strategiaa käsitelleestä 
konferenssista. Katsotteko, 
että voitte käyttää hyväksi 
tässä yhteydessä laadittuja 
ratkaisuja? 

DD: Itämeren alueen strategia on 
ilman muuta mallina vastaaville stra-
tegioille. Se on osoittanut, miten onnis-
tunut voi olla yhteisiin kysymyksiin 
sovellettava integroitu lähestymistapa, 
johon useat maat ja viranomaiset osal-
listuvat. Kaikkia Itämeren strategian 
ratkaisuja ei luonnollisestikaan voida 
käyttää sinällään, mutta eräät niistä 

ovat tarjonneet hyödyllisiä ideoita. 
Itämeren alueen strategiasta voidaan 
geopoliittisesti oppia se, että vaikka 
strategian piiriin kuuluu vain EU:n 
jäsenvaltioita, EU:n ja Venäjän suh-
teet ovat sen onnistumisen kannalta 
ehdottoman tärkeät. 

Jos siis haluamme EU:n Välimeren 
strategian onnistuvan, sen on koottava 
yhteen kaikki Välimeren rannikkoalu-
eiden toimijat: EU:n jäsenvaltiot, saa-
ret, Pohjois-Afrikan valtiot, Turkki, 
Israel ja palestiinalaisalueet. (mb)   ●

Puheenjohtajavaltio Kyproksen 
internetsivu on nyt luotu ja käytössä.

Puheenjohtajavaltio Kyproksen 
uusimpia uutisia saa näpäyttämällä 
osoitetta: www.cy2012.eu.

Puheenjohtajamaa Kypros on pyy-
tänyt ETSK:ta laatimaan lausunnon 
makroaluestrategian kehittämisestä 
Välimeren alueelle ja sen mahdolli-

Andreas Mavroyiannis, Eurooppa-asioiden 
varaministeri presidentin kansliassa, EU:n neuvoston 
puheenjohtajavaltio Kypros

UUSIA ETSK:N JULKAISUJA

 ■ Kuluttajansuoja

 ■ Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Kyproksen 
toimiessa EU:n neuvoston puheenjohtajana 

Lisätietoa osoitteessa http://www.ETSK.europa.
eu/?i=portal.en.publications. ●
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siä. Konferenssiin osallistuivat muun 
muassa Luxemburgin pääministeri 
ja euroryhmän puheenjohtaja Jean-
Claude Juncker, Italian Eurooppa-
asiain ministeri Enzo Moavero 
Milanesi sekä korkean tason edusta-
jia Euroopan komissiosta, Euroopan 
keskuspankista ja Euroopan parla-
mentista. ETSK:n puheenjohtaja 
Staff an Nilsson kehotti tilaisuuden 
avauspuheenvuorossaan ottamaan 
käyttöön finanssivakausunionin 
ja eurobondit. Hän tähdensi, että 
jäsenvaltioilta odotetaan konkreet-
tisia aloitteita varainhoitovastuun 
jakamiseksi, jotta valtiontalouttaan 
vakauttamaan pyrkivien maiden 
valtionvelan korkotaso saadaan las-
kemaan. Konferenssissa käytyjen 
keskustelujen puheenjohtajana toimi 
ECO-jaoston puheenjohtaja Michael 
Smyth. Hänen käsityksensä mukaan 
nyt ollaan samantapaisessa kysynnän 
kriisissä kuin 1930-luvulla, ja hän 
totesi, että tiukat säästötoimet joh-
tavat ainoastaan taantumaan, josta 
puolestaan populismi ja radikaalit 
puolueet saavat vettä myllyynsä. 
Puheenvuoron käyttivät myös Car-
melo Cedrone ja Gérard Dantin, 
joiden laatimissa ETSK:n lausun-
noissa käsitellään eurobondeja ja 
muita vaihdettavia velkakirjoja, sekä 
ETSK:ssa toimivan, talouspolitiikan 
koordinointia käsittelevän pysyvän 
valmisteluryhmän puheenjohtaja 
Pedro Augusto Almeida Freire. 
Heidän mielestään nykytilanne on 
ratkaistavissa ainoastaan yhden-
tymisen avulla. Jo hyväksytyssä 
Cedronen lausunnossa esitetyssä 
konkreettisessa ehdotuksessa kan-
natetaan kahdenlaisia joukkovel-
kakirjalainoja: vakausjoukkolainoja 
velan jakamiseksi jaetun vastuun 
periaatteella ja debentuureja pää-
oman houkuttelemiseksi kehitty-
mässä olevista talousmahdeista, 
kuten Brasiliasta, Venäjältä, Inti-
asta ja Kiinasta. Dantinin laati-
masta lausunnosta, jossa käsitellään 
velan jakamista jäsenvaltioiden 
kesken, äänestetään heinäkuun 
täysistunnossa. Komission edustaja 
korosti, että on tärkeää luoda EU:n 
rahoitussektorille suoja ja pyrkiä 
yhdentämään julkista varainhoitoa 
entisestään. Euroopan parlamentin 
jäsen Sylvie Goulard puolestaan 
totesi, että Eurooppa-neuvosto ei 
saisi olla ainut poliittinen areena, 
jolla nykyistä kriisiä puidaan. Hän 
toi esiin tarpeen lähestyä asiaa laa-
jemmin. Jean-Claude Juncker päätti 
konferenssin optimistiseen sävyyn 

Poliittisen tahdon puute esteenä kriisistä selviytymiseen

Carmelo Cedrone, totesitte tuoreessa 
lausunnossanne, että Eurooppaa nykyisin 
koetteleva kriisi on pikemminkin poliittinen 
kuin taloudellinen…

Euroopalla ei ole enää varaa harjoittaa yksittäistä rahapo-
litiikkaa ja 17 sortin talous- ja fi nanssipolitiikkaa. EU:n 
olisi muotouduttava fi nanssiunioniksi. Ensimmäinen 
askel tähän suuntaan olisi ottaa käyttöön kaksi toisi-
aan täydentävää mutta erilaista EU-joukkovelkakirjaa: 
velan vakauttamiseen tähtäävät unionin bondit, joilla ei 
voi käydä kauppaa, ja eurobondit elpymisen ja kasvun 
edistämiseksi.

Onko ajatus toteutuskelpoinen?

Joukkovelkakirjat palauttaisivat sijoittajien luottamuksen, ja säästötoimet 
antaisivat sijaa elvyttävälle hyvinvointivaltiolle. Suunnitelmamme ei myöskään 
edellytä perussopimuksen muuttamista tai uusien instituutioiden perustamista. 
Siinä hyödynnettäisiin EU:n nykyisiä välineitä, kuten Euroopan investointi-
rahastoa (EIR). Nyt puuttuu vain poliittista tahtoa. (rdr) ●

Martin Siecker: musiikin ja dekkareiden ystävä
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Michalis Antoniou, 
ETSK:n jäsen, 
työnantajien ryhmä

Dimitris Kittenis, 
ETSK:n jäsen, 
työntekijöiden ryhmä

Kostakis Konstantinidis, 
ETSK:n jäsen, 
muut eturyhmät

Michalis Lytras, 
ETSK:n jäsen, 
muut eturyhmät

PHOTO L:  Andreas 
Pavlikkas, ETSK:n jäsen, 
työntekijöiden ryhmä
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