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Euroopan ohjat kansalaisten käsiin

Nyt on haastava ajankohta siirtyä 
Euroopan unionin minkä tahansa 
toimielimen johtoon. Henri Malosse 
valittiin huhtikuussa Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitean puheenjohtajaksi 
vuoden 2015 lokakuun loppuun jatku-
vaksi toimikaudeksi, ja hän sanoo, ettei 
pelkää muutosta Euroopan kohtaamiin 
haasteisiin vastaamisessa.

Malosse katsoo ennen kaikkea tule-
vaisuuteen ja painottaa tarvetta paran-
taa Euroopan nuorten oloja – erityisesti 
työn löytämisen helpottamiseksi. 
Malosse on erityisen tietoinen tarpeesta 
vahvistaa eurooppalaista nuorta suku-
polvea ja on jo alkanut kuulla nuoria 
siitä, mikä heille on tärkeää. 

Hän haluaa myös uudistaa ETSK:n 
työmenetelmiä, jotta voidaan lisätä 
kansalaisyhteiskunnan vaikutusmah-
dollisuuksia päätöksenteossa ja auttaa 
EU:n legitimiteetin palauttamisessa. 
Tämä merkitsee kehityksen aktiivista 
ennakointia sen odottamisen sijasta. 
Komitea voi noudattaa tätä periaatetta 
antamalla hyvin perusteltuja oma-
aloitteisia lausuntoja, joissa voidaan 
myös haastaa Euroopan komission 
näkökanta.

Omien seurantaryhmiensä ansi-
osta ETSK voi pystyy analysoimaan 
Eurooppa 2020 -strategian kaltais-
ten EU:n politiikkojen toteuttamista. 
«Uskottavuutemme lisäämiseksi mei-
dän täytyy siirtyä neuvoa-antavan eli-
men roolista hankkeiden käynnistäjäksi 

ja ideoiden ja innovaatioiden laborato-
rioksi. Meidän tulisi myös hyödyntää 
täysimääräisesti jäsenten osaamista ja 
kotimaan yhteyksiä komitean vaiku-
tusten lisäämiseksi. ETSK:n on oltava 
unionin asialistan laadinnan ytimessä», 
Malosse toteaa.

Kysytään tärkeitä kysymyksiä

Monet eurooppalaiset eivät enää koe, 
että heidän huoliaan kuunnellaan Brys-
selissä, Malosse selittää. «Kriisin vuoksi 
eurooppalaisten arki on täynnä huo-
lia – omasta ja lastensa elämästä. EU 
nähdään ongelmana pikemmin kuin 
ratkaisuna. Olen kuitenkin vakuuttu-
nut, että Eurooppa voi antaa perustavan 
tärkeän panoksen elpymiseen – mutta 
sen täytyy vaihtaa kurssia!»

ETSK:n tehtävänä tulee olla antaa 
ääni niille, joita ei koskaan kuulla 
Brysselissä, muistuttaa EU:ta ihmisten 

elämän realiteeteista ja kehittää keinoja 
Euroopan vahvistamiseksi. «Komitean 
vastuulla on kysyä oikeat kysymykset 
ja saada niihin vastaukset. Nyt on aika 
tehdä kansalaisista taas kerran Euroo-
pan liikkeelle paneva voima, eikä se voi 
odottaa huomiseen. Tämän haasteen 
olen asettanut itselleni», Malosse sanoo.

Koska ETSK:n jäsenet ovat itse kan-
salaisyhteiskunnan edustajia, komitealla 
on hyvät mahdollisuudet ajaa kansalais-
ten asiaa. Malossen poliittisiin paino-
pisteisiin seuraavan kahden ja puolen 
vuoden aikana kuuluvat:

-
minen kuten heidän heidän säästö-
jensä pikemmin kuin suuryritysten 
suojeleminen, nuorisotyöllisyyden 
sekä terveydenhuollon ja eläke-
etuuksien saatavuuden takaaminen 

-
den ja yrittäjyyden vahvistaminen 
Euroopassa 

-
vasta teknokraattisesta lähestymis-
tavasta luopuminen ja Eurooppaan 
kuulumisen tunteen ja solidaarisuu-
den vahvistaminen. 

PÄÄKIRJOITUS 
Hyvä lukija

EU:n suurin haaste on nykyisin 
Euroopan kansalaisten EU:lle antama 
vähäinen tuki. Kansan tuen voittami-
sen takaisin täytyy olla lähikuukausien 
ensiarvoisin tavoite meille, jotka 
uskomme Euroopan integraatioon.

Aivan kuin talouskriisi ei olisi tar-
peeksi, unionin hallinto on nopeut-

tanut kansan vieraantumista entisestään patistamalla verottamaan ihmisten 
säästöjä, mitä pidetään jälleen yhtenä petoksena.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on ainutlaatuinen pätevyys vastata 
tähän haasteeseen, sillä se on ainoa unionin toimielin, jonka jäsenet eivät ole 
poliitikkoja eivätkä virkamiehiä.

Koko monipuolista kansalaisyhteiskuntaa edustavan ETSK:n on syytä osal-
listua entistä näkyvämmin julkiseen 
keskusteluun ja erottua monista 
muista, Brysselissä toimivista neu-
voa-antavista elimistä. ETSK:n on 
aika kasvattaa poliittista kunnian-
himoaan ja toimia oma-aloitteisesti 
hyödyntäen täysimääräisesti parasta 
voimavaraansa: jäseniään. Olemme 
EU:n ainoa elin, joka pystyy viesti-
mään vahvoja ja usein epämiellyt-
täviä kannanottoja. Kykenemme 
ainoana tarkastelemaan asioita 
myönteiseen sävyyn kriittisesti ja 
ravistelemaan unionin toimielimiä.

Eurooppalaisten elämän täyt-
tää nykyisin monista syistä johtuva 
huolestuttava epävarmuus. ETSK:n 
puheenjohtajana aion vaatia kunnianhimoisempaa EU:ta, joka asettaa kansa-
laistensa intressit tosiasiallisesti tärkeysjärjestyksen kärkeen. Olen jo kertonut 
minua Twitterissä seuraaville, että Eurooppa on intohimoni, ei urani. Toivon 
onnistuvani yhdistämään tuon innoituksen tehtävääni komitean johtohahmona 
seuraavien kahden ja puolen vuoden ajan.

Henri Malosse 
ETSK:n puheenjohtaja
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“Olemme EU:n ainoa elin, 
joka pystyy viestimään vah-
voja ja usein epämiellyttäviä 
kannanottoja. Kykenemme 
ainoana tarkastelemaan 
asioita myönteiseen sävyyn 
kriittisesti ja ravistelemaan 
unionin toimielimiä.”

“EU nähdään ongelmana 
pikemmin kuin ratkaisuna. 
Olen kuitenkin vakuut-
tunut, että Eurooppa voi 
antaa perustavan tärkeän 
panoksen elpymiseen – 
mutta sen täytyy vaihtaa 
kurssia!»”Näkemys vapauden 

Euroopasta
Malossesta tuli ETSK:n jäsen 

vuonna 1995, ja seuraavana vuonna 
hänestä tuli työnantajat-ryhmän 
puheenjohtaja. Hän syntyi Rans-
kassa korsikalaisperheeseen. Hän 
varttui toisen maailmansodan jälkei-
sen ranskalais-saksalaisen sovinnon 
ilmapiirissä ja vakuuttui yhteistyön 
tärkeydestä. Hän tuli myöhemmin 
kaksikymmentävuotiaana tietoiseksi 
Länsi- ja Itä-Euroopan erottavasta 

rautaesiripusta. Tämä vei hänet Puo-
laan, missä hän tapasi Lech Wa!"san 
Gda#skissa vuonna 1976. Nämä kaksi 
miestä rakastavat vapautta ja vihaa-
vat sortoa. Malosse puhuu muun 
muassa puolaa ja venäjää ja opet-
taa Eurooppa-asioita Moskovassa 
ja Wroc!awissa sekä Strasburgissa ja 
Pariisissa.

Hän oli myös perustamassa 
Ranskan kauppa- ja teollisuus-
kamarien EU-valtuuskuntaa, 
jonka johtaja hänestä myöhem-
min tuli. Vuonna 1987 hän perusti 

euroneuvontakeskusten eurooppa-
laisen verkon, johon kuuluu yli 300 
kaikkialla Euroopassa pk-yrityksiä 
opastavaa neuvontakeskusta. 

ETSK:n puheenjohtajana toimimi-
nen on uusi haaste. «Komitea edustaa 
yhteiskuntaa, ja meidän on työsken-
neltävä yhdessä kaikin voimin sen 
varmistamiseksi, että Eurooppa vastaa 
kansalaistensa odotuksiin», Malosse 
kehottaa. «Meidän täytyy tarjota nuo-
rillemme tulevaisuudennäkymät.» 
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Mahdollisuuksia kaikille
Itävalta on mallimaa sen varmistami-

sessa, että koulunsa keskeyttäneillä on 
mahdollisimman hyvät työllistymis- ja 
koulutusnäkymät. Voidaanko sen onnis-
tunutta esimerkkiä seurata Euroopan 
laajuisesti?

Euroopan komissio on äskettäin 
kehottanut EU:n jäsenvaltioita toteut-
tamaan alle 25-vuotiaita koskevan 
työllisyys- ja koulutustakuuohjelman. 
Komission mukaan tällaisen ohjelman 
sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt olisi-
vat merkittävästi toteutuskustannuksia 
suuremmat. 

Itävallassa saadut kokemukset ovat jo 
osoittaneet tämän todeksi. 

«Oppisopimuskoulutuksella on maas-
samme pitkät perinteet», sanoo Euroopan 
tasolla sosiaaliasioista vastaava Itävallan 
liittovaltion talouskamarin jäsen ja äsket-
täin valittu ETSK:n työmarkkinoiden 
seurantaryhmän puheenjohtaja Christa 
Schweng. «Noin 40 prosenttia koulun kes-
keyttäneistä valitsee oppisopimuskoulu-
tuksen.» Itävallan työttömyysaste on EU:n 
alhaisin, ja sen nuorisotyöttömyyden aste 
on EU:n toiseksi alhaisin. 

Kaikilla koulunsa keskeyttäneillä ei 
kuitenkaan ole oppisopimuskoulutukseen 
pääsyyn tarvittavia taitoja. Itävallan nuo-
risotakuujärjestelmä tarjoaa tukea niille, 
joilla on vaikeuksia oppisopimuspaikan 
löytämisessä. Lisäksi maassa on perus-
tettu nuorten valmennushankkeita, joiden 
tarkoituksena on auttaa niitä, jotka ovat 
vaarassa jäädä turvaverkon ulkopuolelle.

Mallia Euroopalle

«Itävaltalaisessa oppisopimusmal-
lissa työmarkkinaosapuolet ovat suo-
raan mukana toiminnassa», Schweng 
sanoo. «Esimerkiksi talouskamari, joka 
on koko Itävallan liike-elämän laillinen 
edustaja ja yksi työmarkkinaosapuolista, 
on vastuussa sopimusten rekisteröinnistä 
ja siitä, että yritykset kouluttavat oppi-
sopimuksen tehneet asianmukaisesti.» 
Käytännössä 80 prosenttia itävaltalaiseen 
oppisopimukseen kuuluvasta ajasta työs-
kennellään yrityksessä ja 20 prosenttia 
ajasta opiskellaan koulussa. 

Suuri nuorisotyöttömyys kaik-
kialla unionissa on saanut myös 
muut jäsenvaltiot kiinnostumaan 

oppisopimusjärjestelmästä. «Mallia on 
pyritty levittämään muuallekin», Schweng 
sanoo. «Saksa, jolla on samankaltaiset 
perinteet oppisopimuskoulutuksessa, 
lähetti valtuuskunnan Espanjaan näyt-
tämään, kuinka malli toimii. Itävaltalaiset 
ovat kertoneet kokemuksistaan Rans-
kassa, ja nyt meillä on tilaisuus edistää 
mallia myös Brysselissä.»

Nuorisotyöttömyys on keskeinen huo-
lenaihe kaikissa unionin jäsenvaltioissa. 
Itävallan kokemukset osoittavat, että 
nuorten saaminen työmarkkinoille on 
ratkaisevan tärkeää vaurauden ja sosi-
aalisen yhteenkuuluvuuden kannalta. 

Suoraa demokratiaa käytännössä

Eurooppalainen kansalaisaloite 
on tarjonnut kansalaisyhteiskunnalle 
kuluneen vuoden aikana keinoja osal-
listua päätöksentekoon ilman välikä-
siä. Vaikka useita asioita onkin vielä 
työstettävä, tässä yleiseurooppalaisessa 
demokratian harjoittamisessa on edis-
tytty merkittävästi. 

Tämä on yleisarviointi Euroop-
palaisen kansalaisaloitteen päivästä, 
joka pidettiin ETSK:ssa 9. huhtikuuta 

2013 eurooppalaisen kansalaisaloit-
teen olemassaolon ensimmäisen 
vuoden kunniaksi. Koko päivän kes-
tänyt tilaisuus tarjosi sidosryhmille 
ja päättäjille mahdollisuuden jakaa 
kokemuksia, vaihtaa näkemyksiä ja 
löytää parannuskohteita. 

Asia l le  omistetun internet-
sivuston avul la  1 .  huhtikuuta 
2012 käynnistetty eurooppalainen 
kansalaisaloiteinstituutio on jo anta-
nut väylän 14 rekisteröityyn aloittee-
seen, ja allekirjoituksia on saatu yli 1,6 
miljoonaa.

Vaikuttava alkutaival

«Kun tarkastellaan kuluneita 12 
kuukautta, voidaan eurooppalaista 
kansalaisaloitetta epäilemättä kut-
sua menestykseksi», sanoi Maros 
$ef%ovi%, toimielinsuhteista ja hal-
linnosta vastaava Euroopan komis-
sion varapuheenjohtaja. «Aloitteiden 
määrä ja ehdotusten korkea taso ovat 
tehneet minuun vaikutuksen. Ne ovat 
lähellä eurooppalaisten sydämiä olevia 
aiheita.» 

Näihin näkemyksiin yhtyi ETSK:n 
väistyvä puheenjohtaja Sta&an Nilsson, 
jonka mukaan eurooppalainen kan-
salaisaloite voi tehokkaasti käytettynä 
auttaa Euroopan kansalaisia tiivistä-
mään yhteenkuuluvuuttaan näinä epä-
varmoina aikoina. Bruno Kaufmann, 
Euroopan aloite- ja kansanäänestysins-
tituutin ('e Initiative and Referendum 

Institute Europe) puheenjohtaja, lisäsi 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen osoit-
taneen selvästi, mitä EU:ssa parhaillaan 
tapahtuu.

Työsarkaa

Kaikki osanottajat olivat kuitenkin 
samaa mieltä siitä, että kustannukset, 
verkossa toimiva allekirjoitusten kerä-
ysjärjestelmä ja viestintä ovat pohdintaa 
edellyttäviä asioita, ja että kohdennettu 
kehitystyö voisi tehdä eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta vastaisuudessa tehok-
kaamman työkalun. «Teknologiasta ja 

byrokratiasta aiheutuu ongelmia, jotka 
on ratkaistava EU:n tasolla», sanoi Euroo-
pan parlamentin jäsen Gerald Haefner.

Komission jäsen $ef%ovi% myönsi, 
että hän olisi kiitollinen, jos jäsenvaltiot 
auttaisivat häntä tiedottamaan aloitteesta 
vieläkin mittavammin suurelle yleisölle. 
«Voi olla hankalaa saada jäsenvaltiot osal-
listumaan», lisäsi Nilsson. «Tässä kohdin 
kansalaisyhteiskunta voi olla ratkaisevassa 
asemassa, sillä kansalaisyhteiskunnan 
eri ryhmiin kuuluvat ihmiset ovat usein 
muita tietoisempia tästä välineestä.»

Lisätietoa: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.events-and-activi-
ties-eci-day-2013 

“Käytännössä 80 prosent-
tia itävaltalaiseen oppisopi-
mukseen kuuluvasta ajasta 
työskennellään yrityksessä ja 
20 prosenttia ajasta opiskel-
laan koulussa.”

Valoisa 
tulevaisuus 
kaikille

Itävallan työttömyysaste on tällä het-
kellä EU:n alhaisin (4,8 prosenttia), ja 
sen nuorisotyöttömyys on EU:n toiseksi 
alhaisin (8,9 prosenttia).

Nämä Eurostatin helmikuussa 2013 
julkaisemat lukemat ovat varsin myön-
teiset verrattuna unionin keskimää-
räiseen (alle 25-vuotiaat käsittävään) 
nuorisotyöttömyysasteeseen, joka on 
23,5 prosenttia. 

Mitä Itävalta on tehnyt kyetäkseen 
torjumaan nuorisotyöttömyyttä niin 
onnistuneesti? Moniin toteutettuihin 
toimenpiteisiin liittyy maan oppisopi-
musjärjestelmän vahvistaminen. Siihen 
kuuluu koulutusavun, ammatillisten 
koulutusohjelmien ja uusien yrityksille 
suunnattujen rahoituskannustimien 
käyttöönotto.

Seuraava sukupolvi etusijalle

«Nuorten mahdollisuuksien opti-
mointi työmarkkinoilla on yksi liit-
tohallituksen painopisteistä», kertoi 
Itävallan työvoima-, sosiaali- ja kulut-
tajansuojaministeriön edustaja Nor-
bert Schnurrer. «Strategioihin sisältyvät 
työn ja oppisopimuspaikkojen haun 
tukeminen samoin kuin työllisyyttä 
edistävät tuet. Etenkin naisia kannus-
tetaan hakeutumaan käsiteollisuusalalle 
ja teknisiin ammatteihin.»

L i s ä k s i 
on käynnistetty 

erityisohjelmia, jotka ovat edelleen voi-
massa. Esimerkkinä tällaisista ohjelmista 
on 19–24-vuotiaille tarkoitettu nuoriso-
toimintaohjelma. Schnurrer lisäsi, että 
uusia, ennakoivia työllisyysstrategioita 
kehitetään jatkuvasti. 

«Useissa Itävallan osavaltioissa 
o l l aan  otta-
massa käyttöön 
neuvonta- ja 
ohjauspalveluja 
nuorille, jotka 
ovat vaarassa 
k e s k e y t t ä ä 
yleissivistävän 
tai ammatilli-
sen koulutuk-
sen», Schnurrer 
totesi. «Nuoriso-
valmennus on 
yksi esimerkki 
tällaisista jär-
j e s t e l m i s t ä . 
Se on palvelu, jota tarjotaan heikosti 
menestyville oppilaille ja joka alkaa jo 
oppivelvollisuuskoulussa.» 

Samankaltaisiin tavoitteisiin pyritään 
oppisopimuskoulutettavien valmennus-
ohjelmalla, jossa oppisopimuskoulu-
tuksessa oleville ja heitä kouluttaville 
yrityksille annetaan tukea, jotta voitaisiin 
estää nuoria keskeyttämästä koulutuk-
sensa ennen aikojaan. 

“L’ICE peut contribuer 
à favoriser une meilleure 
cohésion et un engage-
ment accru des citoyens 
européens en ces temps 
d’incertitude.”
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ETSK:n asettaman työmarkkinoiden seurantaryhmän vastavalittu puheenjohtaja  
Christa Schweng
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ETSK:n puheenjohtaja: ”Tarkoituksemme on löytää ’2000-luvun Jean ja Jeanne Monet’ – nuoret, joilla on tuoreita ajatuksia unionin 
näkökulmasta”

Vaikuttavia mielipiteitä
Tämänvuotiseen ”Sinun Eurooppasi, 

sinun mielipiteesi” -tapahtumaan osal-
listuneet nuoret valitsivat keskustelu-
jen, kompromissien ja demokraattisen 
päätöksenteon avulla kolme tärkeintä 
päämäärää, joita EU:n tasolla tulisi hei-
dän mielestään toteuttaa. 

Nämä painopistealat – ensimmäi-
sen työpaikan saaminen, EU:n stipen-
dit opiskelijoille, joiden perheet ovat 
pienituloisia, sekä nuorten yrittäjyyden 
edistäminen – sisällytetään nyt ETSK:n 
tulevan vuoden työohjelmaan. 

”Valitsemistanne kolmesta painopis-
tealasta tulee nyt meidän painopistealo-
jamme”, sanoi ETSK:n puheenjohtaja 
Henri Malosse. ”Tarkoituksemme 
on löytää ’2000-luvun Jean ja Jeanne 
Monet’ – nuoret, joilla on tuoreita 
ajatuksia unionin näkökulmasta”, hän 
lisäsi.

Katse tulevaisuuteen

Valitut aiheet kuvastavat sitä, mistä 
asioista nuoret eurooppalaiset kanta-
vat tällä hetkellä eniten huolta. ”Tästä 
voi päätellä, että vaikeana aikana, jol-
laista nyt elämme, huomio kiinnittyy 
olennaiseen”, Malosse totesi. ”Valitsitte 
kaikkein tärkeimmät aiheet, ja teidän 
asemassanne olisin itse tehnyt saman 
valinnan.” 

Romanialainen Raluca Vorniciuc 
esitteli lyhyesti ensimmäisen työpai-
kan saamista koskevan painopistealan, 
joka sai tapahtuman osanottajilta eniten 
ääniä. ”Ensimmäisessä työpaikassaan 
työskenteleville tulee myös taata asian-
mukainen palkka”, hän sanoi. 

Slovenialainen Ziva Ledinek esit-
teli toiseksi suosituimman painopis-
tealan: suunnitelman EU:n stipendien 

jakamisesta opiskelijoille, joiden per-
heet ovat pienituloisia. Sebastian 
Asgardh puolestaan totesi, että tiedon 
puute yrittäjyydestä viivyttää Euroopan 
kehitystä. 

”Ihmisillä ei ole tarpeeksi tietoa”, hän 
sanoi. ”Tarvitsemme nuorten yrittäjien 
rahaston, jonka tuella nuoret voisivat 
perustaa omia yrityksiä.”

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipi-
teesi” -tapahtuma oli siis erittäin tulok-
sekas: se kokosi yhteen nuoria kaikkialta 
Euroopasta keskustelemaan ja jakamaan 
kokemuksia, ja tämän lisäksi heillä oli 
myös mahdollisuus osallistua aktiivisesti 
päätöksentekoon. 

Työohjelman laatiminen
”Sinun Eurooppasi, sinun mielipi-

teesi” -tapahtumaan osallistuvat koulujen 
oppilaat tapasivat Brysselissä keskustel-
lakseen siitä, mitkä painopisteet ETSK:n 
tulisi asettaa vuodeksi 2013. 

Koulujen oppilaat osallistuivat ensim-
mäistä kertaa suoraan ETSK:n tämän 
vuoden työohjelman laatimiseen. 
Tapahtumassa esiteltiin 15 etukäteen 
valittua poliittista painopistettä, joista 

keskusteltiin ja joista lopuksi valittiin 
äänestyksellä kolme tärkeintä. 

ETSK on sitoutunut hyväksymään 
nämä painopisteet ja sisällyttämään ne 
vuoden 2013 työohjelmaansa.

Painopisteet laaditaan 
yhteisvoimin

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipi-
teesi” on vuosittainen tapah-

tuma, joka tarjoaa koulujen 
oppilaille ja heidän opettajil-
leen mahdollisuuden tavata 
EU:n päätöksentekijöitä ja 
esittää heille suoraan omat 

näkemyksensä. Tänä vuonna 
jokaisesta jäsenvaltiosta 
valittiin yksi koulu – 
eli yhteensä 27 – joista 
jokaisesta kolmelle 
oppilaalle ja yhdelle 

opettaja l le  tar jott i in 

mahdollisuus osallistua ETSK:n simu-
loituun täysistuntoon ja äänestää sen 
poliittisista painopisteistä vuodeksi 2013. 

”Me olemme kansalaisyhteiskunnan 
edustajakokous, toinen eurooppalainen 
edustajakokous Euroopan parlamentin 
jälkeen”, ETSK:n puheenjohtaja Henri 
Malosse totesi tervetuliaispuheessaan. 

”Olemme teidän palveluksessa, ja on 
tärkeää, että te saatte esittää oman mie-
lipiteenne. Haluamme siksi, että ETSK 
laatii ensimmäisenä eurooppalaisena 
elimenä painopisteensä yhteisvoimin 
nuorten kanssa.”

Koulutuksesta, kulttuurista, moni-
kielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava 

Euroopan komission jäsen Androulla 
Vassiliou kannusti osallistujia säilyttä-
mään intonsa ja kiinnostuksensa. Hän 
totesi, että ”vahva demokratia tarvitsee 
muutakin kuin pelkästään asiaan pereh-
tyneitä kansalaisia. Se vaatii kansalaisten 
aktiivista osallistumista.” 

Monet painopisteistä koskivat nuoria 
suoraan koskettavia aiheita, kuten apua 
ensimmäisen työsuhteen hankkimisessa, 
Erasmus-ohjelman laajentamista sekä 
yhteisen opetussuunnitelman laatimista 
toisen asteen koulutukselle. Muut paino-
pisteet liittyivät laajempiin yhteiskunnal-
lisiin aiheisiin, kuten avaruusohjelmien 
parempi hyödyntäminen, valtavirtaan 
sijoittuvan eurooppalaisen televisioka-
navan kehittäminen sekä yhtenäisen hin-
nan määritteleminen internetyhteydelle 
koko Euroopassa. 

Oppilaat tutustuivat myös ETSK:n 
työskentelytapoihin, joita esittelivät 
komitean jäsenet Joost van Iersel, Geor-
gios Dassis ja Pavel Trantina. 
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“V a l i t s e m i s t a n n e 
k o l m e s t a  p a i n o p i s t e -
alasta tulee nyt meidän 
painopistealojamme”sanoi ETSK:n puheenjohtaja  

Henri Malosse.

Tuo äänesi kuuluviin!
”Sinun Eurooppasi, sinun mieli-

piteesi” -tapahtuma tarjoaa koulujen 
oppilaille mahdollisuuden keskustella 
näkemyksistään muiden maiden nuorten 
kanssa ja puhua suoraan päätöstenteki-
jöiden kanssa. 

Tämänvuotiseen, 19. huhtikuuta 
järjestettyyn ETSK:n simuloituun 
täysistuntoon osallistujat käyttivätkin 
tätä tilaisuutta täysimääräisesti hyväk-
seen, sillä ei ole ollen-
kaan jokapäiväistä, että 
jokaisesta jäsenvaltiosta 
tulevat oppilaat pääsevät 
tapaamaan toisiaan EU:n 
ytimessä ja luovuttamaan 
päätelmänsä suoraan EU:n 
elimille.

Eurooppalaisen 
yhteisvastuun 
luominen

”Ar vostan  to del -
lakin mahdollisuutta 
puhua suoraan ETSK:n 
puheenjohtajan kanssa,” 
sanoi Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta tuleva Nish Nara-
yayan. Latvialainen lukio-opiskelija 
Kirils Jegorenkovs yhtyi tähän ja piti 
tärkeänä, että nuorten mielipiteitä 
kuunnellaan. ”Olemme täällä kaikki 
yhdenvertaisia,” lisäsi myös Latviasta 
kotoisin oleva Anna Pimenova. ”Meillä 
on kaikilla ongelmia, ja täällä voimme 
puhua niistä.”

Itävaltalaisen valtuuskunnan 
mukaan aloitteella voi olla merkit-
tävä rooli koko Euroopan kattavan 
yhteisvastuun rohkaisemisessa. Lukas 
Meissl sanoi, että ”mielestäni olemme 
ymmärtäneet, että kokemukset eri puo-
lilla Eurooppaa todellakin vaihtelevat.” 
Kerstin Haider totesi, että monet itä-
valtalaiset eivät yksinkertaisesti tiedä, 

että nuorisotyöttömyys on näin suuri 
ongelma muualla EU:ssa. 

Nimenomaan työttömyyskysymys 
olikin Portugalista tulleiden Miguel 
Santos Almeidan ja Diogo Jarmela 
Valente Diasin mielessä. Heidän 
mukaansa tärkeimpiä keskustelun 
aiheita olivat Erasmus-ohjelman laa-
jentaminen ja apu ensimmäisen työ-
paikan löytämisessä. Diogo toivoi, että 

Erasmus-ohjelma tulee kaikkien opis-
kelijoiden saataville. ”Toivoisin myös, 
että EU jakaisi taloudellista avustusta 
köyhille perheille, jotta opiskelijat voisi-
vat saada opintonsa päätökseen.”

Heidän opettajansa Marina Maria 
Marques Nogueira katsoi, että Euroo-
pan tason kulttuurivaihdot ovat erit-
täin kannattavia. Hän oli tyytyväinen 
oppilaidensa mahdollisuuteen tavata 
ihmisiä muista maista ja saada perus-
tietoa EU:n politiikoista. ”Ihmisethän 
eivät käy äänestämässä! Politiikan 
arvostelu on helppoa, mutta meidän 
on myös opittava osallistumaan.” 

Euroopan komission jäsen Androulla Vassiliou, ETSK:n puheenjohtaja Henri Malosse sekä 
komitean varapuheenjohtaja Jane Morrice

Yli 100 oppilasta ja opettajaa osallistui vuoden 2013 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” 
-tapahtumaan
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Kansalaiset kurkistivat EU:n päätöksenteon 
kulisseihin

Talouden vahvistaminen, työllisty-
minen, ympäristönsuojelu – nämä ovat 
tärkeimmät Euroopan kansalaisia kos-
kettavat asiat tällä hetkellä.

Lauantaina 4. toukokuuta Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitea (Rue Belliard/
Belliardstraat 99, Bryssel) avasi ovensa 
yleisölle kello 10.00–18.00. Vierailijoilla 
oli mahdollisuus perehtyä näihin aihei-
siin eri jäsenvaltioista kotoisin olevien 
ja eri aloilla työskentelevien ETSK:n 
jäsenten kanssa sekä tutustua siihen, 
millä tavoin komitea pystyy vaikutta-
maan EU:n politiikkaan. Tapahtumaan 
osallistui noin 2 600 vierailijaa.

Vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten 
teemavuosi. ETSK on kansalaisyhteis-
kuntaa suoraan edustava elin EU:n yti-
messä, joten vuotuinen avoimien ovien 
päivä komitean toimipaikassa Brysse-
lissä oli tällä kertaa erityisen merkittävä. 
Tapahtuman kunniaksi tarjolla oli kai-
kenlaisia koko perheen aktiviteetteja, 
pelejä ja kilpailuja.

Jokaiselle jotakin

ETSK:n työ kattaa laajalti EU:n poli-
tiikan alat erityishuomion ollessa talou-
dessa, työllisyydessä ja ympäristöasioissa. 
Vierailijoiden ajatuksia kuuntelemassa ja 
niistä keskustelemassa oli yli 20 komitean 
jäsentä työnantajajärjestöistä, ammat-
tiliitoista ja useista muista organisaati-
oista, sekä myös komitean puheenjohtaja 
Henri Malosse ja varapuheenjohtaja Jane 
Morrice. He kertoivat ETSK:n työstä 
näillä keskeisillä aloilla.

Komitean toimintaa esitelleiden 
tiedotuspisteiden lisäksi tarjolla oli 
hauskoja ja opettavaisia aktiviteetteja 
kaikenikäisille ja kaikkiin makuihin. 
Leikkimielisessä Game Show -kilpai-
lussa vierailijat pääsivät mittaamaan 
tietämyksensä ajankohtaisista asioista 
ja tavoittelemaan jännittäviä palkintoja. 
3J Trio esitti elävää musiikkia jazzin 
rytmeissä, ja vierailijoilla oli mahdol-
lisuus kokeilla zumbaa – Latinalaisesta 
Amerikasta Eurooppaan levinnyttä 

huippusuosittua (tness-tanssia. Seik-
kailunhaluiset pääsivät kokeilemaan 
hermojensa kestävyyttä riippusillalla 
rakennuksen Atrium-tilan yllä. Lapsille 
oli tarjolla leikkejä ja kasvomaalausta. 

Muutkin EU:n toimielimet avasivat 
ovensa vierailijoille samana päivänä. 

Jane Morrice: Nuoret kertovat meille, miten pitäisi toimia
Ensimmäinen tilaisuuteni ETSK:n 

viestintäasioista vastaavana varapu-
heenjohtajana oli sattumalta yksi suo-
sikkitilaisuuksistani. ”Sinun Eurooppasi, 
sinun mielipiteesi” -tapahtuma on ehdot-
tomasti minun makuuni. Siihen osallistui 
kahden päivän ajan yli 100 lukion opis-
kelijaa ja opettajaa kaikista Euroopan 
osista, oppiakseen uutta ja iloitakseen 
yhdessäolosta. 

Asiaan liittyy varmasti se seikka, että 
mahdollisuus saada äänensä kuuluviin 
Brysselissä innosti kymmeniä koululai-
sia. Tai sitten kyse on heidänkin innos-
tuksestaan Eurooppaa kohtaan, heidän 
EU:ta koskevasta tiedonjanostaan tai 
heidän kiihtymyksestään, joka johtuu 
eri kulttuureista peräisin olevista uusista 
ystävistä. Oli asia niin tai näin, on helppo 

myöntää, että ”Sinun Eurooppasi, sinun 
mielipiteesi” loihtii pienen taian kaikkiin 
siihen osallistuneisiin – komitean jäse-
niin, sen henkilökuntaan ja osallistuviin 
opiskelijoihin.

Irini Parin varapuheenjohtajuuskau-
dellaan lanseeraama ”Sinun Eurooppasi, 
sinun mielipiteesi” -tapahtuma, joka 
eteni vahvasti Anna Maria Darmaninin 
kaudella, oli tällä kerralla hieman erilai-
nen. Opiskelijoita pyydettiin valitsemaan 
omat painopisteensä EU:n tulevia toimia 
varten. Heidän ehdotuksensa osoittivat 
järkevää harkintaa: ensityöllistyminen, 
EU:n stipendit vähävaraisista perheistä 
oleville opiskelijoille ja nuorten yrittä-
jyys. Tapahtuman päätteeksi puhunut 
Henri Malosse totesi näiden ehdotusten 
olevan osa hänen puheenjohtajakautensa 
uunituoretta ohjelmaa. Nuorten tilai-
suuden lopuksi esittämien kysymysten 
perusteella vaikuttaa siltä, että he vaativat 
puheenjohtajaa pitämään sanansa.

Tätä tilaisuutta valmistellakseen 
ETSK:n jäsenet vierailivat kouluissa, 
jotka olivat osallistuneet kilpailuun ja 

puhuivat luokille jokaisessa EU-maassa. 
Itse vierailin St. Colum’s Collegessa Poh-
jois-Irlannissa ja kokemus oli ikimuis-
toinen. EU-asioiden parissa 30 vuotta 
työskenneltyäni olen harvoin tavannut 
nuoria, jotka ovat yhtä kiinnostuneita 
globaaleista asioista ja ymmärtävät niitä. 
”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” 
-tapahtumassa kaksi päivää vietettyäni 
olen edelleen vakuuttunut siitä, että 
vanhan mantereemme tulevaisuus on 
hyvissä käsissä. 

Mutta meillä on paljon tekemistä, 
ennen kuin luovutamme vastuun seu-
raaville. Tekisimme kovin väärin, jos 
jättäisimme Euroopan lapsillemme 
nykyisessä tilassaan. 

ETSK:n tehtävänä on auttaa tekemään 
EU:sta parempi paikka sen 
kansalaisille ja meidän täy-
tyy pyrkiä valppaina tuohon 
tavoitteeseen. Meidän täy-
tyy tehdä parhaamme aut-
taaksemme kotiseutujemme 
paikallisyhteisöjä voimaan-
tumaan ja toimia näyttääk-
semme niille, miten ne voivat 
organisaatioidensa, ryhmit-
tymiensä ja yhdistystensä 
kautta puolestaan avustaa 
meitä tehtävässämme. Mei-
dän on myös tehtävä kaikki 
vallassamme oleva ja pan-
tava ETSK:n jäsenten kaikki 
viisaus peliin vaikuttaak-
semme EU:n päätöksente-
kijöihin Brysselissä. Meidän 
on tuettava heitä heidän pyr-
kimyksissään löytää pätevät 
vastaukset. Meidän on haas-
tettava heidät, jotteivät he 
jätä kiveäkään kääntämättä, 
ja meidän on oltava heille 
hyödyksi lausuntoinemme, 
ketään tai mitään pelkäämättä 
tai suosimatta. 

ETSK:n varapuheenjoh-
tajana työskentelen puheen-

johtajakollegoideni rinnalla kyseisen 
tehtävän täyttämiseksi. Viestintäryhmän 
puheenjohtajana työskentelen tiimimme, 
yhteyshenkilöiden ja unionin lähettiläinä 
toimivien jäsenten rinnalla varmistaak-
seni, että tätä työtä ei pelkästään tehdä, 
vaan että se myös näkyy niille, joilla on 
valtaa ja vaikutusvaltaa Brysselissä, ja 
kotiseutujemme kansalaisille. 

Kiitokseni ”Sinun Eurooppasi, sinun 
mielipiteesi” -tapahtuman henkilöstö-
tiimille hyvin tehdystä, erinomaisen 
tuloksekkaasta työstä. 

ETSK:n varapuheenjohtajan Hans-Joachim Wilmsin haastattelu

Talousarvioasioista vastaavaksi vara-
puheenjohtajaksi juuri valittu Hans-
Joachim Wilms on kokenut konkari 
komiteassa. Tämä saksalainen ammat-
tiliittoaktivisti ja ympäristö-, ilmas-
tonmuutos- ja kestävän kehityksen 
politiikan asiantuntija juhlii ensi vuonna 
20-vuotista ETSK-jäsenyyttään. Komi-
tean vuoden 2014 talousarvio työllistää 
Wilmsiä kuitenkin jo nyt. 

ETSK-info kysyi häneltä, miltä poh-
jalta hän aikoo lähteä neuvotte-
lemaan Eurooppa-neuvoston ja 
Euroopan parlamentin kanssa.

Hans-Joachim Wilms: Alun perin 
lähtökohtana oli inflaatioastetta vas-
taava korotus, mutta nyt lisäys on hie-
man suurempi. Olemme noudattaneet 
EU:n budjetista vastaavan komission 
jäsenen Janusz Lewandowskin ehdot-
tamaa mallia, jonka mukaan henkilös-
tökustannuksissa otetaan huomioon 
kaikki suunnitellut palkankorotukset 
mutta muut kustannukset jäädyte-
tään. Näin päädytään siihen, että lisäys 

on 1,67 prosenttia 1,6 prosentin 
sijaan ja talousarvio on tällä hetkellä 
132 miljoonaa euroa.

ETSK-info Mitä tämä tarkoittaa 
ETSK:n tulevaisuutta ajatellen?

Jos samaa kaavaa noudatetaan jatkos-
sakin, meillä on kolmen neljän vuoden 
kuluttua todellisia ongelmia, sillä se mer-
kitsee esimerkiksi kiinteistöjen osalta sitä, 
että toimintaa pyöritetään rakennusten 
kunnon kustannuksella. Aika ajoin on teh-
tävä myös investointeja, mutta tällainen 
lähestymistapa ei anna siihen mahdolli-
suutta, koska talousarvion rakennetta ei 
saa muuttaa.

Onko meillä nykyisen kriisin 
vallitessa sitten vaihtoehtoja, 
kun talousarvio ei kaiketikaan 
saa kasvaa?

Mielestäni komitean, kuten muidenkin 
EU:n toimielinten, on tehtävä selväksi, että 
me tarvitsemme enemmän liikkumavaraa 
talousarvion suhteen. Meillähän ei sitä 
juuri ole. Jos esimerkiksi onnistumme 
säästämään vaikka henkilöstökustan-
nuksissa, se ei todellakaan vielä tarkoita 
sitä, että voimme käyttää säästyneet mää-
rärahat muihin tarkoituksiin. Meillä on 
oltava enemmän valtaa päättää itse, miten 
talousarviomäärärahat käytetään – käytön 
on tietysti oltava totuttuun tapaan tin-
kimättömästi avoimuuden periaatteen 
mukaista.

Te vastaatte myös ETSK:n 
kannasta EU:n talousarvioon. 

Miten arvioisitte 
parhaillaan käytävää 
keskustelua monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2014–2020?

Kun tiedetään kriisin vallitsevan, on 
myös tarjottava uusia tulevaisuudennäky-
miä. Nykytilanteessa ei voida vain jatkaa 
entiseen malliin. Kyse ei ole talousarvion 
suuruudesta vaan sen kohdentamisesta. 
Muutamia nuorisotyöttömyyden torjun-
taa ja tutkimustoimintaa koskevia puo-
linaisia poikkeuksia lukuun ottamatta 
rahoituskehyksen yhteydessä ei ole ase-
tettu sellaisia poliittisia painopisteitä, 
jotka saisivat kansalaiset toteamaan, että 
hyvä, että teette näin, tätä varten me tar-
vitsemme EU:ta ja tähän olemme valmiit 
antamaan rahaa.

Voiko asialle vielä tehdä jotain?

Euroopan parlamentti saa varmasti 
joitakin parannuksia aikaan, ovathan 
kaikki suuret poliittiset ryhmät asiasta 
yhtä mieltä. Epäilen kuitenkin, että se ei 
riitä. 

“Sinun Eurooppasi, sinun 
mielipiteesi” -tapahtumassa 
kaksi päivää vietettyäni olen 
edelleen vakuuttunut siitä, 
että vanhan mantereemme 
tulevaisuus on hyvissä 
käsissä.”

Viestintäasioista vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja 
Jane Morrice

“Meillä on oltava enem-
män valtaa päättää itse, miten 
talousarviomäärärahat käy-
tetään – käytön on tietysti 
oltava totuttuun tapaan tin-
kimättömästi avoimuuden 
periaatteen mukaista.”

ETSK info

mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/

