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Hyvät lukijat

Jälleen on kulunut yksi kuukausi, ja 
vaikka Brysselin terrori-iskujen aiheut-
tamat tunnekuohut alkavat vähitellen 
laantua ja mielialat rauhoittua, maailma 
seuraa edelleen, miten EU vastaa ajan-

kohtaisiin haasteisiin, joista muuttoliike, Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollinen 
eroaminen Euroopan unionista ja Kreikan velkakriisi ovat vain muutamia esimerkkejä.

Useimmat näistä haasteista kytevät pinnan alla edelleen. Paljon polemiikkia aiheutta-
neesta sopimuksesta Turkin kanssa keskustellaan yhä, eivätkä sen kaikki seuraukset ole 
vielä nähtävissä. Uskommeko todella, että se voi tarjota pysyvän ratkaisun näihin kasvaviin 
muuttovirtoihin, jotka kaikkien asiantuntijoiden mukaan kasvavat jatkossakin? Missä on 
komitean kaipaama eurooppalainen ratkaisu?

Myös Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollinen eroaminen EU:sta on polttava kysymys. 
Raukeaako tilanne 23. kesäkuuta, vai räjähtääkö se paitsi Yhdistyneen kuningaskun-
nan myös koko muun Euroopan käsiin kaikkine aavistamattomine seurauksineen, joita 
maan eroamisella voi olla? Uskon vankasti Eurooppaan ja toivon vilpittömästi, että EU-
jäsenyyden kannattajat voittavat lopulta oikeutetusti. Olen kotoisin Pohjois-Irlannista, 
ja Eurooppa on luonut pohjan hyvin suurelle osalle siitä, mitä olemme saavuttaneet 
rakentaessamme siltoja yhteisöjen välille. Eroäänten voitto uhkaa mielestäni katkaista 
yhteydet muuhun Eurooppaan ja jopa muuhun maailmaan.

Entäpä Kreikan velkakriisi? Sillä aikaa, kun poliitikot ovat keskittyneet estämään pakolaisia 
saapumasta Eurooppaan ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa eroamasta unionista, ”EU:n 
kaikkien kriisien äiti on vähitellen kaikessa hiljaisuudessa paisunut jälleen”, kuten Financial 
Times viime viikolla totesi. Jos Kreikka ei saa seuraavaa tukieräänsä, vaarana on, että se lai-
minlyö velanmaksunsa, jolloin uhkakuva maan euroerosta on taas hyvin todennäköinen.

EU:n on löydettävä pysyviä ratkaisuja näihin haasteisiin, jos se haluaa saada takaisin 
kansalaisten luottamuksen, jonka se on viime vuosina menettänyt. Eurooppa on muun 
maailman silmissä malliesimerkki siitä, miten entisestä alituisten taistelujen kentästä on 
kehittynyt pysyvän rauhan, demokratian, hyvinvoinnin ja avoimuuden alue. Tämän vuoksi 
Euroopan onkin tarjottava arvoisiaan ratkaisuja: rohkeita, innovatiivisia ja inhimillisiä. 
ETSK on valmis osallistumaan tähän eurooppalaiseen ponnistukseen omine ideoineen 
ja ehdotuksineen. Kuunteleeko kukaan?

Michael Smyth
Budjettiasioista vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja

KALENTERIIN MERKITTÄVÄÄ
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ETSK, Bryssel: 
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ETSK: kaksisuuntaiset kotouttamispolitiikat 
hyödyttävät sekä pakolaisia että paikallista väestöä

ETSK toteaa huhtikuun täysistun-
nossa hyväksymässään lausunnossa, että 
kotouttamispolitiikoille ja parhaiden 
käytänteiden hyödyntämiselle on tulos-
ten saavuttamiseksi pantava yhä enem-
män painoa. Onnistunut kotouttaminen 
tuottaa Eurooppaan sosiaalista yhteen-
kuuluvuutta, talouskasvua ja uusia 
työpaikkoja. Tämä edellyttää kuitenkin 
viestinnän ja yhteistyön parantamista 

vastaanottavien yhteisöjen  – tiedo-
tusvälineiden, paikallisviranomaisten, 
ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen 
ja kansalaisjärjestöjen  – kanssa, jotta 
syntyisi myönteinen asenneilmasto 
uusia tulokkaita kohtaan ja suurelta 
yleisöltä saataisiin täysi tuki.

ETSK kehottaa investoimaan koh-
dennettuihin toimenpiteisiin, kuten 

kielikursseihin ja ammatilliseen koulu-
tukseen. ”Jos turvapaikka-asemasta on 
odotettavissa myönteinen päätös, kie-
likoulutusta olisi ryhdyttävä antamaan 
pian rekisteröinnin jälkeen”, totesi 
lausunnon esittelijä Christa Schweng. 
”Koulutuksen yhteydessä olisi annet-
tava perustietoja arvoista, kulttuureista 
ja toimintatavoista ja kartoitettava tuli-
joiden osaamista ja ammattipätevyyttä.” 
Ilman huoltajaa olevien alaikäisten on 
päästävä viipymättä aloittamaan kou-
lunkäynti tai saatava neuvontaa ammat-
tikoulutusmahdollisuuksista. ”Olemme 
vakuuttuneita siitä, että pakolaisten 
kotouttaminen on yhteiskunnissamme 
ehdottoman välttämätöntä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ylläpitämiseksi. 
Puutteellinen integraatio voi johtaa rin-
nakkaisten yhteisöjen muodostumiseen 
ja horjuttaa siten vastaanottajamai-
den vakautta. On siis omien etujemme 
mukaista aloittaa kotouttamistoimenpi-
teet hyvin varhaisessa vaiheessa”, Christa 
Schweng ja toinen esittelijä Panagiotis 
Gkofas lisäsivät. (cad) ●

ETSK kehottaa tiukentamaan 
ampuma-aselainsäädäntöä yleisen 
turvallisuuden parantamiseksi

Äskettäiset traagiset tapahtumat 
Euroopassa ovat kiihdyttäneet keskus-
telua aseiden hankintaa ja hallussapi-
toa koskevan direktiivin tarkistuksesta. 
Yleinen turvallisuus on yhä enemmän 
uhattuna, ja on pikaisesti puututtava 
ampuma-aseiden helppoon saatavuu-
teen ja estettävä niiden joutuminen 
radikaaliryhmien, järjestäytyneen rikol-
lisuuden ja häiriintyneiden henkilöiden 
käsiin.

ETSK katsoo, että ehdotetut selven-
nykset sekä uudet ja entistä johdon-
mukaisemmat säännökset aseiden 
merkinnästä ja hävittämisestä ovat 
huomattava parannus. Komitea koros-
taa kuitenkin, ettei ampuma-aselain-
säädäntö saisi olla vain välitön vastaus 
viimeaikaisiin terrori-iskuihin. ETSK:n 
huhtikuun täysistunnossa hyväksy-
mässä lausunnossa aseiden hankinnan 
ja hallussapidon valvonnasta esite-
tään tiettyjä erityistoimia. Koska paitsi 
aseiden myös ampumatarvikkeiden 
jäljitettävyys on tärkeää, alan teolli-
suutta olisi kannustettava tutkimaan 

mahdollisuutta varustaa ammukset 
merkinnöillä, joita ei voi poistaa. Yleensä 
rikospaikalta löytyy nimittäin ammus 
eikä ase, ja tällaiset merkinnät voisivat 
olla arvokkaita tietolähteitä poliisitut-
kinnassa. ETSK katsoo, että jos tällaiset 
tiedot olisivat saatavilla viranomaisten 
yhteentoimivissa tietokannoissa, tut-
kinta tehostuisi huomattavasti.

Lisäksi voitaisiin noudattaa Australian 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan asei-
den takaisinosto-ohjelmien esimerkkiä. 
Austr alia muutti aselainsäädäntöään 
radikaalisti vuonna 1997, mikä johti 
700 000 aseen luovuttamiseen ja yhdessä 
muiden rajoitusten kanssa vähensi 
ampuma-aseilla tehtyjen henkirikosten 
määrää huomattavasti.

Toinen huomiota vaativa ala on 3D-tulos-
tus. Teknologisen kehityksen myötä 
voidaan valmistaa aivan yhtä tappavia 
aseita kuin tavanomaisin menetelmin 
ilman, että niitä voidaan millään tavoin 
valvoa ja jäljittää, ja useimmiten ne on 

valmistettu materiaaleista, joita ei voida 
havaita perinteisillä turvajärjestelmillä.

ETSK kannattaa eurooppalaiset vähim-
mäislaatuvaatimukset täyttäviä pakolli-
sia lääkärintarkastuksia, joissa arvioidaan 
fyysistä ja henkistä terveyttä aselupien 
myöntämisen ja uusimisen yhteydessä. 
Direktiivissä voitaisiin kuitenkin asettaa 
vaatimuksia myös säännölliselle aseen 
käsittelyn harjoittelulle sekä aseiden 
turvalliselle säilytykselle ja kuljetuk-
selle. (sg) ●

ETSK:N TULEVIA TAPAHTUMIA
Alankomaat: kekseliäs ja tulevaisuuteen suuntautunut

ETSK:ssa järjestetään 25. toukokuuta 
2016 lähtien näyttely, jossa esitellään 
Alankomaiden luovia toimialoja ja eten-
kin suistomailla käytettävää teknologiaa 
ja meriteknologiaa, innovointia ja kes-
tävää kehitystä. Näyttely järjestetään 
yhteistyössä EU:n puheenjohtajaval-
tion Alankomaiden kanssa, ja siihen voi 
tutustua JDE-rakennuksen 6. kerroksen 
aulassa. Näyttely on avoinna 24. kesä-
kuuta 2016 asti. (sk/dm) ●
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Kansalaisyhteiskunta mukaan 
energiaunionin kaikille osa-alueille

ETSK toteaa huhtikuun täysistunnossa hyväksy-
tyssä lausunnossaan energiaunionin tilasta vuonna 
2015 (esittelijä: Stéphane Buff etaut, työnantajat-
ryhmä), että energiaunionin sosiaaliseen ulottuvuu-
teen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota, ja 
kehottaa komissiota sisällyttämään sosiaalisen ulot-
tuvuuden seuraavassa vuosikertomuksessa sovellet-
taviin arviointikriteereihin.

ETSK katsoo, että kertomusten tilastollista perustaa 
on parannettava – nykyinen perusta on osittain van-
hentunutta, vaikeaselkoista tai olematonta. Lisäksi 
ETSK huomauttaa, että energiaunionin hallinnointia 
ei voida pelkistää puhtaasti hallinnolliseksi prosessiksi 
vaan se edellyttää jäsenvaltioilta ja unionin toimieli-
miltä lujaa poliittista tahtoa ja yhteistä näkemystä.

Täysistunnossa ETSK:n jäsenten kanssa käydyssä 
keskustelussa komission varapuheenjohtaja Maroš 
Šefčovič kiitti komiteaa sen energiaunionille anta-
masta tuesta ja painotti ETSK:n ehdottaman euroop-
palaisen energiavuoropuhelun merkitystä.

EU:n energiapolitiikan ulkoisesta ulottuvuu-
desta antamassaan lausunnossa (esittelijä: Vitas 
Mačiulis, muut eturyhmät -ryhmä), joka niin 
ikään hyväksyttiin huhtikuun täysistunnossa, 
komitea kehottaa jälleen kerran komissiota ja 
valtiovaltaa antamaan kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioille laajat osallistumismahdollisuudet 
energiakeskustelussa.

EU:n keskeisenä haasteena on se, että yli 50 pro-
senttia kulutetusta energiasta on tuontienergiaa, 
jonka tuonti on turvattava. Energian tuontikump-
panien piiriä on laajennettava aloittamalla vuoro-
puhelu uusien ja luotettavien energiantoimittajien 
kanssa.

EU:n energiapolitiikan vahva ulkoinen ulottuvuus 
edellyttää EU:n yhteistä kantaa. ETSK tähdentää, että 
jäsenvaltioiden erilaisista energialähteiden yhdistel-
mistä, energian tuonnin rakenteista ja perinteisistä 
kumppaneista huolimatta olisi pyrittävä ”puhumaan 
yhdellä äänellä”. (sg) ●

Vapaasta liikkuvuudesta 
oikeudenmukaisempaa kaikkien kannalta

Työvoiman liikkuvuus on EU:n perusperiaatteita 
ja yksi eurooppalaisten eniten arvostamista saavu-
tuksista. Se voi auttaa luomaan Euroopan kansa-
laisille ja yrityksille työllistymismahdollisuuksia ja 
vaurautta.

EU:ssa oli vuonna 2014 noin 15 miljoonaa liikkuvaa 
työntekijää, kun vuonna 2012 heitä oli hieman alle 
12 miljoonaa. Toisessa jäsenvaltiossa työskenteleviä 
ja asuvia työikäisiä liikkuvia työntekijöitä oli samana 
vuonna 8,3 miljoonaa henkeä, eli 3,4 prosenttia koko 
työvoimasta, ja lisäksi rajatyöntekijöitä oli 1,6 mil-
joonaa. ”Ollakseen onnistunutta vapaan liikkuvuu-
den on oltava oikeudenmukaista kaikkien kannalta. 
Sääntöjen on taattava yhdenvertainen kohtelu 
ja estettävä syrjintä kansalaisuuden perusteella”, 
kommentoi lausunnon esittelijä Laura González 
de Txabarri Etxaniz. ”Epäreilut työsuhdekäytänteet 

ovat työntekijöiden hyväksikäyttöä ja johtavat sosi-
aaliseen polkumyyntiin. Eräät jäsenvaltiot haluavat 
lisäksi evätä sosiaalietuuksia liikkuvilta työntekijöiltä. 
Vallitseva ilmapiiri ei ole myöskään muuttoliikekrii-
sin takia suotuisa työvoiman liikkuvuuden kannalta. 
Unionin on nyt tärkeämpää kuin koskaan puolustaa 
vahvasti ja päättäväisesti omia periaatteitaan ja aut-
taa liikkuvia työntekijöitä.”

Lausunnossa tuodaan esille käytännön ratkaisuja, 
joista esimerkkeinä voidaan mainita työsuojelutar-
kastusten tehostaminen jäsenvaltioissa ja niiden 
välillä, kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien koor-
dinoinnin lisääminen ja lähetettyjen työntekijöiden 
tarpeiden huomioiminen siten, että työmarkkina-
osapuolia kuullaan EU-tasolla ennen kiistanalaisen 
lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin tarkis-
tamista. (cad) ●

EU:n kansalaiset joutuvat maksamaan 
veronkierrosta aiheutuvat kulut

Aggressiivinen verosuunnittelu, jota erityisesti 
tietyt monikansalliset yhtiöt harjoittavat, rapaut-
taa EU:n jäsenvaltioiden veropohjaa vuosittain 
50–70 miljardin euron verran. EU on vihdoin päät-
tänyt tehdä tästä käytännöstä lopun. ETSK kannat-
taa vahvasti komission ehdotusta mutta kehottaa 
suhtautumaan veronkiertäjiin tiukemmin ja säilyt-
tämään EU:n kilpailukyvyn käymällä tiiviitä neuvot-
teluja OECD:ssä ja G20-ryhmässä.

ETSK ehdottaa huhtikuun täysistunnossa hyväk-
symässään lausunnossa ,  että veropohjan 
rapautumista ja voitonsiirtoja koskevan OECD:n 
toimintasuunnitelman mukaiset säännöt pannaan 
täytäntöön yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. 
Lisäksi komitea kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tiivistämään kansainvälisiä neuvotteluja OECD:n tai 
G20:n puitteissa yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi OECD:n tasolla, Yhdysvallat mukaan 
lukien.

”Verot ovat valtioille tärkeä väline yhteiskun-
tamme eriarvoisuuksien tasoittamisessa. Tarvit-
semme niitä infrastruktuuriin, koulutukseen ja 
puutteenalaisten ihmisten tukemiseen. Tämän 
vuoksi veronkiertoa ei pidä vähätellä, koska se 

on tosiasiassa varastamista valtiolta ja viime 
kädessä yhteiskunnalta”, toteaa lausunnon esit-
telijä Petru Sorin Dandea.

ETSK myös suosittaa, että ulkomaantulojen vapau-
tusmenetelmästä hyvitysmenetelmään siirtymistä 
koskevaa lauseketta sovelletaan suoraan kaikkiin 
verovelvollisiin, jotka ovat saaneet tuloja veropa-
ratiiseiksi luokitelluilta lainkäyttöalueilta.

ETSK kehottaa komissiota sisällyttämään ehdotet-
tuun direktiiviin vaatimuksen, että jäsenvaltioiden 
on julkaistava automaattisen tietojenvaihdon pii-
riin kuuluvissa raporteissa esitetyt tiedot. Komitea 
katsoo kuitenkin, ettei näitä raportteja pitäisi pyy-
tää pk-yrityksiltä, jottei niihin kohdistuisi kohtuut-
tomia kustannusvaikutuksia.

Lisäksi maista ja alueista, jotka kieltäytyvät 
soveltamasta hyvän hallinnon vaatimuksia, on 
laadittava paremmuusjärjestyksessä oleva luet-
telo. Koska aggressiivisesta verosuunnittelusta 
aiheutuu jäsenvaltioiden veropohjalle vahinkoa, 
ETSK kehottaa lyhentämään direktiivin täytän-
töönpanolle kaavailtua kolmen vuoden määrä-
aikaa. (sma) ●

Digitaaliset sopimukset: ETSK kehottaa komissiota 
estämään kuluttajien oikeuksien heikentämisen

ETSK:n huhtikuun täysistunnossa hyväksyttiin 
digitaalisiin sopimuksiin liittyviä oikeuksia koskeva 
lausunto (esittelijä: Jorge Pegado Liz), jossa tarkas-
tellaan Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksia 
digitaalisen sisällön toimittamisesta ja tuotteiden 
verkkomyynnistä. Nämä kaksi ehdotusta on suunni-
teltu yhdeksi paketiksi yhteisin tavoittein digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevassa strategiassa.

ETSK katsoo komission tavoin, että alalla on käsitel-
tävä monia kysymyksiä, mutta on eri mieltä komis-
sion mainitsemasta oikeusperustasta. Komitean 
mukaan kyse ei ole vain sisämarkkinoiden toteut-
tamisesta vaan kuluttajaoikeuksien määrittelystä ja 

suojelusta. Kuluttajapolitiikkaan perustuvat toimet 
sisältäisivät vähimmäistason yhdenmukaistamisen, 
ja jäsenvaltiot voisivat soveltaa vapaasti korkeampia 
kuluttajansuojavaatimuksia.

Lausunnossa vastustetaan tavaroiden verkkomyyn-
tiin ja verkon ulkopuoliseen myyntiin sovellettavia 
erilaisia lähestymistapoja, jotka syntyvät, jos komis-
sion ehdotuksen pohjalta luodaan kaksi järjestelmää. 
Siinä painotetaan, että henkilökohtaisesti tehtyjä 
sopimuksia koskevia oikeuksia olisi sovellettava 
myös verkkomyyntiin sovellettavassa lainsäädän-
nössä. ETSK tunnustaa jotkut aineettomien sisältöjen 
kaupat erityistapauksiksi mutta vaatii välttämään 
toimia, joilla heikennetään kuluttajien oikeuksia.

ETSK on huolestunut myös siitä, että direktiiveissä ei 
käsitellä useita kysymyksiä, joilla tarvitaan yhdenmu-
kaistamista – esimerkiksi ikää, jolloin alaikäiset voivat 
tehdä digitaalisia sopimuksia, ja joidenkin sosiaalis-
ten verkostojen ”maksa nyt” -painikkeita, jotka eivät 
johda vastuullisen alustan verkkosivustoon.

ETSK katsoo, että on laadittava kiireesti selvät sään-
nöt, jotka koskevat aineettomien hyödykkeiden 
verkkomyynnin kuluttajansuojaa sekä erityisesti 
tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa, sillä Yhdistynyt 
kuningaskunta on edelleen ainoa jäsenvaltio, jolla 
on tällaisia säännöksiä. (sg/dr) ●

Kaikkien kauppa – pyrkimys 
oikeudenmukaiseen globaaliin järjestelmään

ETSK korostaa lausunnossaan ”Kaikkien kauppa – 
Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa”, 
että kauppasopimuksia on hyödynnettävä kes-
tävän kehityksen, ihmisoikeuksien ja sosiaalisten 
oikeuksien, reilun ja eettisen kaupan sekä korrup-
tion torjunnan edistämiseen. Euroopan komission 
uutta tiedonantoa ”Kaikkien kauppa” käsittele-
vässä lausunnossaan komitea toteaa, että kansa-
laisyhteiskunta on otettava vahvemmin mukaan 
neuvottelu- ja täytäntöönpanoprosessiin, varsinkin 
kun tiedonannossa ei viitata lainkaan kansalaisyh-
teiskunnan seurantamekanismeihin, jotka kattavat 
olemassa olevien EU:n kauppasopimusten kauppaa 
ja kestävää kehitystä käsittelevät luvut.

Komitea katsoo, että korkeatasoinen ja tietoon 
perustuva keskustelu EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolla auttaa varmistamaan laajemman kiin-
nostuksen ja kansalaisten tuen oikeudenmukai-
semmalle maailmankauppajärjestelmälle, koska 
kauppapolitiikan on heijastettava eurooppalai-
sia arvoja. Näin ollen lausunnossa suhtaudutaan 
myönteisesti komission pyrkimykseen varmistaa 
maailmanlaajuisten toimitusketjujen vastuullinen 
hallinnointi. ETSK toivoo, että kauppasopimusten 
sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutta-
mista koskevan EU:n lähestymistavan yhteys ote-
taan huomioon. (mm) ●

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič ja ETSK:n puheenjohtaja Georgios Dassis
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ETSK kysyy kansalaisaloitepäivänä, 
miten tosissaan komissio 
on kansalaisvaikuttamisen suhteen

”Eurooppalainen kansalaisaloite on väline, jonka 
avulla kansalaiset voivat osallistua EU:n poliittiseen 
päätöksentekoon. Viiden vuoden kokemuksella 
voimme todeta, että se ei toimi hyvin. Euroopan 
komission on aika toimia toimielinten suositus-
ten mukaisesti”, totesi ETSK:n varapuheenjohtaja 
Michael Smyth vuoden 2016 kansalaisaloitepäivänä, 
jonka ETSK järjesti Brysselissä 20. huhtikuuta. Monet 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita edustavat 
osallistujat olivat pettyneitä siihen, että komissio on 
lykännyt kansalaisaloitteen tarkastelua, mutta myös 
siihen, että komission jäsen Frans Timmermans ei 
osallistunut kansalaisaloitepäivään.

ETSK ei ole yksin pyrkimyksissään tehdä kansalais-
aloitteesta lopultakin se, mihin Lissabonin sopimuk-
sessa tähdättiin, eli innovatiivinen valtioiden rajat 
ylittävän osallistavan demokratian väline:

 ● Euroopan oikeusasiamies on antanut 11 ohjetta 
aloitteen parantamiseksi.

 ● Euroopan parlamentti on antanut päätöslau-
selman, joka sisältää selviä ja yksityiskohtaisia 
ehdotuksia kansalaisaloitteen tarkistamiseksi.

 ● Alueiden komitea on antanut lausunnon, jossa 
kehotetaan tarkistamaan kansalaisaloitetta pian 
ja perusteellisesti.

 ● Lisäksi komissio toteaa huhtikuussa 2015 anta-
massaan kertomuksessa, että järjestäjillä on pal-
jon vaikeuksia, ja ehdottaa tarkistuksia, mutta 
tarkistusten toteuttamisen sijasta se on lykännyt 
kansalaisaloitteen tarkastelua.

Kuulemismenettelyn tärkeimmät päätelmät 
sisällytetään eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
uudelleentarkastelua käsittelevään ETSK:n lau-
suntoon, jota valmistellaan parhaillaan. ETSK on 
osallistunut kansalaisaloitetta koskevaan prosessiin 
aktiivisesti välittäjänä ja institutionaalisena opasta-
jatahona. (sma) ●

ETSK peräänkuuluttaa digitaalista osallisuutta ja tietoteknistä 
osaamista kaikille Euroopan unionin kansalaisille

Teollisuuden, poliittisten päättäjien ja kan-
salaisyhteiskunnan edustajat kokoontuivat 
21. huhtikuuta pidettyyn 2016 Digital Day -tapah-
tumaan keskustelemaan digitaalitalouden nykyi-
sistä riskeistä ja mahdollisuuksista sekä digitaalisen 
osallisuuden mahdollisuuksista ja digitaalisen syr-
jäytymisen uhasta. ETSK:n ja Confrontations Europe 
-järjestön yhdessä järjestämässä tapahtumassa 
keskityttiin EU:n kilpailukyvyn ytimessä olevaan 
digitaalitalouteen, digitaalisen osaamisen paran-
tamiseen, uudelleenkouluttamisen edistämiseen ja 
kansalaisyhteiskunnan rooliin.

ETSK katsoo, että digitaalitaloudella on EU:n jäsen-
valtioille strateginen taloudellinen merkitys. Digi-
taalinen tieto on nykyisin toiminnan perusta kaikilla 
talouden, julkishallinnon, kulttuurin sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon aloilla. Tämän tiedon innovatiivi-
nen hyödyntäminen on pääasiallinen tuottavuuden 
kasvun lähde unionin taloudessa. ETSK painottaa 
kuitenkin, että osaamistalouden potentiaalin täy-
simittaiseksi hyödyntämiseksi on erittäin tärkeää 
pätevöittää työntekijät uudelleen siten, että heillä 
on valmiudet työskennellä kehkeytymässä olevissa 
uusissa ammateissa ja uusilla talouden aloilla. Tämä 
on erityisen tärkeää, koska 80 prosentissa työpai-
koista edellytetään vuonna 2020 tietoteknistä osaa-
mista ja digitaalisia taitoja.

ETSK:n mukaan tietoteknisen infrastruktuurin ja tieto-
teknisten välineiden käyttömahdollisuutta on pidettävä 
perusoikeutena, jotta jokainen voi hyötyä digitaalisesta 
vallankumouksesta. ETSK uskoo myös, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden tulisi varmistaa digitaalisten palvelujen 
saatavuus tukemalla tietoteknisten taitojen jatkuvaa 
opiskelua. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä heikossa 
asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin. Kansalaisyhteis-
kunnalla on tässä yhteydessä merkittävä rooli: ETSK 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioiden viranomaisia sekä 
paikallisviranomaisia hyödyntämään nykyisiä vuo-
ropuhelukanavia kansalaisyhteiskunnan edustajien 
kohtaamiseksi, jotta digitaalisen ympäristön todelliset 
tarpeet voitaisiin määrittää entistä paremmin. (sg) ●

Pakolaiskriisin inhimilliset kasvot – 
ETSK isännöi Giles Duleyn näyttelyn

Jatkona pakolaisia ja muuttoliikettä koskevalle 
työlleen ETSK isännöi parhaillaan kansainvälistä 
tunnustusta saaneen valokuvajournalistin ja enti-
sen sotakirjeenvaihtajan Giles Duleyn valokuvanäyt-
telyä, jossa kuvataan miehiä, naisia ja lapsia, jotka 
ovat ylittäneet Välimeren ja saapuneet Kreikan 
Lesbos-saarelle.

Brittiläinen Giles Duley on erittäin tunnettu huma-
nitaarisia kriisejä ja konfl iktien seurauksia esittävistä 
valokuvistaan. Näyttely on Yhdistyneiden kansakun-
tien pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) kanssa 
tehdyn yhteistyön tulos.

Näyttelyn avajaisissa ETSK:n puheenjohtaja Geor-
ges Dassis totesi, että ”rajaturvallisuus ei saa joh-
taa niiden ihmisten torjumiseen, jotka tarvitsevat 
suojelua humanitaarisista syistä”. Giles Duley totesi 
vuorostaan seuraavaa: ”Tätä ei olisi pitänyt päästää 

tapahtumaan. Olin järkyttynyt ja hämmentynyt 
siitä mitä näin.” UNHCR:n edustaja Sophie Magennis 
kommentoi, että ”nämä valokuvat antavat äänen 
äänettömille ja kasvot luvuille. Euroopan pako-
laistilanne on hallittavissa vain koordinoiduin toi-
min. Meidän on luotava aito Euroopan yhteinen 
turvapaikkajärjestelmä, joka perustuu todelliseen 
solidaarisuuteen.”

Giles Duleyn henkilökohtaiset kokemukset ovat 
innoittaneet hänen humanitaarista työtään: hän 
loukkaantui vakavasti seuratessaan kutsumustaan 
ja toimiessaan valokuvaajana Afganistanissa. Louk-
kaantumisesta huolimatta hän palasi päättäväisesti 
valokuvauksen pariin. Hänen edellinen näyttelynsä 
One Second of Light kuvasi konfl iktin järkyttävää 
inhimillistä hintaa. Näyttely on avoinna 20. touko-
kuuta saakka. (mm) ●

Kiertotalous: ETSK vaatii lisää kunnianhimoa 
ja kattavia tavoitteita

ETSK suhtautuu huhtikuun täysistunnossa hyväk-
symässään lausunnossa myönteisesti komission 
kiertotalouspakettiin ja pitää sitä askelena oikeaan 
suuntaan. Avoimeksi jää vielä, riittääkö tämä siirtä-
mään Euroopan taloudet aitoon kiertotalousmalliin, 
joka irrottaa taloudellisen vaurauden luonnonva-
rojen käytöstä ja tuottaa runsaasti taloudellista ja 
sosiaalista hyötyä.

Valmistajia tulisi kannustaa kehittämään liiketoimin-
tamalleja, joissa tavaroiden leasing-vuokrauksesta ja 
myynnistä palveluina tulee vakiokäytäntö, jossa kaikki 
kustannukset on sisällytetty hintoihin, ja laajennet-
tujen tuottajavastuujärjestelmien pitäisi olla jäsen-
valtioille pakollisia. Valmistajat pitää myös velvoittaa 
ilmoittamaan tuotteidensa odotettu käyttöikä.

ETSK:n mukaan ekologista suunnittelua koskevan 
direktiivin tulevassa tarkistuksessa on otettava 
huomioon tuotteen koko elinkaari, myös tuotteen 
kestävyys, korjattavuus ja varaosien saatavuus ja 
kohtuuhintaisuus, ja vaadittava valmistajia ilmoit-
tamaan ehdoitta korjaus- ja huoltotiedot. ETSK vaatii 
myös täyttä kieltoa suunnitellulle vanhenemiselle.

ETSK kehottaa kehittämään tukijärjestelmiä, 
joiden avulla pienituloiset voivat hankkia 

laadukkaampia tuotteita sekä tavaroita ja pal-
veluja, joiden lähtökustannukset ovat kalliita. 
Tukijärjestelmät voisivat sisältää valtion tukemia 
lainajärjestelmiä tai valmistajan tukemia rahoitus-
järjestelmiä, niin että pitkän elinkaaren tuotteisiin 
sovelletaan alempia korkoja. Myös totuudenmu-
kaiset merkinnät auttavat kuluttajia tekemään 
tietoon perustuvia valintoja.

ETSK katsoo, että on tärkeää määrittää varhaisessa 
vaiheessa ne ihmisryhmät, jotka saattavat kärsiä 
kiertotalouteen siirtymisestä, ja ryhtyä asianmukai-
siin sosiaalisen suojelun toimiin, mukaan luettuna 
koulutus ja uudelleenkoulutus. Tietoisuuden lisää-
misessä kyse on pitkäaikaisesta hankkeesta, joka 
on kohdistettava koko yhteiskuntaan ja aloitettava 
jo esikoulusta, niin että syntyy uusi sukupolvi vas-
tuullisia kuluttajia ja käyttäytymisen muutoksen 
edelläkävijöitä.

ETSK tarjoutuu myös tukemaan aktiivisesti kierto-
talousmalliin siirtymistä kannattavien kansalaisyh-
teiskunnan toimijoiden verkostoja ja kartoittamaan 
mahdollisuuksia perustaa kiertotalouden eurooppa-
lainen foorumi tarjoamalla tilaisuuksia yhteiseen ide-
ointiin sekä parhaiden käytäntöjen ja niitä koskevan 
tiedon jakamiseen. (sma) ●

Ulkopolitiikka alkaa kotikentältä
EU:n uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen strategia

Ehdotettua ulko- ja turvallisuuspoliittista strate-
giaa käsittelevässä ETSK:n tuoreessa lausunnossa 
korostetaan sisä- ja ulkopolitiikan välistä yhteyttä 
ja todetaan, että yhteiskunnallinen eriarvoisuus 
EU:ssa vie eurooppalaisilta arvoilta pohjaa. ”Ei vai-
kuta realistiselta kaavailla EU:lle nykyistä jäsenty-
neempää, yhteisempää ja tehokkaampaa ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa puuttumatta taloudellisen ja 
sosiaalisen eriarvoisuuden kasvuun jäsenvaltioiden 
keskuudessa”, lausunnon esittelijä José María Zufi aur 
Narvaiza toteaa. ”EU:n on pyrittävä vahvistamaan 
asemaansa tasa-arvoisuuden puolustajana ja vapau-
den, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä.”

Demokratian puolustaminen ulkomailla edellyttää 
vahvan kansalaisyhteiskunnan kehittämistä koti-
maassa. Tämä on ”ratkaisevan tärkeää tiiviimpien 
suhteiden luomiseksi muiden maiden kansalaisyh-
teiskuntiin.” ETSK:n mielestä nyt on tarpeen lisätä 
ulkoiseen toimintaan tarkoitettuja EU:n määrära-
hoja. Lisäksi on helpotettava ehdokasvaltioiden 
liittymistä unioniin, toteutettava tehokasta yhteistä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, reagoitava 
pakolais- ja muuttajavirtoihin sekä edistettävä 
kauppaa ja investointeja. (mm) ●

Slovakia valmistautuu EU:n puheenjohtajuuteen
Heinäkuussa 2016 alkaa Slovakian ensim-

mäinen kuusi kuukautta kestävä Euroopan uni-
onin neuvoston puheenjohtajakausi. Slovakian 
kausi neuvoston johtajana on EU:n 116. kiertävä 
puheenjohtajuus, jota edeltää Alankomaiden 
nykyinen kausi ja jonka jälkeen seuraa Maltan 
puheenjohtajakausi.

Slovakian puheenjohtajakaudella kiinnitetään huo-
miota moniin EU:lle erityisen tärkeisiin kysymyksiin, 
kuten sisämarkkinoihin, energiaunioniin, koheesio-
politiikkaan, päämarkkinaunioniin, monivuotisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 väliarviointiin, EU:n 
vuoden 2017 talousarvioon ja laajentumiseen.

Jo pitkään suunniteltujen asiakohtien lisäksi muut-
toliikekriisi, Dublin-asetuksen tarkistaminen ja ter-
rorismin torjunta ovat myös tärkeässä asemassa 
kauden ohjelmassa. Lisäksi Slovakian puheenjoh-
tajakaudella käsiteltävät aiheet heijastavat muita 
tapahtumia, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan 
EU-kansanäänestyksen tuloksia.

Slovakian kansalaisten kiinnostus EU-asioihin on 
nykyään vähäisempää kuin se on milloinkaan ollut 
missään muulla EU:ssa. Puheenjohtajakausi on 

tilaisuus tuoda EU-kysymykset ja Slovakian rooli 
EU:ssa kansalaisten tietoisuuteen.

ETSK:n ja puheenjohtajavaltion yhteistyö on tiivistä. 
Slovakian hallitus on esittänyt komitealle valmiste-
levan lausunnon laatimista seuraavista neljästä 
aiheesta:

 ● teknisen kehityksen vaikutukset sosiaaliturva-
järjestelmään ja työlainsäädäntöön

 ● Horisontti 2020 -ohjelman väliarviointi
 ● sähkömarkkinoiden uusi markkinarakenne 

ja sen mahdolliset vaikutukset heikossa ase-
massa oleville kuluttajille

 ● tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottava 
sääntely.

ETSK:n työvaliokunnan ylimääräinen kokous pide-
tään 14. kesäkuuta 2016 Bratislavassa.

Slovakian puheenjohtajuuskauden lopullinen ohjelma 
hyväksytään kesäkuussa 2016. Sen esittelee Slovakian 
tasavallan ulkoasian- ja eurooppaministeriön valtio-
sihteeri, Euroopan unionin neuvoston puheenjohta-
javaltion Slovakian hallituksen täysivaltainen edustaja 
Ivan Korčok 13. heinäkuuta 2016 pidettävässä ETSK:n 
täysistunnossa. (as/mb/ns/pbs) ●
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LYHYESTIEuroopan ilmailustrategia voi menestyä vain 
kaikkien sidosryhmien tuella, ETSK toteaa

Teollisuuden, politiikan ja eri sidos-
ryhmien edustajat osallistuivat EU:n 
ilmailustrategiaa koskevaan julkiseen 
kuulemistilaisuuteen, joka pidet-
tiin ETSK:n tiloissa 21.  huhtikuuta. 
Kuulemismenettelyssä keskityttiin 
komission joulukuussa 2015 esittä-
mään ilmailustrategiaan ja siihen, 
miten sillä edistetään työpaikkojen 
luomista, talouskasvua ja sidosryh-
mien osallistamista. ETSK hyödyntää 
kuulemista laatiessaan lausuntoaan 
ilmailupaketista.

”Ilmailustrategialla olisi luotava inves-
toinneille suotuisa ympäristö EU:n 
sijoittajien rohkaisemiseksi. Tämä lisää 
alan kilpailukykyä ja yleistä asemaa 
taloudessa ja edistää siten kasvua ja 
työpaikkojen luomista”, totesi ilmai-
lustrategiasta vastaava ETSK:n esittelijä 
Jacek Krawczyk.

”Meidän on varmistettava, että euroop-
palainen ilmailu säilyttää johtoase-
mansa”, totesi pääpuhuja, liikenteestä 
vastaava komission jäsen Violeta Bulc.

A TOIVOA EUROOPALLE!
Kulttuuria, kaupunkeja ja uusia kertomuksia

Miten kulttuuri ja kaupungit voivat aut-
taa luomaan toivoa ja antamaan Euroo-
palle uuden suunnan? Miten kulttuuri 
edistää talouskasvua? Miten kaupungit 
pystyvät muuntamaan kulttuurisen moni-
naisuuden sosiaaliseksi innovaatioksi, 
yhteenkuuluvuudeksi ja luottamukseksi? 
Entä miten kulttuuri ja taiteet pystyvät 
kehittämään ja uudistamaan kaupunkeja 
ja antamaan niille uuden identiteetin? 
Mikä tehtävä taiteella ja kulttuurilla voi 
olla Euroopan identiteetin ilmaisemisessa 
ja vahvistamisessa ja naapuruussuhteiden 
ylläpitämisessä? Onko nyt aika uuden 
Euroopan uudelle renessanssille?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan 
Brysselissä 20. ja 21. kesäkuuta 2016 pidet-
tävässä korkean tason konferenssissa, 

jonka Euroopan sosiaali- ja talouskomitean 
(ETSK) muut eturyhmät -ryhmä järjestää 
puheenjohtajansa Luca Jahierin johdolla 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamen-
tin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, 
Euroopan neuvoston ja Bozar-taidekes-
kuksen kanssa. Tapahtumassa pyritään 
selvittämään, miten, miksi ja milloin kult-
tuuri on tärkeää tämän päivän Euroopassa.
Konferenssissa keskitytään erityisesti nel-
jään aiheeseen:

 ● Kulttuuri talouskasvun edistäjänä
 ● Kulttuuri kaupunkien ja alueiden 

uudelleenkehityksen välineenä
 ● Kulttuuri kotoutumisen ja osallisuu-

den työkaluna
 ● Eurooppalaisen identiteetin uudel-

leenmuokkaus Euroopassa ja 
muualla.

Ammattiliitot ja Yhdistyneen kuningaskunnan EU-kansanäänestys
Työntekijät-ryhmän laajennettu 

puheenjohtajisto tapasi 21.  huhtikuuta 
Lontoossa Britannian ammattiliittojen 
edustajia ja keskusteli näiden kanssa 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansan-
äänestyksestä. Suurin osa Yhdistyneen 
kuningaskunnan ammattiliitoista kannat-
taa EU:ssa pysymistä, koska, kuten monet 
puhujat totesivat, EU:n pitäisi tarjota kaikille 
mahdollisuuksia oikeuksien, työpaikkojen 
ja taloudellisen vaurauden muodossa.

Kokouksen osallistujat korostivat työnteki-
jät-ryhmän Labour Research Department 
-tutkimuslaitoksella teettämän tutkimuk-
sen erinomaista ajoitusta, sillä tutkimus 
julkaistiin juuri, kun Yhdistyneen kunin-
gaskunnan hallitus antoi ammattiliittoja 
koskevan lakiesityksen, joka merkitsee 
ammattiliittojen oikeuksille suurinta 
taka-askelta 30 vuoteen. Kyseisessä tut-
kimuksessa (The Crisis and the Evolution 
of Labour Relations in the UK, saatavilla 

Maltan tuleva EU:n puheenjohtajakausi – työnantajat-ryhmän osallistuminen
Valmistautuminen Maltan tulevaan 

Euroopan unionin neuvoston puheen-
johtajakauteen oli yksi työnantajat-ryh-
män puheenjohtajan Jacek Krawczykin 
Maltan-vierailun aiheista. Puheenjohtaja 
Krawczyk ilmaisi ryhmän halukkuuden 
tehdä aktiivista yhteistyötä sekä Mal-
tan työnantajajärjestöjen että halli-
tuksen kanssa puheenjohtajakauteen 
valmistauduttaessa.

Kaikki Maltan tärkeimmät työnanta-
jajärjestöt (Maltan kauppa-, yritys- ja 
teollisuuskamari, Maltan hotelli- ja 

ravintolayrittäjien yhdistys, vähittäis-
myyjien ja elinkeinonharjoittajien kat-
tojärjestö ja Maltan elinkeinoelämän 

ETSK ja Tunisian kansallisen vuoropuhelun kvartetti 
tiivistävät yhteistyötään

Virallisen kaksipäiväisen Tunisian-vierailunsa päätteeksi ETSK:n puheenjohtaja Georges 
Dassis allekirjoitti Tunisian kansallisen vuoropuhelun kvartetin edustajien kanssa sopimuksen, 
jolla pyritään vahvistamaan yhteyksiä Euroopan ja Tunisian kansalaisyhteiskuntien välillä.
Sopimuksen allekirjoittaminen on myönteinen signaali johtajille Välimeren molemmin 
puolin, ja se varmistaa kansalaisyhteiskunnan keskeisen roolin Tunisian osallistavassa demo-
kratiassa ja maan suhteissa EU:hun, mm. kun on kyse pitkälle menevän ja laaja-alaisen 
vapaakauppasopimuksen yhteisestä seurannasta. Neuvottelut vapaakauppasopimuksesta 
on juuri aloitettu.
Georges Dassis tapasi vierailunsa aikana myös kansalaisyhteiskuntasuhteista, ammatillisesta 
koulutuksesta ja sosiaaliasioista vastaavat ministerit. Hän kertoi olevansa tyytyväinen ilmai-
sunvapaudelle, demokratialle ja kansalaisyhteiskunnan roolille annettuun painoarvoon.
ETSK on siitä lähtien, kun Tunisian talous- ja sosiaalineuvosto vuonna 2011 lakkautettiin, 
tehnyt tiivistä yhteistyötä kansallisen vuoropuhelun kvartetin elinten kanssa kansalaisyh-
teiskunnan roolin lujittamiseksi maan hallinnossa ja johtamisessa. Kvartetin edustajat 
osallistuivat ETSK:n täysistuntoon 21. tammikuuta 2016 ja vahvistivat osallistuvansa EU:n 
ja Välimeren alueen maiden talous- ja sosiaalineuvostojen tulevaan huippukokoukseen 
lokakuussa 2016. (cad) ●

Varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier osallistui työ- 
ja sosiaaliministereiden epäviralliseen kokoukseen

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier puhui Amster-
damissa 19. huhtikuuta pidetyssä neuvoston epävirallisessa työ- ja sosiaaliministereiden 
kokouksessa ja totesi puheenvuorossaan seuraavaa: ”Työvoiman liikkuvuus yhdistetään 
toisinaan myös sosiaaliseen polkumyyntiin ja palkkojen polkemiseen, ja liikkuvien työnte-
kijöiden uskotaan harjoittavan ’elintasomatkailua’. Tällainen luulo on perusteeton, ja kaikki 
tutkimukset osoittavat, että liikkuvat työntekijät hakeutuvat sinne, missä työpaikat ovat, 
eikä heidän tarkoituksenaan ole käyttää sosiaali- ja muita julkisia palveluita hyväkseen.”
Kokoukseen osallistuivat myös Alankomaiden varapääministeri Lodewijk Asscher ja työl-
lisyysasioista vastaava Euroopan komission jäsen Marianne Thyssen, ja siellä tarkasteltiin 
tulevia toimia, kuten työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin tarkistamista ja uutta 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria.
ETSK on huolissaan yleisestä suhtautumisesta ja torjuvasta asenteesta työvoiman liikku-
vuutta kohtaan. Tuoreimpien tietojen mukaan EU:ssa on 8,3 miljoonaa liikkuvaa työntekijää, 
mikä on vain 3,4 prosenttia Euroopan koko työvoimasta. Liikkuvat työntekijät voivat olla 
muita alttiimpia hyväksikäytölle ja syrjinnälle, kun on kyse sosiaaliturvasta, työehdoista ja 
palkoista, mahdollisuuksista nauttia sosiaalietuuksia ja koulutuksesta.
Tulevasta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista todettakoon, että ETSK on ottanut 
ensisijaiseksi tavoitteekseen osallistua aloitteeseen aktiivisesti. Aiheesta valmistellaan 
parhaillaan lausuntoa, ja sen esittelijöiksi on nimetty komitean kolmen ryhmän puheen-
johtajat Jacek Krawczyk (työnantajat), Gabriele Bischoff  (työntekijät) ja Luca Jahier (muut 
eturyhmät).
Saadakseen yleiskuvan eri tarpeista ja tilanteista kussakin EU:n jäsenvaltiossa komitea 
tekee syyskuuhun 2016 asti tarkkailumatkoja, joilla se tapaa työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajia. Tapaamisten tulokset tuodaan esiin 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevassa kuulemisessa, jonka komissio järjestää. 
Lisäksi on tarkoitus ehdottaa työllisyys- ja sosiaalipoliittisia toimia, jotka liittyvät erityisesti 
yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja työmarkkinoille pääsyyn, oikeudenmukaisiin työehtoihin 
sekä asianmukaisen ja kestäväpohjaisen sosiaaliturvan tarjoamiseen kaikille.
ETSK on ryhtynyt tekemään yhteistyötä Euroopan komission kanssa varmistaakseen, että 
kansalaisyhteiskunnan näkemykset otetaan kuulemismenettelyn yhteydessä huomioon. 
Komitea on vakaasti päättänyt seurata tätä prosessia ja huolehtia siitä, että pilarista tulee 
toimiva asianmukaisten oikeudellisten välineiden ansiosta. Tämä on ainoa tapa saada aikaan 
sosiaalista edistystä Euroopassa. (cad) ●

Tapahtuman yhteydessä esitellään myös 
samanniminen tutkimus, jonka ETSK on 
tilannut Culture Action Europe -verkos-
tolta ja kuntien kansainväliseltä maailman-
järjestöltä (UCLG-Agenda 21).

Kesäkuun 20. päivän iltana ETSK:ssa järjes-
tetään kulttuuritapahtuma, jossa esitetään 
havainnollisesti, miten kulttuurista voi 
tulla maailmanlaajuinen vuoropuhelun, 
ymmärryksen ja rauhanrakentamisen 
väline. (cl) ●

osoitteessa http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081) 
selitetään esityksen ehdotuksia ja 

päätellään muun muassa, että useat kon-
servatiivien johtaman hallituksen toimet 
ovat siirtäneet voimatasapainoa monissa 
työpaikkoja koskevissa asioissa työnanta-
jien suuntaan.
Osallistujat katsoivatkin, että Britannian 
työntekijät olisivat paremmassa asemassa 
EU:ssa, jossa unionin sosiaalilainsäädäntö 
suojelee heitä oikeuksien loukkauksilta, ja 
että Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n 
työntekijöiden yhteinen etu on kehittää 
sosiaalista Eurooppaa yhdessä.

Kokous päättyi myönteisissä merkeissä 
osallistujien korostaessa tukeaan oikeu-
denmukaiselle ja sosiaaliselle Euroopalle 
ja ilmaistessa vastustavansa päättäväisesti 
Yhdistyneen kuningaskunnan ammat-
tiliittoja koskevaa lakiesitystä ja kaikkia 
pyrkimyksiä työntekijöiden oikeuksien 
heikentämiseksi Britanniassa tai muualla. 
Euroopan komission äskettäin ehdottama 
sosiaalisten oikeuksien pilari antaa ammat-
tiliitoille vahvan perustan yhteistä toimin-
taa varten. (mg/fs) ●

liitto) osallistuvat puheenjohtajakauden 
valmisteluihin. Järjestöt määrittävät neljä 
teemaa puheenjohtajakautta koskevaa 
työnantajien toimintasuunnitelmaa var-
ten. Teemat esitellään virallisesti Maltan 
pääministerille ja parlamentaariselle 
sihteerille sekä tärkeimmille työnantaja-
järjestöille Brysselissä.

Maltan ensimmäinen EU:n puheenjoh-
tajakausi alkaa tammikuussa 2017. Se 
seuraa tehtävässä Slovakiaa, joka toimii 
puheenjohtajana vuoden 2016 toisella 
puoliskolla. (lj) ●

ETSK tukee täysin komission omaksumaa 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Strate-
gia voi menestyä vain ilmailun arvoverkon 
kaikkien osapuolten laajalla ja vahvalla 
tuella. Yksi aihetta käsittelevän ETSK:n 
lausunnon tavoitteista on sellaisten 
kannustimien määrittely, joita tarvitaan, 
jotta strategiasta tulee houkutteleva ja 
hyödyllinen kaikille: EU:n jäsenvaltioille, 
lentoyhtiöille, lentoasemille, lennonvar-
mistuspalvelun tarjoajille, valmistajille, 
ammattiliitoille, ympäristönsuojelijoille 
ja kuluttajajärjestöille. (sg) ●
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Muut eturyhmät -ryhmän 
puheenjohtaja Luca Jahier

Työntekijät-ryhmän laajennettu puheenjohtajisto 
Britannian ammattiliittojen edustajien kanssa Lontoossa

Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja 
Jacek Krawczyk ja Maltan Eurooppa-
asiain ministeri Ian Borg
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