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Pääkirjoitus
Hyvät lukijat

Olen iloinen voidessani uuden vuoden myötä esitellä kaikille teille koko Euroopassa ETSK:n uuden, täysin sähköisen ETSK-infon, joka on saatavilla 23 kielellä
Uutislehden voi lukea älypuhelimella, tabletilla, kannettavalla tietokoneella tai toimistotietokoneella. Tätä on nykyaikainen media! Internetissä yleisestä,
kaikille suunnatusta yksikielisestä viestinnästä poiketen uutislehden voi lukea haluamallaan kielellä.

On vienyt aikaa päästä tähän ja noudattaa ETSK:n sitoutumista monikielisyyteen, jotta voidaan säilyttää yhteys ruohonjuuritason organisaatioihin, joita
komitea palvelee ja edustaa. Olenkin kiitollinen käännöstoimen hallinnolle ja IT-yksikölle, joiden jatkuvan sitoutumisen ja tuen ansiosta on saatu aikaan tuot
joka vastaa uutta mediaympäristöä ja on myös paikallisten lukijoiden ulottuvilla näiden äidinkielellä.

Vaihe, joka alkoi 26 vuotta sitten, on nyt päättymässä. Vuonna 1991 TSK:n uutislehti oli A4-muotoon painettu lyhyt selostus istunnoista ja asialistoista, ja siinä oli vähän tekstiä ja tuskin lainkaan kuvallista aineistoa. Toukokuussa
1994 julkaistiin sanomalehden kaltainen uutislehti, jossa oli enemmän pohdintaa ja kuva-aineistoa ja jolla oli uusi nimi – TSK-info. Siirryttäessä väripainatukseen vuonna 1996 ETSK-info sai vähitellen nykylukijoiden tunteman
muotonsa ja sisältönsä. Nyt ilmestyvä uutislehti avaa uuden vaiheen – sen voi lukea sähköisessä muodossa, ja painetun median ystävätkin voivat edelleen halutessaan tulostaa uutislehden.
Olen erittäin tyytyväinen, että tämä digitaalinen aikakausi käynnistyy toimikautenani. Toivon, että ETSK voi tätä kautta saavuttaa entistä useampia ihmisiä ja valmistautua paremmin tulevaisuuteen. Pidänkin erityisen
huomionarvoisena, että ETSK-info siirtyy sähköiseksi samalla kun komitea valmistautuu muutaman kuukauden kuluttua vietettävään 60-vuotisjuhlaansa. Mielestäni komitea osoittaa näin päättäväisyytensä pysyä ajan tasalla ja
säilyttää merkityksensä, mikä on hyvä asia tulevaisuuden kannalta. Toivon, että kansalaisyhteiskunta saa näillä sivuilla mielipiteensä painokkaasti julki vuosikaudet.
Toivotan teille kaikille hyvää uutta vuotta ja toivon ETSK-infon tekijöille menestystä kirjoitettaessa tätä uutta lukua ETSK-infon historiaan!
Gonçalo Lobo Xavier
Viestintäasioista vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja
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ETSK:n täysistunto

Lyhyesti
Tulevaisuus on arvotalouden
Krakovassa 14. ja 15. marraskuuta järjestetyssä toisessa Open Eyes Economy Summit -kokouksessa (OEES) vedottiin kaikkiin sidosryhmiin, jotta talouden käytännöistä ja
ajattelumalleista ryhdyttäisiin keskustelemaan ja niitä muokattaisiin nykyisten ja tulevien haasteiden voittamiseksi ja kestävän kehityksen takaamiseksi.
Kokoukseen osallistui valtuuskunta ETSK:sta suojelijanaan ETSK:n varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier. Tapahtuman järjestämiseen osallistui Puolan työnantajajärjestö, jonka
puheenjohtaja, ETSK:n jäsen Andrzej Malinowski (työnantajat-ryhmä, PL) puhui avajaisistunnossa. ETSK:n jäsenet olivat mukana keskustelemassa sosiaalisten arvojen nivomisesta
talouteen, arvokkaiden suhteiden luomisesta ja potentiaalin paremmasta hyödyntämisestä .
ETSK:n mielestä kaikkien sidosryhmien on annettava panoksensa tehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi, talouden toimijoiden on tehostettava yhteistyötään ja lainsäätäjien on ennakoitava
muutoksia. OEES-kokous osoitti, että uusi talous tähtää kyllä voiton tuottamiseen, mutta se linkittyy tiiviisti sosiaalisiin ja taloudellisiin arvoihin. (jk)

Kansalaisyhteiskunta haluaa eturiviin Euroopan tulevaisuuden muotoilussa

EU:n tulevan strategian keskeisenä painopisteenä tulee olla luottamuksen herättäminen ja sen varmistaminen, että siirtymä on oikeudenmukainen kaikkien kannalta, j
kasvavaa eriarvoisuutta saadaan hillittyä. Kansalaisyhteiskunta on sitä mieltä, että sen on päästävä mukaan muokkaamaan, ohjaamaan ja toteuttamaan unionin uutta
pitkän aikavälin strategiaa. Tämä on pääviesti ETSK:ssa toimivan ohjauskomitean Budapestissa 27.–28. marraskuuta järjestämästä merkittävästä Transition to post-20
Europe -konferenssista, jossa käsiteltiin siirtymistä vuoden 2020 jälkeiseen Eurooppaan .
Eurooppa 2020 -strategian loppu häämöttää, ja EU:lla on ratkaistavanaan suuria haasteita. Konferenssin lopputulemana oli, että uuden tulevaisuudenstrategian on oltava laaja-alainen ja
kehityspainotteinen, ulotuttava kauas tulevaisuuteen (vuosiin 2030–2050) ja pohjauduttava yhä osallistavampaan hallintotapaan.
ETSK:n Eurooppa 2020 -ohjauskomitean puheenjohtaja Etele Baráth korosti konferenssin avajaissanoissaan, että Eurooppa 2020 -strategian päämäärä on edelleen ajankohtainen. Nyt on
otettava tavoitteeksi parantaa hallintotapaa ja pyrkiä yhä voimakkaammin siihen, että Euroopasta tulee ”älykäs, osallistava ja kestäväpohjainen”. ”Kestäväpohjaisuuden on oltava uuden
strategian sisintä ydintä”, ETSK:n muut eturyhmät -ryhmän puheenjohtaja Luca Jahier painotti.

Unkarin talousjärjestön HEA:n ja Unkarin inhimillisten voimavarojen ministeriön tuella järjestetty tapahtuma kokosi yhteen ETSK:n ja kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen jäseniä sekä EU:n toimielinten ja Unkarin valtiovallan ja
kansalaisyhteiskunnan edustajia. (sj/dm)

ETSK:n jäsen Catelijne Muller puhui ”ihminen komentaa” -periaatteen puolesta tekoälyyn nähden ”Web Summit” -konferenssissa Lissabonis

Entä jos algoritmit päättävät pian siitä, voiko joku saada luottoa, asuntolainan, sairausvakuutuksen, työpaikan – tai jopa sydämensiirron? Etkö haluaisikin varmistaa, että tiedot, joihin näide
algoritmien päätökset perustuvat, ovat luotettavia, täydellisiä, vailla vääristymiä ja hakkeroinnilta suojatut.

Ennusteet tulevista työpaikkojen menetyksistä poikkeavat paljon toisistaan ja osoittavat, ettei vielä tiedetä, mitä tekoäly tuo tullessaan työntekijöille. Eikö meidän kaikkien olisi silti syytä
istuutua pöydän ääreen niin kauan kuin aikaa on vielä jäljellä ja miettiä, miten työskentelystä voidaan tehdä tekoälyn avulla työntekijöille miellyttävämpää ja samalla yrityksille kannattavaa

Onko meidän edettävä siihen suuntaan, että roboteille annetaan oikeushenkilön asema? Tuleeko robottien olla vastuuvelvollisia mahdollisesti tekemistään virheistä vai tuleeko sen sijaan ni
valmistajien/ohjelmoijien olla vastuuvelvollisia?
Nämä olivat aiheesta ”Tekoäly” annetun ETSK:n lausunnon esittelijän Catelijne Mullerin esiin tuomia kysymyksiä Lissabonissa 5.–8. marraskuuta 2017 järjestetyssä ”Web Summit” konferenssissa.
Pääpuheenvuorossaan Muller tarkasteli tekoälyn poliittisia, yhteiskunnallisia ja lainsäädännöllisiä haasteita ja puhui ”ihminen komentaa” -näkökulman puolesta. (dm)

Maatalous- ja elintarvikealan koulutukseen tehtävät investoinnit voivat auttaa muovaamaan Välimeren alueen tulevaa kehitystä
ETSK:n ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaoston (NAT) työvaliokunta kävi 16. marraskuuta 2017 Espanjassa tutustumassa CIHEAMtutkimuskeskukseen kuuluvaan Välimeren maataloustieteelliseen instituuttiin Zaragozassa (IAMZ) ja paikallisiin maatalousosuuskuntiin Aragoniassa.
ETSK:n jäsenille kerrottiin, että IAMZ:llä on jo 50 vuoden ajan ollut keskeinen rooli Välimeren alueen maatalouselintarvikealan tulevan johtajapolven kasvattamisessa.

Jäsenet keskustelivat IAMZ:n edustajien kanssa siitä, miten tärkeää on investoida inhimilliseen pääomaan koulutuksen ja valmiuksien kehittämisen keinoin, jotta voidaan parantaa Välimere
alueen maatalouselintarvikealan tuottavuutta sekä edistää nuorten ja naisten työllisyyttä maaseutualueilla.

Maatalous työllistää 20–30 prosenttia eteläisen Välimeren alueen maiden aktiiviväestöstä. Matkaohjelmaan kuului myös vierailu paikalliseen oliiviöljypuristamoon ja viinitarhaan, mikä antoi
jäsenille mahdollisuuden perehtyä tarkemmin alueen maatalouselintarvikealan menestyksekkäisiin osuuskuntamalleihin. Lisäksi käynti Moncayon luonnonpuistossa tarjosi tilaisuuden tutust
luonnontilaisen metsäympäristön hoitoon.(aj)

”Unity”: Viron digitaalinen kupoli ETSK:ssa

Sininen, kupolimainen rakennelma nimeltään ”Unity” pystytettiin ETSK:n päärakennuksen ala-aulaan joulukuuksi 2017. Tähän suljettuun tilaan astuvilla vierailla oli mahdollisuus nauttia eri
maiden – Viron, Kreikan, Latvian, Liettuan ja Slovakian – maisemista, jotka heijastettiin kupolin pintaan yli kymmenellä videokameralla, jotka tuottivat yhden 360-asteisen kuvan. Installaatio
joka esitteli Viron digitaalikehitystä ja tulevaisuuteen suuntautuneisuutta, oli osa ETSK:ssa Viron puheenjohtajakaudella järjestettyjä tapahtumia. (ck)

Uusia julkaisuja
ETSK linjaa Bulgarian puheenjohtajakauden aikaista toimintaansa
ETSK on julkaissut esitteen painopisteistään Bulgarian EU-puheenjohtajakaudella. Se on ladattavissa täältä.

Uutisia ETSK:sta
Eurooppalainen kansalaisyhteiskunta palkitsee aitoa yrittäjyyttä ja laadukkaiden työpaikkojen tarjoajia
Saksalainen hanke Discovering hands, jossa koulutetaan sokeita ja näkövammaisia naisia käyttämään erityisen kehittynyttä tuntoaistiaan rintasyövän varhaiseen
havaitsemiseen, palkittiin 14 000 eurolla. Neljä muuta aloitetta Kreikasta, Belgiasta, Italiasta ja Espanjasta palkittiin kukin 9 000 eurolla. REvive Greece auttaa pakolaisia,
turvapaikanhakijoita ja muuttajia kotoutumaan vastaanottavaan maahan opettamalla heille tietokoneohjelmointia ja verkottamalla heidät nuorten eurooppalaisten yrittäjien
kanssa. DUO for a JOB Belgiasta on sukupolvien ja kulttuurien välinen mentorointiohjelma, jossa työpaikkaa hakeville muuttajanuorille annetaan kuuden kuukauden ajan
ilmaista henkilökohtaista neuvontaa. Sitä tarjoavat yli 50-vuotiaat henkilöt, joilla on ammattikokemusta samankaltaiselta alalta. Italialainen hanke Progetto Quid, jonka
toteuttajana on Cooperativa Sociale Quid, on eettinen muotimerkki. Hankkeessa autetaan heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, kuten
turvapaikanhakijoita sekä orjuuden, prostituution ja kotiväkivallan uhriksi joutuneita, pääsemään työmarkkinoille. Espanjalaisessa hankkeessa Laundry ID, jonka toteuttajana
on Instituto de Robótica para la Dependencia (IRD) , pyritään luomaan työpaikkoja vammaisille pesulassa, joka on teknisesti suunniteltu ja mukautettu heidän
tarpeisiinsa.

Dassis.

”Minulla on suuri ilo ja kunnia ojentaa tämä palkinto voittajille. Samalla haluan onnitella heitä mutta myös ilmaista hyvin ansaitun arvostuksen kaikille niille henkilöille ja
kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, joiden kova työ ja sitoutuminen ihmisten elinolojen parantamiseksi on esimerkkinä jokaiselle”, sanoi ETSK:n puheenjohtaja Georges

Viisi palkittua hanketta osoittavat, minkälaista työtä lukuisat valtiosta riippumattomat organisaatiot tekevät kaikkialla Euroopassa auttaakseen heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevia yhteiskuntaryhmiä
pääsemään työmarkkinoille.
Nyt yhdeksättä kertaa myönnetyllä kansalaisyhteiskuntapalkinnolla palkitaan kansalaisyhteiskunnan huippualoitteita.

Politiikan toimijat ja yhteiskunta ovat yhteisesti vastuussa työstä nuorten radikalisoitumisen torjumiseksi
Monista laadukkaista aloitteista huolimatta toimet eivät vielä riitä estämään nuoria sortumasta väkivaltaisten ääriliikkeiden ansaan, ETSK toteaa.
Nuorten radikalisoitumisen torjunnassa jäsenvaltioiden ja EU:n on otettava kansalaisyhteiskunnan organisaatiot toimintaan mukaan nykyistä tehokkaammin, sillä nämä voivat tukea merkittävällä tavalla sosiaalista ja

arvomaailmaan perustuvaa kykyä vastustaa ääriajattelua, ETSK totesi joulukuun täysistunnossaan.
Kriisitapahtumiin perustuvaan lyhyen aikavälin rankaisevaan turvallisuuspolitiikkaan keskittymisen sijasta EU:n politiikoissa olisi investoitava nykyistä enemmän ripeisiin
mutta myös pitkäjänteisiin ja koordinoituihin torjuntatoimiin, ETSK toteaa aiheesta ”Yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa nuorten radikalisoitumisen estämiseksi”
antamassaan lausunnossa.
Esittelijä Christian Moos (muut eturyhmät -ryhmä, DE) korosti, että nuoret ovat erityisen alttiita ääriliikkeiden propagandalle, sillä heillä ei ole vahvaa identiteettiä ja he
kokevat usein jääneensä yhteiskunnan ulkopuolelle.
ETSK:n näkemyksen mukaan ennaltaehkäisyn edellytyksenä on eri toimijatahot kattava työskentelytapa, joka käsittää poliittiset päättäjät, poliisiviranomaiset ja
vankilalaitoksen, sosiaalityöntekijät, oppilaitokset, tiedotusvälineet, yritykset ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot.
Moos pitää Euroopan komission toimintaa tällä alalla myönteisenä. Komission perustama radikalisoitumisen torjunnan verkosto kokoaa yhteen ensi käden ja ruohonjuuritason
toimijoita ja edistää parhaiden käytänteiden ja käytännön kokemusten vaihtoa, ja komission perustaman radikalisoitumista käsittelevän korkean tason ryhmän on puolestaan tarkoitus antaa neuvoja EU:n
toimintapolitiikkojen kehittämiseksi sekä sidosryhmien ja jäsenvaltioiden välisen järjestelmällisemmän yhteistyön käynnistämiseksi.
ETSK katsoo kuitenkin, etteivät nämä aloitteet riitä.
ETSK painottaa erityisesti muodollista koulutusta ja arkioppimista, sillä koulutuksella voidaan edistää aktiivista osallistumista monimuotoiseen yhteiskuntaan sekä opettaa kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa.
Komitean mielestä on niin ikään hyödyllistä vastustaa muukalaisvihamielisiä ja populistisia suuntauksia parantamalla muiden kulttuurien tuntemusta ja vankentamalla EU:n arvojen ymmärtämistä.
Nimenomaisesti mainitaan nuorisojärjestöt, jotka tarjoavat arvokkaita vaihtoehtoisia mahdollisuuksia terveellä pohjalla olevan identiteetin kehittämiseen. ETSK tähdentää myös ammattijärjestöjen ja uskonnollisten
yhteisöjen sekä tukipalvelujen ja verkostojen roolia, sillä ne voivat auttaa oppilaitoksia ja perheitä havaitsemaan ensimmäiset radikalisoitumisen merkit.
ETSK suosittelee, että myös nuorisotyöttömyyden ja köyhyyden torjunta ensisijaistetaan. (ll)

EU tarvitsee kattavaa elintarvikepolitiikkaa
EU:n nykyinen kehys ei riitä siirryttäessä kestäväpohjaisimpiin elintarvikejärjestelmiin. Tarvitaan pikaisesti kattavaa elintarvikepolitiikkaa, jotta voidaan
parantaa elintarvikkeisiin liittyvien politiikanalojen johdonmukaisuutta ja palauttaa ruoka sille kuuluvaan arvoon sekä varmistaa YK:n kestävän kehityksen
tavoitteiden tehokas täytäntöönpano.
ETSK kehottaa oma-aloitteisessa lausunnossaan kehittämään EU:lle kattavan elintarvikepolitiikan, jolla pyritään kestäväpohjaisiin elintarvikejärjestelmiin ja niiden pohjalta
terveellisiin ruokavalioihin. Politiikassa tulee linkittää maatalous ravitsemukseen ja ekosysteemipalveluihin.

”Meidän on edistettävä markkinoiden oikeudenmukaisuutta ja saatava ihmiset ymmärtämään elintarvikkeiden arvo”, totesi esittelijä Peter Schmidt (työntekijät, DE).
Kattavan ja ajanmukaisen elintarvikepolitiikan on täydennettävä – ei korvattava – uudistettua YMP:tä. Sen tulisi myös täyttää useita kriteereitä, kuten elintarvikkeiden laatu,
terveys, ympäristö, taloudellisen pohjan vakaus ja hyvä hallintotapa. ”Euroopan on asetettava normit” , painotti Schmidt.
ETSK suosittaa merkittäviä EU-tason toimia, kuten
kestäväpohjainen elintarvikkeiden merkintäjärjestelmä
tiiviimmät tuottajien ja kuluttajien väliset yhteydet
oikeudenmukaisten tuottajahintojen varmistaminen
elintarvikkeiden kestäväpohjaisuutta koskevan toimintasuunnitelman laatiminen
elintarvikkeisiin keskittyvä pääosasto, jolla olisi vastuu kaikista elintarvikkeisiin liittyvistä toimintalinjoista ja josta sääntely, lainsäädäntö ja toimeenpano saisivat alkunsa. (sma)

EU:n laajuinen puolustusyhteistyö on ensiarvoisen tärkeää eurooppalaisten turvallisuuden varmistamiseksi
ETSK kannustaa lisäämään EU:n jäsenvaltioiden välistä puolustusyhteistyötä ja kannattaa Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman
(EDIDP) ja EU:n puolustusrahaston (EDF) käyttöönottoa, sillä niiden avulla voidaan viedä merkittävästi eteenpäin paitsi Euroopan taloutta myös sen
yhdentymistä.

”Euroopan on arvioitava uudelleen ja mukautettava oman puolustusteollisuutensa valmiuksia ja kehitettävä laaja eurooppalainen puolustus- ja turvallisuuskulttuuri täyden
merkityksen antamiseksi Euroopan kansalaisuudelle”, EDIDP-lausunnon esittelijä Antonello Pezzini (työnantajat-ryhmä, IT) totesi.
”Puolustusteollisuus on tärkeä, korkeaan teknologiaan perustuva talouden ala. Meidän on edistettävä siihen liittyvää tutkimusta ja kehittämistä, koska tämä vaikuttaa
myönteisesti myös muihin keskeisiin talouden aloihin” , lisäsi EDF-lausunnon esittelijä Mihai Ivaşcu (muut eturyhmät -ryhmä, RO).
Eurooppalaisten valmistajien – myös pk-yritysten – ja käyttäjien on voitava todella yhdistää voimansa siten, että vähintään kolme jäsenvaltiota osallistuu hankkeiden
rahoittamiseen ja tuotteiden ja palvelujen hankintoihin.
Jokainen puolustusalalle investoitu euro tuottaa voittoa 1,6-kertaisesti. Jäsenvaltioiden ja Euroopan komission tuleekin hyödyntää EU:n puolustusrahastoa säilyttääkseen keskeiset teollisuusvalmiudet Euroopassa ja
varmistaakseen, että EU:n varoja käytetään eurooppalaiseen t&k-toimintaan ja eurooppalaisten asejärjestelmien hankkimiseen.

”Eurooppaan on luotava vahvat, Euroopan intressejä tukevat keskeiset valmiudet, ja tässä yhteydessä on sovellettava tiukkoja sosiaali- ja ympäristövaatimuksia. Unionin on kannettava suurempi vastuu
puolustuksestaan ja oltava valmis ja kykenevä torjumaan kaikki kansalaisiinsa ja elämäntapaansa kohdistuvat ulkoiset uhat”, esittelijät totesivat lopuksi. (sma)

ETSK suhtautuu myönteisesti uuteen säädöspakettiin työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseksi
ETSK toteaa lausunnossaan aiheesta Työssäkäyvien vanhempien ja omaishoitajien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen, että Euroopan komission ehdottamat
toimenpiteet, joilla pyritään puuttumaan hoitovelvollisuuksien eriarvoiseen jakautumiseen perheissä ja kääntämään tästä johtuva naisten vähäisempi osallistuminen
työmarkkinoille kasvuun, ovat askel oikeaan suuntaan, mutta vaativat lisää tarkastelua ja parannuksia.
Lausunnon kohteena oleva komission ehdotus direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta muodostaa Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilarin ensimmäisen lainsäädäntötoimenpiteen. Siihen sisältyy vähintään kymmenen työpäivän pituinen isyysvapaa lapsen syntymän aikoihin, neljän kuukauden
vanhempainvapaa, joka ei ole siirrettävissä, ja vuosittainen viiden päivän omaishoitovapaa sairasta tai huollettavaa omaista hoitavia työntekijöitä varten.
Kaikista näistä vapaan muodoista maksetaan vähintään sairauspäivärahan suuruista palkkaa. Lasten ikäraja, johon asti vanhemmilla on oikeus pyytää joustavia työjärjestelyjä,
on tarkoitus nostaa kahdeksasta kahteentoista vuoteen.
ETSK katsoo lausunnossaan, että ehdotuksissa tulisi ottaa huomioon myös – erityisesti pienten ja keskisuurten – yritysten tarpeet. (ll)

Jäsenvaltioiden tulisi säännellä työn uusia muotoja
Digitalisaatio on muuttanut työmarkkinoita merkittävästi, ja uuden muotoista työtä tekevät jäävät usein sosiaaliturvan ulkopuolelle. Joulukuun
täysistunnossa antamassaan lausunnossa ETSK kehottaa jäsenvaltioita sääntelemään työn uusia muotoja ja varmistamaan, että tällaista työtä tekevillä on
pääsy eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutusjärjestelmiin.

”Euroopan komission on korkea aika kehittää asianmukaiset puitteet jäsenvaltioiden käyttöön”, esittelijä Petru Sorin Dandea (työntekijät, RO) totesi. ”Sosiaaliturvamaksujen
osalta EU-tason toimet ovat välttämättömiä. Tarvitsemme lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että myös henkilöt, joita ei ole vielä tunnustettu työntekijöiksi, ovat
sosiaaliturvajärjestelmien piirissä.”
ETSK kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita
sääntelemään näitä työn uusia muotoja ja myöntämään työntekijän aseman kaikille uuden muotoista työtä tekeville.
tekemään eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksamisen pakolliseksi kaikenlaisten rekisteröityjen työtulojen kohdalla.
liittämään sähköiset sosiaaliturva- ja verotustietokantansa toisiinsa, jotta työtuloja saavat henkilöt, joiden työntekijän asemaa ei ole tunnustettu, voidaan tunnistaa.
tarkastelemaan uusia tapoja sosiaaliturvajärjestelmien rahoittamiseksi. Osa ”digitalisointiosingosta” voitaisiin esimerkiksi käyttää siihen, että taataan uuden muotoista
työtä tekevien pääsy sosiaaliturvan piiriin. (mp)

Kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden työolot ovat epävakaat hoiva-alan työvoimapulasta huolimatta
ETSK jalkautuu paikallistasolle hankkimaan ensi käden tietoa kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden tilanteesta Euroopassa
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) piti Lontoossa 29. marraskuuta ensimmäisen kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden tulevaisuutta Euroopassa
käsittelevän going local -tapahtuman tarkoituksenaan tutkia alan työntekijöiden epävakaita työoloja.
ETSK aikoo järjestää tapaamisia Yhdistyneen kuningaskunnan lisäksi myös Saksassa, Ruotsissa, Italiassa ja Puolassa eli maissa, jotka kuuluvat kotitalouksissa
asuvien hoivatyöntekijöiden lähtö- tai määränpäämaihin.
Tutustumisvierailut ovat jatkotoimia vuonna 2016 annetulle ETSK:n oma-aloitteiselle lausunnolle. Se oli ensimmäinen EU-tason poliittinen asiakirja, jossa käsiteltiin
kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden tilannetta.
Kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden tarkkaa lukumäärää tai heidän vaikutustaan EU:n jäsenvaltioiden talouteen ei tunneta.
Kansainvälisen työjärjestön mukaan kotitaloustyön osuus kokonaistyöllisyydestä oli vuonna 2012 teollisuusmaissa 5–9 prosenttia. On odotettavissa, että kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden määrä kasvaa
ikääntyvässä Euroopassa, jossa ongelmina ovat hoiva-alan työvoimapula ja puutteellinen pitkäaikaishoidon infrastruktuuri.
Kotitalouksissa asuvat hoivatyötekijät kuuluvat EU:n työvoiman liikkuvimpiin osiin: suuri osa näistä työntekijöistä tulee edelleen Itä-Euroopasta.
Heidän työsuhdeasemansa on kuitenkin usein sääntelemätön, työ tehdään pimeästi ja työolot ovat usein hyvin vaikeat.

ETSK ehdottaa muun muassa, että kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden olemassaolo EU:n työmarkkinoilla tunnustetaan laatimalla yhteinen määritelmä tälle ammattiryhmälle ja että heidät luetaan
pitkäaikaishoitojärjestelmän piiriin kuuluviksi, jolloin he saavat kaikki asiaankuuluvasta EU:n ja jäsenvaltioiden työlainsäädännöstä seuraavat oikeudet.
Lisäksi jäsenvaltioiden tulisi antaa taloudellista ja organisatorista tukea hoidettavina oleville henkilöille, jotka eivät usein tiedä, että palkatessaan kotitaloudessa asuvan hoivatyöntekijän heistä tulee tosiasiallisesti
työnantajia, joiden kuuluu kantaa oikeudenmukainen osa vastuusta.
Esittelijä Adam Rogalewski (työntekijät, PL) totesi seuraavaa Yhdistyneen kuningaskunnan tilanteesta: ”Voimme havaita, että sosiaali- ja hoiva-ala on kärsinyt suuresti vuoden 2010 jälkeen tehdyistä 6 miljardin
punnan rahoitusleikkauksista. Niiden seurauksena hoivan saatavuus ja laatu ovat heikentyneet huomattavasti. Työvoimapula, joka on seurausta alan alhaisista palkoista ja huonoista työoloista, on johtanut
epävirallisten hoivajärjestelyjen yleistymiseen. Kansalaisyhteiskunta kaikkialla Euroopassa ja erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa on vaatinut säästöpolitiikan lopettamista. Hoiva-alaan tulee kiireellisesti
investoida enemmän.”
ETSK:n maavierailujen tulokset esitellään myöhemmin vuonna 2018 julkaistavassa raportissa.(II)

Kestävän kehityksen tavoitteiden on ohjattava EU:n tulevaa kaupan alan agendaa
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi joulukuun täysistunnossaan lausunnon Kaupan ja investointien keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa
ja täytäntöönpanossa (esittelijä: Jonathan Peel – työnantajat, UK; toinen esittelijä: Christophe Quarez – työntekijät, FR).

”Uskomme, että kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin sopimus muuttavat maailmankaupan agendaa perinpohjaisesti. Tarve panna nämä laaja-alaiset
sopimukset täytäntöön on vastedes asetettava etusijalle EU:n kaikissa kauppaneuvotteluissa”, kommentoi Jonathan Peel.
ETSK:n mielestä EU:lta tarvitaan toimia useilla keskeisillä politiikanaloilla, jotta varmistetaan, että tulevat kauppasopimukset ovat kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia.
Tämä koskee erityisesti kauppasopimuksia kehitysmaiden kanssa. Komitea kehottaa EU:ta edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista myös kahdenvälisissä
suhteissaan.

”EU:n kauppasopimuksissa on kohdistettava enemmän huomiota kestävän kehityksen sosiaaliseen ja ympäristöulottuvuuteen, jotta voidaan olla varmoja siitä, että niistä
saadaan panos kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen”, Christophe Quarez sanoi. Kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen sekä
kansalaisyhteiskunnan seurantamekanismien sisällyttäminen EU:n kauppa- ja talouskumppanuussopimuksiin on ensiarvoisen tärkeää. Tällaisiin mekanismeihin kytkeytyy valtavia mahdollisuuksia edistää
EU:n arvoja, esimerkiksi yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä normeja, ja niiden avulla voidaan myös saada aikaan konkreettisia tuloksia. (sg)

Kansalaisyhteiskunta perää parempia sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia Välimeren alueella
Runsaat sata kansalaisyhteiskunnan edustajaa Välimeren unionin jäsenvaltioista tapasi 13.–14. joulukuuta Madridissa keskustellakseen Välimeren alueelle
ajankohtaisista haasteista. EU:n ja Välimeren alueen maiden talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten vuoden 2017 huippukokouksessa keskityttiin taloudellisiin,
sosiaalisiin ja kulttuurisiin oikeuksiin, sosiaaliseen suojeluun ja naisten oikeuksien uuteen kehitysvaiheeseen Välimeren alueella.
Osallistujat hyväksyivät yksimielisesti loppujulkilausuman, jossa tuomitaan väkivalta ja terrorismi kaikissa muodoissaan sekä perusoikeuksien loukkaaminen Välimeren
alueella. Siinä kehotetaan lisäksi EU:n toimielimiä muokkaamaan tehokkaan ja joustavan mekanismin, jolla varmistetaan turvalliset ja lailliset
saapumismahdollisuudet pakolaisille, joiden ihmisoikeuksia loukataan päivästä päivään.
Osallistujat korostivat, että taloudellisilla, sosiaalisilla ja työelämän oikeuksilla on keskeinen merkitys talouskehitykselle ja demokraattiselle hallinnolle alueella. He painottivat
lisäksi, että tarvitaan kohtuuhintaista ja laadukasta koulutusta, jotta kyetään edistämään sosioekonomista kehitystä Välimeren alueella .
Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajat kehottivat Välimeren alueen maita painokkaasti kirjaamaan naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvon perustuslakeihinsa ja kehittämään tarpeelliset
instituutiot suojellakseen naisia kaikenlaiselta sukupuoleen perustuvalta väkivallalta ja syrjinnältä.
Kansalaisyhteiskunnan edustajat esittivät Euro–Välimeri-maiden työministereille voimakkaan pyynnön ottaa kysymys perustasoisesta sosiaalisesta suojelusta seuraavan työaiheisen ministerikokouksen
esityslistalle. (sg)

Bulgarian EU-puheenjohtajakausi: haaste ja mahdollisuus
Bulgaria aloittaa ensimmäisen kautensa EU:n puheenjohtajana Euroopalle vaikeassa tilanteessa. Tehtävän hoitaminen on merkittävä testi sen poliittisille, hallinnollisille ja
diplomaattisille valmiuksille. Bulgaria suhtautuu hyvin vastuullisesti ensimmäiseen puheenjohtajakauteensa ja tiedostaa, että sen päätökset ovat ratkaisevia Euroopan
tulevaisuuden kannalta. Se pyrkii saavuttamaan tasapainon ja laajan yksimielisyyden tärkeissä asioissa. Bulgaria soveltaa puheenjohtajana realistista ja
käytännönläheistä lähestymistapaa. Tarkoituksena on laatia jokaisen maan kanssa toimintasuunnitelma, johon sisältyy konkreettisia edistysaskeleita muttei kuitenkaan
epärealistisia odotuksia.
Bulgarialaiset tiedostavat, että heidät tunnetaan etupäässä EU:n uudempiin jäsenvaltioihin kuuluvana maana, jossa taloudelliset ja sosiaaliset tunnusluvut ovat kaikkein
heikoimpia, mutta puheenjohtajakaudella on tarkoitus tuoda esiin vähemmän tunnettuja puolia maasta ja kohdistaa Euroopan huomio Bulgarian ainutlaatuiseen
kulttuuriperintöön. Bulgaria on Euroopan vanhin valtio, joka on kantanut samaa nimeä ja sijainnut samalla paikalla Balkanin niemimaalla yli 1 300 vuotta. Kun Bulgaria liittyi
EU:hun vuonna 2007, bulgarialaisista aakkosista tuli kolmannet EU:n aakkoset latinalaisten ja kreikkalaisten aakkosten rinnalle . Maa ei ole koskaan pyrkinyt
kuuluisuuteen, mutta tästä on nykypäivänä muodostumassa etu. Bulgaria tietää, mitä kansallisen identiteetin ja kansallishengen vaaliminen edellyttää, ja yrittää parhaillaan
vahvistaa kansallisylpeyden tunnetta. Bulgaria on tietoinen arvostaan mutta vielä vähän ujo: tällaiseen kätkettyyn jalokiveen on helppo ihastua.
Bulgarian puheenjohtajakauden kolme avainsanaa ovat yhteisymmärrys, kilpailukyky ja yhteenkuuluvuus:
yhteisymmärrys tärkeistä aiheista kuten turvallisuudesta, muuttoliikkeestä, Länsi-Balkanista – selkeän EU-näkymän antamiseksi tälle alueelle – ja Mustanmeren alueen yhteistyöstä
kilpailukyky talous- ja rahaliiton näkökulmasta unohtamatta sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista määritettäessä unionin vuoden 2020 jälkeistä linjaa
yhteenkuuluvuus, koska Euroopan tulevaisuus on erottamattomasti sidoksissa EU:n koheesiopolitiikkaan, joka tuo lisäarvoa EU:n kansalaisille ja on kokeiltu ja hyväksi havaittu väline erojen kaventamiseen ja
eurooppalaisen mallin menestyksen takaamiseen.
Bulgarian puheenjohtajakauden tunnuslause on Yhdessä olemme vahvoja.
Bulgarialaiset ovat varmoja siitä, että puheenjohtajakaudesta tulee menestys. Bulgarian päämääränä on saavuttaa komission vuoden 2018 työohjelman ”Yhtenäisempi, vahvempi ja
demokraattisempi unioni” tärkeimmät tavoitteet. Bulgaria sitoutuu puolustamaan yhtenäisyyttä ja yhteisvastuuta tekemällä tarvittaessa puolueettomia, tasapainoisia ja määrätietoisia
ratkaisuja.

ETSK käynnisti EU:n muutosfoorumin
ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis ja liikenneasioista vastaava komissaari Violeta Bulc käynnistivät virallisesti EU:n muutosfoorumin ETSK:ssa
Brysselissä 27. marraskuuta pidetyssä konferenssissa. Foorumin tavoitteena on lisätä naisten työllisyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia liikennealalla.

”Pyrkimys naisten ja miesten tasa-arvon parantamiseen liikennealalla ei ole vain sukupuolten tasa-arvokysymys: se on taloudellinen ja sosiaalinen välttämättömyys, joka
liittyy työllisyyteen, innovointiin, kestävään kehitykseen ja kasvuun EU:ssa”, sanoi Dassis.
Violeta Bulc totesi seuraavaa: ”Liikennealan työntekijöistä on naisia vain 22 prosenttia. Alalla on valtavat mahdollisuudet parantaa yhtäläisiä mahdollisuuksia, ja olen
innoissani siitä, että yritykset ja organisaatiot ovat tästä samaa mieltä ja että ne ovat sitoutuneet parantamaan naisten työllisyyttä. Kun naiset ja miehet edistävät yhdessä
sukupuolten tasa-arvoa, varmistamme, että yhteiskuntamme kukoistavat kaikilla tasoilla.”
ETSK on kehittänyt foorumin yhdessä Euroopan komission kanssa, ja sen avulla kaikkien liikennealojen sidosryhmät voivat tuoda esiin konkreettisia aloitteitaan sukupuolten
tasa-arvon edistämiseksi ja vaihtaa hyviä käytänteitä. (mp)

ETSK isännöi romanien osallistamista käsittelevän foorumin
ETSK isännöi 27.–28. marraskuuta 2017 järjestyksessään yhdennentoista romanien osallistamista käsittelevän foorumin. Se oli Euroopan komission järjestämä, ja siinä kohdennettiin
päähuomio kysymykseen nuorten romanien siirtymisestä koulutuksesta työelämään.
Tämä oli ETSK:lle ensimmäinen tilaisuus isännöidä foorumia, joka perustettiin vuonna 2009 vauhdittamaan osaltaan yhteistyötä romanien osallistamisen parissa työskentelevien sidosryhmien välillä.
Foorumissa paneuduttiin äärimmäisyyksiin menevään romanien eristämiseen Euroopassa. He kärsivät segregaatiosta kouluissa, ja heidät on suurelta osin suljettu työmarkkinoiden ulkopuolelle .
Osallistujiin lukeutui jäsenvaltioiden ministereitä, oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava EU:n komissaari, Euroopan parlamentin varapuhemies ja parlamentin jäseniä, ETSK:n varapuheenjohtaja ja komitean
jäseniä, muita johtavia EU-tehtävien hoitajia sekä romaneja edustavia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita.
ETSK:n varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier totesi, että ”foorumin isännöiminen täällä kansalaisyhteiskunnan tyyssijassa on ilmaus kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden merkityksestä positiivisena
muutosvoimana, joka ajaa romanien osallistamista”.
ETSK on perustanut pysyvän valmisteluryhmän, joka on saanut toimeksi havainnoida raportoiden kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä romanien integroimiseen tähtäävistä strategioista ja sujuvoittaa
kansalaisyhteiskunnan ryhmien ja EU:n vuoropuhelua romanikysymyksistä.
Ryhmä organisoi lisäksi maakohtaisia vierailuja ja kuulemistapahtumia sidosryhmien kanssa lisätäkseen tietoisuutta romaneihin kohdistuvasta syrjinnästä ja heidän syrjäytymisestään.
Tämänvuotisen foorumin tarkoituksena oli löytää ratkaisuja siihen, että romanit ovat työmarkkinoilla kaikkein aliedustetuin ryhmä . Euroopan perusoikeusviraston mukaan jopa 63 % 15–24-vuotiaista
romaneista ei osallistu työelämään eikä yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen.
ETSK:n isännöimissä työpajaseminaareissa esiin tuoduista suosituksista tehtiin selkoa tapahtuman jälkimmäisenä päivänä käydyssä korkean poliittisen tason keskustelussa. (ll)

Mikä asema kulttuurille tulevaisuuden Euroopassa? Eurooppalaiset nuoret kertovat Brysselissä
Brysseliin tulee ensi maaliskuussa nuoria 33 oppilaitoksesta eri puolilta Eurooppaa kertomaan unionin toimielimille, minkälaisena he näkevät kulttuurin aseman tulevaisuuden
Euroopassa. Tarkoituksena on keskustella ja äänestää kolmesta ehdotuksesta, jotka unionin toimielimet ottavat huomioon poliittisessa päätöksenteossaan.
Oppilaitokset valittiin osallistumaan tähän aloitteeseen Brysselissä 6. joulukuuta suoritetussa sähköisessä arvonnassa. Mukana on yksi oppilaitos jokaisesta EU:n 28
jäsenvaltiosta sekä viidestä ehdokasvaltiosta (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki).
Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi -tapahtuman järjestää kansalaisyhteiskunnan ääntä unionitasolla edustava Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), ja se on komitean
tärkein nuorisolle suunnattu tapahtuma.
Keskiasteen oppilaitosten opiskelijat jättävät tutut luokkahuoneensa ja tulevat Brysseliin 15. ja 16. maaliskuuta jakamaan näkemyksiään ja ajatuksiaan sekä toimimaan
yhdessä teemanaan ”Moninaisuudessaan yhtenäinen: nuorekkaampi tulevaisuus eurooppalaiselle kulttuurille” . ETSK pyrkii tällä aloitteella siihen, että nuoremman
sukupolven näkemykset, kokemukset ja ajatukset otetaan huomioon EU:n poliittisessa päätöksenteossa.
Lisätietoja vuoden 2018 Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi -tapahtumasta löytyy tapahtuman virallisilta verkkosivuilta ja viimevuotisesta videosta. (ks)

ETSK:n seminaarissa käsiteltiin EU:n kansalaisyhteiskunnan roolia globalisoituneessa viestinnän maailmassa
ETSK järjesti Madridissa 24.–25. marraskuuta 11. kansalaisyhteiskunnan mediaseminaarin aiheesta EU:n kansalaisyhteiskunnan rooli globalisoituneessa viestinnän
maailmassa .
Globalisaatio, kuten viestintäkin, leviää kaikille aloille. Viestintä ja viestintäteknologiat myös edistävät globalisaatiota. Median kansainvälistyminen,
globaalit mediamarkkinat – joita hallitsevat teknologian, tietojenkäsittelyn ja televiestinnän aloilla toimivat muutamat valtavat ylikansalliset
verkkokeskukset – algoritmien käyttö ja sosiaalinen media ovat muuttaneet maailmaa perinpohjaisesti.
Seminaarissa näitä muutoksia ja suuntauksia tarkasteltiin kolmessa paneelikeskustelussa:
I. – Populismi – Miten kansalaisyhteiskunnan tulisi vastata populismin haasteeseen?
II. – Valeuutiset – uusi median vastainen ase?
III. – Kulttuurikoodi – ajokortti sosiaalisen median käyttöä varten?
Seminaarissa käydyt vilkkaat keskustelut tiedemaailman, median ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoiden kanssa osoittivat, että aihe on ajankohtainen ja että järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla on siinä
osansa. Kansalaisten sitoutuminen on tärkeää torjuttaessa populismia, valeuutisia, vihapuhetta ja muukalaisvihamielistä kehitystä mutta myös puolustettaessa eurooppalaista kulttuuria ja eurooppalaisia arvoja, joissa
heijastuvat ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo, sananvapaus ja vaurauden oikeudenmukainen jakautuminen.
ETSK julkaisee piakkoin seminaaria käsittelevän raportin, jossa esitetään panelistien ja yleisön keskeiset viestit. (sma)

ETSK:n vuoden 2018 painopisteet: EU-kansalaiset keskeiseen asemaan tulevaisuuden Euroopassa
ETSK:n työvaliokunta – komitean poliittisen työn suunnan määrittävä elin – kokoontui 13.–14. marraskuuta 2017 Bulgarian Sofiassa ja vahvisti ETSK:n poliittiset painopisteet
vuodeksi 2018. Painopisteet muodostavat pohjan oma-aloitteisille lausunnoille, jotka ETSK antaa vuonna 2018 EU:n lainsäätäjien erityisten pyyntöjen perusteella laadittavien
lausuntojen lisäksi.
Painopisteet, joiden tarkoituksena on tehdä EU-kansalaisista tulevaisuuden Euroopan keskeisiä toimijoita, ovat seuraavat:
Taataan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteutuminen käytännössä ja korostetaan tarvetta luoda kunnollisia työpaikkoja.
Turvataan oikeudenmukainen siirtymä digitaaliseen yhteiskuntaan ja talouteen.
Edistetään kaikkia kansalaisia hyödyttävää kestävää kasvua kannustamalla yrittäjyyteen ja investointeihin sekä oikeudenmukaiseen veropolitiikkaan ja vaurauden
parempaan jakoon.
Edistetään oikeudenmukaista siirtymistä vähähiiliseen, kilpailukykyiseen talouteen kannustamalla kestäväpohjaisiin energia- ja liikkuvuusratkaisuihin.
Edistetään osallistavaa muuttoliikepolitiikkaa, joka helpottaa kotoutumista, sekä kunnianhimoista ulkoista muuttoliikepolitiikkaa.
Lujitetaan sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta asianmukaisin EU-määrärahoin.
Tehostetaan EU:n taloudellista ja vero- ja finanssipoliittista ohjausta ja saatetaan talous- ja rahaliitto valmiiksi, jotta Euroopasta voi tulla kestävyysajattelua noudattava
ja yhtenäinen.
Uusissa painopisteissä tuodaan lisäksi jälleen esille, miten tärkeää on soveltaa EU:n perusoikeuskirjaa kaikkeen unionin sisä- ja ulkopoliittiseen toimintaan, jotta taataan oikeudenmukainen tasapaino taloudellisten
vapauksien ja perusoikeuksien välillä ja autetaan levittämään EU:n demokraattisia arvoja. (pt)

Uutisia ryhmiltä
ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä keskustelee ajatuksista vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalaista manifestia silmällä pitäen
ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä esitteli virallisesti suunnitelman vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalaisesta manifestista Campidogliossa Roomassa 1. joulukuuta 2017
järjestetyssä konferenssissa, jonka teemana oli ”Vapaa ammatinharjoittaminen Euroopan kehityksen edistäjänä: vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalainen manifesti”.
Konferenssi järjestettiin yhteistyössä ammattialajärjestöjen pysyvän sekakomitean ( Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) kanssa.
Tapahtuman tavoitteena oli keskustella ajatuksista ja löytää Euroopan tasolla yhteinen määritelmä vapaille ammateille sekä luoda lähtökohdat tulevalle toiminnalle tällä
alalla. 47 miljoonaa ihmistä (noin 22 prosenttia työssäkäyvästä väestöstä) työskentelee Euroopassa säännellyissä ammateissa, ja vapailla ammateilla on kiistatta keskeinen
asema taloudessa ja yhteiskunnassa. Kaikki esitetyt ehdotukset kootaan yhteen ja niitä hyödynnetään laadittaessa vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalaista manifestia,
jonka tarkoituksena on varmistaa, että vapaat ammatit voivat saavuttaa EU:ssa täyden potentiaalinsa lähitulevaisuudessa.
Korkean tason puhujiin kuuluivat ETSK:n muut eturyhmän -ryhmän puheenjohtaja Luca Jahier, Italian työ- ja sosiaaliministeri Giuliano Poletti ja Italian talous- ja
työmarkkinaneuvoston (CNEL) puheenjohtaja Tiziano Treu.
”Vapaat ammatit mainitaan jo 60 vuotta sitten allekirjoitetussa Rooman sopimuksessa, sen 193 artiklassa, jolla perustettiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Taipaleemme alkoikin näin ollen vuosia sitten”, sanoi
ETSK:n muut eturyhmät -ryhmän puheenjohtaja Jahier. ”Haluamme uudistaa nyt tämän sitoumuksen ja antaa konkreettisen panoksen vapaiden ammattien harjoittamiseen, jotta ne voivat saavuttaa Euroopan
unionissa täyden potentiaalinsa lähivuosina.”
Muut eturyhmät -ryhmän varapuheenjohtaja Arno Metzler esitteli manifestin keskeiset ajatukset ja käynnisti kolmessa paneelissa käydyn keskustelun. (cl)

Työnantajat-ryhmä keskusteli kauppa-asioista komissaari Cecilia Malmströmin kanssa
Työnantajat-ryhmän edustajat katsovat, että yritysmaailmalla on ratkaiseva rooli pyrittäessä levittämään myönteistä viestiä kaupasta ja selittämään, mitä kunnianhimoisella kauppapolitiikalla
voidaan saada aikaan. Nimenomaan yritykset voivat kertoa kauppasopimusten tuomista käytännön hyödyistä. Tämä oli työnantajat-ryhmän jäsenten keskeinen viesti kauppapolitiikasta
vastaavalle komission jäsenelle Cecilia Malmströmille 6. joulukuuta 2017 pidetyssä kokouksessa.
Malmström esitteli EU:n meneillään olevien kauppaneuvottelujen nykytilannetta ja korosti komission jatkavan pyrkimyksiään tehdä kauppaneuvotteluista mahdollisimman avoimia. Myös kauppasopimusten
voimaantuloon on syytä kiinnittää asianmukaista huomiota. ”Toivomme työnantajien osallistuvan entistäkin enemmän kaupan tuomien hyötyjen valottamiseen”, Malmström totesi.
Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk korosti, että EU:n kauppapolitiikan olisi oltava avointa ja osallistavaa mutta sitä ei pitäisi toteuttaa naiivisti eikä ehdoitta. Hän myönsi, että CETA-sopimuksen
ratifiointi on pitkä ja haastava prosessi. Mitä tehokkaampaa väliaikaisen soveltamisen täytäntöönpano on, sitä selkeämmin CETA-sopimuksen hyödyt voidaan osoittaa epäilijöille ja sitä suuremmat ovat sopimuksen

täysimääräisen ratifioinnin mahdollisuudet.
ETSK:n jäsenet ottivat keskustelun aikana esiin useita EU:n kauppapolitiikan eri näkökohtiin liittyviä kysymyksiä. He vakuuttivat Malmströmille, että työnantajat tukevat
komissiota kunnianhimoisen, avoimuuteen ja vastavuoroisuuteen perustuvan eurooppalaisen kauppa-agendan toteuttamisessa. (lj)

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari – seuraavat toimet?ETSK:n työntekijät-ryhmä
Työntekijät-ryhmä on jatkuvasti ponnistellut Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmän jäsenten laatimissa ja ETSK:n äskettäin
hyväksymissä lausunnoissa ehdotetaan käytännön toimia, jotta sosiaalisen Euroopan rakentamista pilarin puitteissa voitaisiin edistää.
Erika Kollerin valmistelemassa lausunnossa työssäkäyvien vanhempien ja omaishoitajien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta pohditaan mahdollisuuksia lisätä naisten
osallistumista työmarkkinoille ja kannustaa miehiä osallistumaan enemmän perhevelvoitteiden hoitamiseen. Työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen on ensimmäinen askel
kohti sosiaalisen pilarin toteuttamista, ja se todella helpottaisi työssäkäyvien vanhempien elämää ja edistäisi sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa.
Plamen Dimitrovin valmistelemassa lausunnossa ”Varallisuuteen liittyvä eriarvoisuus Euroopassa” tehdään käytännön ehdotuksia finanssipolitiikasta ja varallisuuden
verotuksesta, sillä ne ovat tehokkaimmat keinot varmistaa pääomien uudelleensijoittaminen, varallisuuden uudelleenjakautuminen, laadukkaat työpaikat ja työtekijöitä
koskevat vähimmäisnormit ja siten torjua eriarvoisuuden lisääntymistä Euroopassa.
Lisäksi Petru Sorin Dandean laatimassa lausunnossa ”Kestäväpohjaiset sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun järjestelmät digitaaliaikakaudella” tarkastellaan digitalisaation mukanaan tuomia uusia työnteon muotoja,
jotka eivät kuulu palkka-, työehto- ja sosiaaliturvalainsäädännön tarjoaman suojan piiriin. Lausunnossa kaivataan uusia sääntöjä tällaisten työmuotojen tunnistamiseksi, työntekijöiden suojelemiseksi ja
kestäväpohjaisten sosiaaliturvajärjestelmien turvaamiseksi.
Työntekijät-ryhmä edistää näiden lausuntojen avulla edistyksellisen Euroopan keskeisiä elementtejä ja pyrkii tinkimättä varmistamaan, että niiden täytäntöönpano turvataan säädösteitse. (mg)
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