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Pääkirjoitus
Demokratian tulevaisuus Euroopassa
Hyvät lukijat
Sota runteli Eurooppaa vuosien ajan. Jokaisessa eurooppalaisessa kaupungissa on
verisiä muistoja konflikteista ja levottomuuksista. Elämme nyt pisintä kautta ilman
sotia Euroopan unionin alueella. Aiemmin sodan repimillä alueilla on nyt alueidenvälisiä
ja kansainvälisiä elimiä, jotka pyrkivät edistämään meidän EU:ksi kutsuman
rakenteellisen kokonaisuuden sujuvaa toimintaa. Tällä on suuri symboliarvo, mutta
symboliikka ei yksin riitä.
Euroopan talousyhteisön perustamisen jälkeisinä ensimmäisinä vuosikymmeninä
monet maat halusivat mukaan jäseniksi, ja tämän yhdentyneen Euroopan edistyminen
perustui pääasiassa sen taloudellisiin mahdollisuuksiin. Yhteiset toimintalinjat
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi ja erityisesti rahaliitto
olivat tärkeitä virstanpylväitä, mutta pyrkimystä lähentymiseen kulttuurin ja politiikan
alalla ei ole vielä viety päätökseen. Suurelle osalle Euroopan kansalaisista raskaat
pilvet ovat himmentäneet visiota Euroopan yhdentymisestä.
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on tiedostanut asian
kiireellisyyden, ja hän esitti viime vuonna unionin toimielimille valkoisen kirjan
Euroopan tulevaisuudesta. ETSK on järjestänyt valkoisesta kirjasta kuulemistapahtumia
eri puolilla Eurooppaa ja välittänyt kansalaisyhteiskunnan ehdotuksia Junckerille.
Riippumatta siitä, mitä ihmiset ajattelevat Junckerin valkoisessa kirjassa esitetyistä
viidestä skenaariosta ja miten he analysoivat niitä, olosuhteet ovat tosiasiassa liian
vaikeat erittäin rohkeille toimille. Valkoisen kirjan ehdotuksissa EU:n tulevista
haasteista ei kuitenkaan mainita sanaa ”demokratia”. Ongelmat voitaisiin mahdollisesti
ratkaista nimenomaan siten, että toteutetaan demokratiaa käytännössä.
Demokratia vaatii osallistumista, ei toimettomuutta. Kansalaiset, jotka ovat oppineet ottamaan osaa heitä koskeviin
prosesseihin, kampanjoivat ja ajavat asiaansa, eivät vain edunvalvontaryhmän jäseninä, vaan myös mielekkäällä tavalla yleisen
edun hyväksi. Jos poliittinen unioni voidaan saavuttaa julkisen keskustelun kautta ja yhteisellä sopimuksella ja ennen kaikkea
niin, että jokainen jäsenvaltio kunnioittaa demokraattisia instituutiota, meillä on aihetta toivoa, että voimme rakentaa
Euroopan, joka pystyy kestämään nykyiset ja tulevat paineet.
On täysin selvää, että demokratia on avain moniin aikamme kysymyksiin. Meidän on vain käytettävä sitä. Jotta voisimme
käyttää demokratiaa unionin tasolla, meidän on kuitenkin opittava ensin käyttämään sitä omissa maissamme. Maaliskuun 1.–2.
päivänä järjestetään merkittävä konferenssi demokratian tulevaisuudesta Euroopassa. Se pidetään Ateenassa, lähellä Akropoliskukkulaa eli demokratian käsitteen syntysijoilla. Odotan kiinnostuneena tilaisuudessa puhuvien arvovieraiden tapaamista, jotta
voimme pohtia, mitkä tekijät heikentävät demokratiaa ja mitkä ovat sille uhkana Euroopassa. Keskustelemme demokratian ja
unionin oikeuden välisestä suhteesta, erittelemme syitä sille, miksi sosiaalinen eriarvoisuus johtaa sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden murtumiseen, ja keskustelemme jäsenvaltioiden kansallisesta itsemääräämisoikeudesta Euroopan
yhdentymisen yhteydessä.
Mukaillen runoilija Odysseus Elytisin Nobel-palkintopuhetta: demokratia antaa varmuutta kovina aikoina juuri siksi, että se on
kohtalomme, ja kaikesta huolimatta kohtalo on omissa käsissämme.
Georges Dassis, ETSK:n puheenjohtaja

Tärkeitä päivämääriä
20/02/2018 - 21/02/2018
Bryssel

Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttaminen – seuraavat
vaiheet Kiertotalouden sidosryhmäkonferenssi
01/03/2018 - 02/03/2018
Ateena

ETSK:n konferenssi aiheesta Demokratian tulevaisuus Euroopassa
06/03/2018 - 07/03/2018
Bryssel

Neljäs muuttoliikefoorumi
14/03/2018 - 15/03/2018
Bryssel

ETSK:n täysistunto
15/03/2018 - 16/03/2018
Bryssel

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma

Lyhyesti
Mikä asema kulttuurille tulevaisuuden Euroopassa? Eurooppalaiset nuoret
valmistautuvat kertomaan Brysselissä
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseniä vierailee ” Sinun Eurooppasi, sinun
mielipiteesi” -tapahtumaan valituissa kotimaidensa kouluissa viiden viikon aikana
antamassa oppilaille ohjeita tapahtumaa varten. Nuorisokokous järjestetään
Brysselissä 15.–16. maaliskuuta 2018.
ETSK:n jäsenet auttavat oppilaita ennen maaliskuun kokousta valmistelemaan vastauksia
keskeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin eurooppalaisen kulttuurin tulevaisuudesta:
Mitä on eurooppalainen kulttuuri: onko se vain kansallisten perinteiden summa vai
onko olemassa yhteisiä arvoja, joiden perusteella olemme kaikki eurooppalaisia?
Mikä on kulttuurin ja kulttuurivaihdon rooli opiskelijoiden elämässä?
Mitä Euroopan unioni voi tehdä edistääkseen kulttuuria (kuten elokuva, musiikki,
tanssi, kirjallisuus ja teatteri) ja suojellakseen kulttuuriperintökohteita entistä
paremmin?
Minkälainen rooli kulttuurilla voisi olla Euroopan alueiden ja kuntien taloudellisessa
elpymisessä?
Minkälaisia uusia mahdollisuuksia tällainen elpyminen voi antaa nuorille uusien
työpaikkojen muodossa?
”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman järjestää kansalaisyhteiskunnan ääntä unionitasolla edustava Euroopan talous- ja
sosiaalikomitea (ETSK), ja se on komitean tärkein nuorisolle suunnattu tapahtuma. ETSK pyrkii tällä aloitteella siihen, että nuoremman
sukupolven näkemykset, kokemukset ja ajatukset otetaan huomioon EU:n poliittisessa päätöksenteossa. (ks)

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis tapasi Ranskan talous-, sosiaali- ja
ympäristöneuvoston puheenjohtajan Patrick Bernasconin
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Georges Dassis ja Ranskan talous-, sosiaali- ja ympäristöneuvoston
puheenjohtaja Patrick Bernasconi tapasivat Brysselissä 17. tammikuuta esittääkseen alustavan arvion kyseisten elinten yhteistyön
tiivistämisestä sekä tutkiakseen mahdollisuuksia lisätoimiin.

ETSK ja komitean ranskalainen kumppanielin suunnittelevat tuovansa yhteistoimin esiin
kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä keskeisissä sosiaalisissa kysymyksissä, jotka vaikuttavat
suoraan Euroopan unionin kansalaisiin.
Sen jälkeen kun kumppanuussopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2017, molemmat
puheenjohtajat ovat toteuttaneet useita yhteisiä toimia, jotka ovat korostaneet kyseisten
elinten hyvin yhtenäisiä näkemyksiä kahdesta erittäin ajankohtaisesta Euroopan tason
kysymyksestä.
Työntekijöiden lähettämisen aihepiiristä puheenjohtajat ovat painottaneet, että on
vältettävä kaikin keinoin kilpailua työntekijöiden työolojen alhaisimmasta sääntelytasosta.
Ilmastonmuutoksen osalta he ovat korostaneet ilmasto-oikeudenmukaisuuden tarvetta sekä kehottaneet EU:ta ja valtionhallituksia
ryhtymään toimiin, joilla suojellaan heikoimmassa asemassa olevia ja köyhimpiä yhteiskuntaryhmiä, sillä ne kärsivät usein eniten
ilmastonmuutoksesta vaikka ovat siitä vähiten vastuussa. (dm)

Puheenjohtaja Dassis mukana Silver Rose Awards -palkintoseremoniassa
Euroopan parlamentissa
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Georges Dassis osallistui
23. tammikuuta 15. Silver Rose Awards -palkintoseremoniaan, jonka Solidar-verkosto järjesti
Euroopan parlamentissa yhteistyössä EP:n sosialistien ja demokraattien ryhmän ja Euroopan
sosialidemokraattisen puolueen kanssa.
Dassis, jonka toimikautta on luonnehtinut pyrkimys kohti yhä solidaarisempaa Eurooppaa,
ilmaisi sekä oman henkilökohtaisen tukensa että ETSK:n tuen Solidar-verkoston työlle
entistä oikeudenmukaisemman Euroopan rakentamiseksi: ”Yhteisvastuu oli keskeinen arvo
Euroopan unionia perustettaessa, ja sen on jatkossakin oltava erottamaton osa Eurooppahanketta.”
Solidar on eurooppalainen verkosto, joka käsittää yli 60 kansalaisyhteiskunnan
organisaatiota 27:stä eri maasta, ja sen toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta Euroopassa ja
maailmanlaajuisesti. Solidar-verkosto on jakanut Silver Rose Awards -palkintoja vuodesta 2000 lähtien tuodakseen esiin niiden
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja yksityishenkilöiden työskentelyä, jotka luovat hankkeita ja aloitteita entistä
oikeudenmukaisemman ja solidaarisemman maailman rakentamiseksi.

Ihmisoikeuksien parissa toimivat EU:n kansalaisjärjestöt raportoivat vaikeuksien
lisääntymisestä työssään
ETSK järjesti perjantaina 19. tammikuuta yhdessä yhteysryhmänsä kanssa Euroopan
unionin perusoikeusviraston (FRA) laatiman raportin esittelytilaisuuden. Raportissa
varoitetaan kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventumisesta
ihmisoikeuksien puolustamistyössä EU:ssa.
Raportissa Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU
korostetaan EU:n kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden työssään yhä useammin
kohtaamia huolestuttavia vaikeuksia. Keskeisiä ongelma-aloja ovat raportin mukaan
oikeudelliset rajoitukset, jotka ulottuvat organisaation perustamisvaikeuksista
yhdistymisvapauteen, rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen, sananvapauteen ja
tiedonvälityksen vapauteen liittyviin vaikeuksiin
esteet resurssien, etenkin säännöllisen ja pitkäkestoisen rahoituksen, saannissa
leimaaminen ja heikentämisyritykset sekä fyysiset ja verbaaliset hyökkäykset
aktivisteja vastaan sen sijaan, että tarjottaisiin suojattu toimintaympäristö
vaikeudet vaikuttaa myönteisesti lainsäädäntöön ja poliittiseen päätöksentekoon
tunnustettuina ja legitiimeinä toimijoina.
Raportissa todetaan lisäksi, että jotta voidaan tukea voimakkaasti ihmisoikeuksien suojelua, edistämistä ja toteutumista kaikilta osin,
on pantava pikaisesti täytäntöön kaikki Euroopan unionin perusoikeusviraston ja muiden EU:n elinten, kuten ETSK:n, suositukset sekä
vahvistettava kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden vaikuttavuutta EU:ssa. (mr)

Uutisia ETSK:sta
ETSK kuulee kansalaisyhteiskuntaa kyberturvallisuudesta
ETSK kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan käyttöön unionin tason kyberturvallisuusmallin, vahvistamaan EU:n
kyberturvallisuusviraston toimivaltuuksia ja luomaan tehokkaan eurooppalaisen verkkopalvelujen ja -tuotteiden
sertifiointijärjestelmän.
Nämä olivat Brysselissä 9. tammikuuta 2018 järjestetyn, kyberturvallisuusasetusta käsitelleen julkisen kuulemisen keskeiset
päätelmät, jotka otetaan huomioon ETSK:n lausunnossa, jota Alberto Mazzola ja Antonio Longo ”liikenne, energia, perusrakenteet,
tietoyhteiskunta” -erityisjaostosta (TEN) parhaillaan laativat.
ETSK kannattaa yleisesti neuvostolle syyskuussa 2017 toimitetussa Euroopan komission ehdotuksessa esitettyä
kyberturvallisuuspakettia ja tähdentää seuraavia toimenpiteitä:

Eurooppalainen kyberturvallisuusmalli
Kyberturvallisuuden käsitteestä on tullut ajankohtainen koko maailmassa. Kyseessä on
maailmanlaajuinen haaste, sillä hyökkäyksiä voidaan toteuttaa missä tahansa, ja niiden
kohteena voivat olla henkilöt, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, sosiaaliset järjestelmät
ja talouden alat minkä tahansa jäsenvaltion alueella. ETSK kannustaakin EU:ta ryhtymään
tarvittaviin toimiin ja sopimaan kyberresilienssimallista, jonka avulla tällaisia hyökkäyksiä
voidaan torjua Euroopan tasolla.
Entistä vahvempi EU:n kyberturvallisuusvirasto
Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) on kyberturvallisuuden
asiantuntijakeskus Euroopassa. Se on nykyisin sijoitettu Kreikkaan. ETSK katsoo, että sitä
olisi kehitettävä, siitä olisi tehtävä pysyvä ja sille olisi osoitettava nykyistä enemmän resursseja. ENISAn olisi keskityttävä sähköiseen
hallintoon ja yleispalveluihin (sähköinen terveydenhuolto) sekä identiteettivarkauksien sekä verkkopetosten estämiseen ja
torjumiseen.
Eurooppalainen kyberturvallisuuden sertifiointi
Korkean turvallisuustason varmistamiseksi ETSK suosittaa, että luodaan EU:n kyberturvallisuuden sertifiointikehys, joka perustuu
yhteisesti määriteltyihin EU-tason kyberturvallisuus- ja tieto- ja viestintätekniikkastandardeihin. Verkkopalveluja ja -tuotteita voitaisiin
tällöin sertifioida asianmukaisen merkintäjärjestelmän avulla kuluttajien luottamuksen vahvistamiseksi. (mp)

ETSK kehottaa komissiota täsmentämään ehdotustaan rajatylittävien
verojärjestelyjen ilmoittamisvelvoitteen kriteereistä
Komission täytyy määrittää täsmällisemmät tunnusmerkit ehdotuksessaan rajatylittävien
verojärjestelyjen ja transaktioiden ilmoittamiskriteereistä, jotta vältetään veronmaksajien ja
veroviranomaisten subjektiiviset tulkinnat, jotka saattaisivat aiheuttaa ylenmääräistä
raportointia ja hallintotaakkaa. ETSK esittää tämän painokkaan kehotuksen lausunnossaan
veron kiertämisen ja verovilpin pidäkkeistä.
Komission uudessa direktiivissä asetetaan välittäjille – verosuunnitteluun liittyvää neuvontaa
veronmaksajille tarjoavat laitokset, yritykset tai ammattihenkilöt – ja tietyissä tapauksissa
veronmaksajille itselleen vaatimus ilmoittaa asiaankuuluville viranomaisille neljään eri
vakiotyyppiin luokiteltavat, ilmoittamisvelvoitteen alaiset verojärjestelyt. Jäsenvaltioiden
veroviranomaiset vaihtavat nämä tiedot automaattisesti keskenään.
”Ehdotettujen tunnusmerkkien kuvaama ala on liian laaja,” sanoi esittelijä Victor Alistar (ryhmä ”muut eturyhmät”, RO). ”Kriteerejä
tarkistaessaan komission täytyy tasapainottaa oikeusvarmuus ja joustavuus, jotta pelote toimii ja jotta velvoite on täytettävissä,” hän
lisäsi.
Lausunnossaan ETSK kehottaa komissiota myös selvittämään kattavammin, miten direktiiviä voi soveltaa digitaalitalouteen, ja
huolehtimaan direktiivin suhteellisuusperiaatteen mukaisuudesta pitämällä kaikentyyppisille yritykselle koituvat hallinnolliset
kustannukset vähäisinä.
Komitea kannattaa ehdotusta logistisen ja teknisen tuen tarjoamisesta asianomaisten välineiden käyttöönottoon jäsenvaltioissa sekä
tavoitetta lisätä välittäjien toiminnan avoimuutta ehdotettujen toimenpiteiden avulla.
”Ilmoittamisvelvoite pidättelee välittäjiä tarjoamasta aggressiiviseen verosuunnitteluun tarkoitettuja järjestelyjä. Menettely tekee
verotuksesta oikeudenmukaisempaa ja edistää rehtiä kilpailua sekä vakauttaa osaltaan jäsenvaltioiden verotuloja,” sanoi lausunnon
toinen esittelijä Petru Sorin Dandea (työntekijät-ryhmä, RO). (jk)

ETSK isännöi jäsenvaltioille neuvoja EU-rahoituksesta muuttajien kotouttamiseen
antavan tietopaketin julkistamistilaisuutta
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja Euroopan komissio järjestivät
tammikuussa yhdessä tilaisuuden, jossa julkistettiin komission uusi tietopaketti, joka auttaa
jäsenvaltioita vahvistamaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotouttamista siten,
että tehostetaan ja koordinoidaan tarjolla olevien EU:n rahoitusvälineiden käyttöä.
Tietopaketissa annetaan käytännön suosituksia kansallisille ja alueellisille
rahoitusviranomaisille siitä, miten tehdä valinta nykyisellä talousarviokaudella 2014–2020
tarjolla olevista erilaisista EU-rahastoista ja miten parhaiten yhdistellä niitä.
Tavoitteena on edistää niiden yli 20 miljoonan kolmansista maista tulevan kansalaisen
osallistamista, jotka asuvat EU:n alueella laillisesti, mutta jotka kohtaavat edelleen lukuisia
haasteita ja syrjintää.
Kuten julkistamistilaisuudessa todettiin, jopa 40 prosenttia näistä ihmisistä on köyhyysvaarassa, 18 prosenttia on työttömänä ja 19
prosenttia keskeyttää koulunkäynnin, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin EU:n keskiarvo.
”EU:n on osoitettava inhimillisyyttä ja solidaarisuutta. Muuttajia ei tule nähdä taakkana. Jos muuttajat kotoutetaan asianmukaisesti,
heistä on suuresti hyötyä sekä taloudelle että koko yhteiskunnalle”, sanoi ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis . (ll)

Kuvassa: Corina Crețu, aluepolitiikasta vastaava komission jäsen, Cristian Pîrvulescu, ETSK:n jäsen ja Georges Dassis, ETSK:n
puheenjohtaja

Länsi-Balkanin maat tarvitsevat selkeän etenemissuunnitelman EU:hun
liittymistä silmällä pitäen
Tämä oli keskeinen viesti, joka nousi esiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
Brysselissä järjestämästä, taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja
Euroopan yhdentymistä Länsi-Balkanilla käsittelevästä julkisesta kuulemisesta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Bulgaria on
valinnut Länsi-Balkanin yhdeksi painopistekysymyksekseen ja pyytänyt ETSK:ta laatimaan
aiheesta lausunnon,” sanoi Ionuț Sibian, aihetta Taloudellinen ja sosiaalinen
yhteenkuuluvuus ja Euroopan yhdentyminen Länsi-Balkanilla käsittelevän ETSK:n
valmisteluryhmän puheenjohtaja. ETSK:n lausunnon esittelijä Andrej Zorko korosti, että
alue on erittäin monitahoinen ja että on lisättävä alueellista yhteistyötä sekä otettava
kansalaisyhteiskunta vakavammin mukaan Euroopan yhdentymisprosessiin. ”LänsiBalkanin on oltava yksi EU:n painopisteistä tulevina vuosina, jotta varmistetaan
alueen poliittinen vakaus,” totesi lausunnon toinen esittelijä Dimitris Dimitriadis.
Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, ajatuspajojen, EU:n toimielinten ja tiedemaailman edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että
Länsi-Balkanin taloudellinen lähentyminen on pitkällinen prosessi, ja muistuttivat, että alueen maiden ongelmina ovat muun muassa
korkea työttömyysaste, matala tuottavuus, osaamisvaje ja heikko kilpailukyky. ”Tuttavien suosiminen on edelleen hyvin
yleistä,” totesi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin apulaisjohtaja Peter Sanfey. Osanottajat olivat samaa mieltä siitä, että
vaikka alueella on näiden ongelmien ratkaisemiseksi jo käytössä useita välineitä ja ohjelmia, selkeiden eurooppalaisten näkymien
tarjoaminen alueen maille toimisi katalysaattorina ja nopeuttaisi uudistuksia. He korostivat myös, että on erittäin tärkeää
ottaa alueen työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot virallisemmin mukaan Euroopan
yhdentymisprosessiin. (sg)

”Made in Europe” -tuotteilla oltava tasavertainen asema kilpailijatuotteisiin
nähden Euroopan markkinoilla
Vaikka protektionismi ei ole vaihtoehto Euroopalle, EU ei voi myöskään sallia,
että sen sisämarkkinoille tulvii tuotteita, jotka ovat vastoin sen sosiaali- ja
ympäristönormeja ja vaarantavat sen teollisuuden. Tämä on varoitus, jonka
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea esittää tammikuun täysistunnossaan
hyväksymässään lausunnossa EU:n kattavasta teollisuuspolitiikasta.
EU haluaa näyttää esimerkkiä valmistusteollisuudella, jossa turvataan työntekijöiden
oikeudet, suojellaan ympäristöä ja investoidaan innovointiin. Kaikella tällä on kuitenkin
merkittäviä kustannuksia, jotka heijastuvat sen tuotteiden hintaan. Taatakseen
teollisuudelleen oikeudenmukaiset kaupankäynnin edellytykset EU:n on varmistettava, että
sen markkinoille muualta maailmasta tulevat tuotteet noudattavat samoja sääntöjä. Tämä
on aihetta ”Kattava lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan EU:ssa” käsittelevän ETSK:n
lausunnon keskeinen sanoma.

”Euroopalla ei ole varaa olla naiivi. EU:n sääntelyllä on torjuttava liikakapasiteettia, laittomia
valtiontukia ja muita epäreilun kilpailun muotoja noudattaen samalla WTO:n sääntöjä”,
totesi esittelijä Gonçalo Lobo Xavier (työnantajat, PT).
Välineet näiden käytäntöjen torjumiseksi on sisällytettävä EU:n asialistalle. EU:n määräämien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden
on oltava nykyistä nopeampia ja joustavampia ja niitä tulee seurata paremmin.
Verrattuna globaaleihin toimijoihin, kuten Kiinaan, Intiaan ja Koreaan, jotka ovat olleet hyvin aktiivisia teollisuuspolitiikkansa
kehittämisessä, EU:n teollisuudelta puuttuu johdonmukainen pitkän aikavälin näkemys, ETSK korostaa.
Tarvitaan johdonmukainen teollisuuspoliittinen toimintaohjelma sitovine tavoitteineen, aikatauluineen ja välineineen, jotta voidaan
vastata seuraavien kymmenen vuoden neljään suurimpaan haasteeseen , jotka ovat digitalisaatio, ilmastonmuutos,
globalisaatio ja väestörakenteen muuttuminen.
On myös keskeisen tärkeää palauttaa ainakin tietyt teollisuusalat takaisin Eurooppaan.
Lausunto laadittiin EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Bulgarian pyynnöstä. (dm)

ETSK kehottaa hyväksymään lentoliikenteen kilpailun turvaamiseen tähtäävän
komission ehdotuksen viivyttelemättä
ETSK kannattaa Euroopan komission ehdotusta kilpailun turvaamisesta
lentoliikenteessä annetun asetuksen tarkistamisesta, jota on odotettu pitkään.
Tammikuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa komitea kehottaa
painokkaasti Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään tarkistetun
asetuksen ripeästi, jotta päästään tehokkaasti puuttumaan kansainvälisen
kilpailun vääristymiin.
ETSK kannattaa komission rehdin kansainvälisen kilpailun turvaamiseksi omaksumaa
kaksijakoista toimintamallia. Komitea ilmaisi kantansa 17. tammikuuta 2018 antamassaan
lausunnossa, jonka on laatinut Jacek Krawczyk . Ehdotuksella yhtäältä terävöitetään
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja annetaan komissiolle tehokas väline puuttua ilmailualan
rehdin kilpailun vääristymiin korjaavalla ja ennaltaehkäisevällä tavalla. EU:n ilmailualalla
tekemät sopimukset toimivat toisaalta kannustimena kolmansille maille noudattaa EU:n lainsäädäntöä vastikkeena pääsystä EU:n
markkinoille.
”Ehdotus on uusi merkittävä vaihe runsaat kaksi vuotta sitten julkistetun EU:n ilmailustrategian toteuttamisessa. EU:n ilmailualan

menestys riippuu siitä, miten tehokkaasti strategia pannaan täytäntöön,” Krawczyk sanoi. ”Kun muistetaan ilmailun merkitys EU:n
taloudelle, kaikki sidosryhmät täytyy osallistaa entistäkin tiiviimmin strategian toteuttamiseen,” hän lisäsi.
Kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa annetun asetuksen (asetus (EY) N:o 868/2004) tarkistaminen on osa otsikolla ”Ilmailu: avoin
ja yhteenliitetty Eurooppa” kulkevaa laajempaa säädöspakettia, joka käsittää lisäksi ohjeistusta seuraavilla aloilla: EU:n
lentoliikenteen harjoittajia koskevat omistajuus- ja määräysvaltasäännöt, julkisen palvelun velvoite ja ilmaliikenteen hallinnan
jatkuvuus. (mp)

ETSK tukee vakaasti Bulgarian ensimmäisen EU-puheenjohtajuuskauden
painopisteitä
”Puheenjohtajuuskauden onnistuminen ei riipu puheenjohtajavaltion koosta, vaan olennaista
on poliittinen tahto ajaa sellaista politiikkaa, jolla on ratkaiseva merkitys EU:n tulevaisuuden
kannalta”, ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis totesi toivottaessaan Bulgarian työja sosiaaliasiain varaministerin Zornitsa Roussinovan tervetulleeksi ETSK:n
tammikuun täysistuntoon. Roussinova esitteli ETSK:n jäsenille Bulgarian
puheenjohtajuuskauden neljä painopistettä, jotka ovat
Euroopan tulevaisuus ja nuoret
Länsi-Balkanin eurooppalainen tulevaisuus ja yhteenliitettävyys
turvallisuus ja vakaus vahvassa ja yhtenäisessä Euroopassa
digitaalitalous ja tulevaisuudessa tarvittava digiosaaminen.
Lisäksi hän esitteli pääpiirteittäin ne keskeiset sosiaali- ja työllisyyspoliittiset aihealueet, joihin puheenjohtajavaltio Bulgaria aikoo
keskittyä seuraavien kuuden kuukauden aikana:
työn tulevaisuus
EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen
varhaislapsuuden kehitykseen liittyvät toimenpiteet
vammaisten yhtäläiset oikeudet.
”Olemme erittäin kiinnostuneita lukemaan valmistelevia lausuntoja, joita ETSK laatii lausuntopyyntöjemme pohjalta”, Roussinova
totesi. (sg)

Kuvassa: Bulgarian työ- ja sosiaaliasiain varaministeri Zornitsa Roussinova ja ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis.

ETSK kehottaa maksamaan vakuutusjärjestelystä hyvityksiä tietokonepetosten
uhreille
Jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön parantaminen tietokonepetosten
torjumiseksi on askel oikeaan suuntaan, ETSK toteaa äskettäin antamassaan
lausunnossa, jossa arvioidaan komission ehdotusta direktiiviksi muihin
maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten
torjunnasta. ETSK kehottaa kuitenkin lisäämään toimia sähköisten
maksuvälineiden käyttäjien suojelemiseksi ja ottamaan käyttöön pakollisia
ennaltaehkäisytoimia, jotta käyttäjiä varoitetaan kyberrikollisten
toimintatavoista.
Lausunnon esittelijä Victor Alistar on tyytyväinen komission ehdotukseen mutta korostaa,
että tutkintayhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön lisäksi tarvitaan
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä.
ETSK esittää, että jäsenvaltiot tulisi velvoittaa perustamaan vakuutusjärjestely, josta
maksetaan hyvityksiä maksukortteihin liittyvien tietokonepetosten uhreille. Tällaisen
vakuutusjärjestelyn piiriin tulisi kuulua sekä yksityishenkilöitä että pk-yrityksiä.
Tietokonepetosten torjunnan tehostamiseksi talouden toimijat tulisi lakisääteisesti
velvoittaa ilmoittamaan tietokonepetoksista.
Euroalueella myönnettyihin sähköisiin maksuvälineisiin liittyvät tietokonepetokset ovat merkittävä ongelma. Euroopan keskuspankin
selvityksen mukaan petosten arvo EU:ssa vuonna 2013 oli 1,4 miljardia euroa. Luku on sittemmin jatkuvasti kasvanut.
Yksi petosaltteimmista tilanteista on matkoihin liittyvien kulujen, kuten juna- ja lentolippujen, majoituksen tai muiden vastaavien
kustannusten, maksaminen sähköisillä välineillä. Tämäntyyppisiin tietokonepetoksiin osallistuvat tai niistä hyötyvät ovat muun
muassa terrorismiin sidoksissa olevia henkilöitä ja organisaatioita.
ETSK:n mielestä ennaltaehkäisyn tulisi olla merkittävässä roolissa tietokonepetoksia torjuttaessa. Kansalaisia olisi varoitettava
kyberrikollisten tavoista väärentää sähköisiä maksuvälineitä, ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten tulisi järjestää valistus- ja
tiedotuskampanjoita, joissa tuodaan esiin tietokonepetosten syitä ja riskejä sekä keinoja, joilla ihmiset voivat suojautua
tietokonepetoksilta.(dm)

Finanssipolitiikalla on olennainen merkitys euroalueen talouden elpymisen
ylläpitämisessä vuonna 2018
ETSK ei ole samaa mieltä komission ehdotuksesta pitkälti neutraalista
finanssipolitiikan virityksestä vaan se ehdottaa maltillisen positiivista
finanssipolitiikan viritystä, jonka suuruus olisi noin 0,5 prosenttia
bkt:stä. Aiheesta Euroalueen talouspolitiikka 2018 antamassaan lausunnossa
komitea toteaa, että julkisen talouden sopeutuksen päärooli tulisi olla mailla,
joilla on vaihtotaseen ylijäämää ja finanssipoliittista liikkumavaraa.
ETSK kehottaa tukemaan rahapolitiikkaa finanssipolitiikalla, koska talouden elpyminen
euroalueella on edelleen haurasta, vajavaista ja epätyypillistä ja koska on ilmoitettu
muutoksista EKP:n rahapolitiikassa. ETSK käsittelee suosituksissaan lisäksi muun muassa
investointien vaatimatonta tasoa, vaihtotaseen ylijäämää ja työmarkkinoiden merkittävää
hiipumista.
Doz Orrit, ECO 444

”Julkisiin investointeihin keskittyvä finanssipoliittinen elvytystoimi vahvistaisi kysyntää
lyhyellä aikavälillä ja laajentaisi kasvupotentiaalia pitkällä aikavälillä, mikä helpottaisi osaltaan julkisen velan kestävyyden ongelmaa,”
totesi lausunnon esittelijä Javier Doz Orrit (työntekijät-ryhmä, ES).
Julkisia investointeja ei pidä kohdistaa pelkästään infrastruktuuriin vaan tulee tehdä myös sosiaalisia investointeja, ja
kotimarkkinakysyntää tulisi edistää pääasiassa palkankorotuksin.
”Finanssipoliittisten sääntöjen suhteen suositamme investointeihin osoitettavan julkisen varainkäytön jättämistä laskelmien
ulkopuolelle. Tämä edistäisi osallistavampaa kasvua ja ylöspäin suuntautuvaa lähentymistä,", Doz Orrit sanoi.
ETSK kannattaa komission toimintapoliittisia tavoitteita – kestävä ja osallistava kasvu, selviytymiskyky ja lähentyminen – sekä sen
ensisijaistamia rakenneuudistuksia ja katsoo, että uudistusten täytyy parantaa tuottavuutta ja tukea korkealuokkaisten työpaikkojen
luomista sekä eriarvoisuuden vähentämistä. Komitea kehottaa toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä julkistalouden rapautumisen
vahingollisten vaikutusten torjumiseksi ja tukee toimia, jotka ovat välttämättömiä EMU:n syventämiseksi. (jk)

Ajo- ja lepoajat, työaika ja työntekijöiden lähettäminen
ETSK hyväksyi 531. täysistunnossaan 18. tammikuuta 2018 lausunnon aiheesta ”Ajo- ja lepoajat, työaika ja
työntekijöiden lähettäminen”. Äänestyksessä annettiin 173 ääntä puolesta ja 89 vastaan, ja 17 pidättyi äänestämästä.
Esittelijänä toimi Tanja Buzek ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -erityisjaostosta (TEN). (mp)

Uutisia ryhmiltä
Sosiaaliset oikeudet ja tieliikenneturvallisuus
ETSK:n työntekijät-ryhmä
Tammikuun täysistunnossa hyväksyttiin lausunto liikenteen tärkeästä asemasta EU:n
talouden keskeisenä sektorina. Lausunnossa käsitellään keskeisiä kysymyksiä, kuten
lepoaikoja ja työntekijöiden lähettämistä. Komitea katsoo, että lainsäädäntöön työvoiman
liikkuvuutta koskevan paketin yhteydessä ehdotetut muutokset eivät monesta eri syystä
ratkaise havaittuja ongelmia tehokkaasti, eikä niillä työntekijät-ryhmän mielestä pystytä
menestyksekkäästi torjumaan sosiaalista polkumyyntiä tieliikenteen alalla. Lisäksi ETSK
vaatii EU:n maantieliikenneviraston perustamista valvomaan paremmin sääntöjen
rajatylittävää noudattamista.
”Koska hinta ratkaisee kuljetusalalla, meidän tulee asettaa säännöt, joiden avulla voidaan
tosiasiallisesti taata tasapuoliset kilpailuedellytykset kaikille maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille koosta riippumatta sekä kaikille
liikkuville työntekijöille luomatta uusia esteitä sisämarkkinoille tai heikentämättä sosiaalilainsäädäntöä”, totesi esittelijä Tanja Buzek.
”Sisämarkkinoiden tulee olla toimivat kaikille asianomaisille osapuolille kaikissa jäsenvaltioissa, niin uusissa kuin vanhoissa”, hän
lisäsi.
Työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen noudattaminen maantieliikennealalla kaikkialla EU:ssa on keskeisen tärkeää, jotta
voidaan taata tasapuoliset kilpailuedellytykset kaikille työntekijöille ja yrityksille, ja niiden noudattamisen valvonta on olennaista.
Yhdymme tässä asiassa ETSK:n pelkoon, että enintään kuuden kuukauden pituisen kauden ja useiden kuljettajien kattaminen saattaa
heikentää lähettämissääntöjen noudattamisen valvonnan tehokkuutta. (mg)

ETSK:n mielipiteet kuljetusalan työntekijöiden lähettämisestä jakautuivat.
Työnantajat-ryhmä ETSK:n lausuntoa vastaan
ETSK:n työnantajat-ryhmä
Työnantajat-ryhmä ei kannattanut ETSK:n lausuntoa ajo- ja lepoajoista, työajasta ja työntekijöiden lähettämisestä.
Ryhmän mukaan lausunnossa ei tuotu riittävästi esiin komitean näkemyseroja työntekijöiden lähettämistä koskevasta
komission ehdotuksesta.
”Työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen soveltaminen kansainväliseen maantieliikenteeseen on protektionismia ja rajoittaa

liikkumisen vapautta. Valitettavasti ETSK:n hyväksymässä asiakirjassa ei tuoda esiin näitä
kielteisiä seurauksia. EU:n sisämarkkinat vaarantuvat vakavasti ja tuhannet kuljetusalalla
toimivat pk-yritykset kaikkialla Euroopassa kärsivät”, sanoi työnantajat-ryhmän
puheenjohtaja Jacek P. Krawcyk.
Keskustelun kuluessa työnantajat-ryhmän jäsenet toivat esiin useita
epäjohdonmukaisuuksia työntekijöiden lähettämistä koskevassa komission ehdotuksessa.
Ilman asianmukaista infrastruktuuria tiukemmat säännöt ovat epätarkoituksenmukaisia
eivätkä paranna työoloja.
Jäsenet korostivat, että ehdotetut säännöt aiheuttavat epävarmuutta ja ylimääräistä
paperityötä sekä kuljettajille että yrityksille. He kiinnittivät huomiota lainsäädäntöön
sisältyviin epätarkkoihin määritelmiin, jotka voivat johtaa absurdeihin tilanteisiin.
Ryhmä esitti lausuntoon useita muutosehdotuksia, mutta ne eivät saaneet esittelijän ja ETSK:n jäsenten enemmistön tukea. Lausunto
hyväksyttiin ETSK:n täysistunnossa 18. tammikuuta 2018 äänin 193 puolesta ja 89 vastaan 17:n pidättyessä äänestämästä.

EU:n kansalaisyhteiskunta: vuoteen 2030 tähtäävät uudet skenaariot – ryhmän
”muut eturyhmät” ylimääräinen kokous
ETSK:n ryhmän ”muut eturyhmät” laatima
Komitean helmikuun täysistunnon jälkimmäisen päivän jatkoksi ryhmä III isännöi
ETSK:ssa (kokoussali JDE 62) ylimääräisen kokouksen aiheesta ”EU:n
kansalaisyhteiskunta: vuoteen 2030 tähtäävät uudet skenaariot”.
Kokouksessa julkistetaan tutkimus aiheesta The future evolution of civil society in the
European Union by 2030 (Kansalaisyhteiskunnan kehitys Euroopan unionissa vuoteen 2030
mennessä), jota tehdään tunnetuksi yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten
organisaatioiden ja verkostojen yhteysryhmän kanssa. Tutkimuksen ovat ETSK:n
toimeksiannosta laatineet CNVOS-tiedotuskeskus ( Centre for Information Service, Cooperation and Development of NGOs, Slovenia) ja ENNA-verkosto (European Network of National Civil Society Associations).
Tutkimuksessa on käytetty metodeina viimeisimmän tutkimuskirjallisuuden analysointia, haastatteluja ja kyselyjä. Se valottaa
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden nykytilannetta jäsenvaltio- ja EU-tasolla. Siinä tarkastellaan kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden tärkeimpiä haasteita ja soveltuvia tapoja vastata niihin. Tutkimuksessa hahmotellaan tärkeimpien muutostekijöiden
pohjalta viisi skenaariota ja esitetään useita erityisiä suosituksia ja päätelmiä.
Tapahtumaan osallistuu ETSK:n jäseniä ja eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajia. Sen vetää EURACTIVmediafoorumin päätoimittaja Daniela Vincenti. Puhujiin lukeutuvat Ramón Luis Valcárcel Siso, joka Euroopan parlamentin
varapuhemiehenä vastaa yhteyksistä ETSK:hon ja AK:hon; Paweł Świeboda, joka on Euroopan komission yhteydessä toimivan EU:n
poliittisen strategian keskuksen apulaisjohtaja; ETSK:n ryhmien puheenjohtajat sekä arvovaltainen joukko tiedemaailman edustajia.
(ih)
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