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Pääkirjoitus
Mitä parempi tasapaino, sitä parempi EU
Hyvät lukijat
Monet Euroopan maat ovat viettäneet viime vuosina naisten äänioikeuden
satavuotisjuhlaa tai tekevät niin lähiaikoina. Kyse on saavutuksesta, jonka puolesta
meitä edeltäneet naissukupolvet ovat käyneet pitkiä, kovia ja joskus verisiäkin
taisteluita. Mikä olisikaan naisille parempi tapa juhlistaa tätä ratkaisevaa hetkeä
yhteiskuntiemme historiassa kuin käyttää tätä oikeutta yhdessä?

vaaleihin on.

Euroopan parlamentin vaalit tarjoavat meille pian siihen mahdollisuuden. ETSK on
sitoutunut tukemaan Euroopan parlamentin toimia kansalaisten kannustamiseksi
osallistumaan aktiivisesti tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Tässä hengessä
haluaisin vuoden 2019 kansainvälisen naistenpäivän kynnyksellä käyttää tämän tilan
sen tähdentämiseen, kuinka tärkeää Euroopan naisten laaja osallistuminen näihin

EU on ottanut käyttöön suuren määrän säädöksiä ja toimenpiteitä, jotka ovat auttaneet vahvistamaan naisten oikeuksia,
torjumaan naisiin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa – ja näillä toimenpiteillä on ETSK:n
täysi tuki. EU on myös tehnyt tämän säännöstön omaksumisesta keskeisen kriteerin jäseneksi pyrkivän maan unioniin
liittymiselle. Lisäksi brexitistä käydyn keskustelun yhteydessä esiin tuodut pelot siitä, että nämä oikeudet heikkenevät
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ovat osoitus suojelevasta roolista, joka EU:lla katsotaan olevan tällä alalla.
Käytännössä valtaosassa unionin jäsenvaltioista on kuitenkin vielä paljon tehtävää, jotta oikeudellinen yhdenvertaisuus johtaa
todelliseen tasa-arvoon. Jotta kurotaan umpeen räikeät ja sitkeät palkkaerot (keskimäärin 16 % EU:ssa vuonna 2016), jotka ovat
vastoin kaikkia teoreettisia sääntöjä. Jotta luodaan todella yhtäläiset mahdollisuudet. Jotta kaikkialla Euroopassa ehkäistään ja
tukahdutetaan väkivalta, jonka uhreja naiset ovat. Ei riitä, että EU ”tekee asioita naisten hyväksi”, vaan myös naisten ”on
tehtävä asioita EU:ssa”.
Sukupuolten epätasapaino ei rajoitu yritysten johtokuntiin tai luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan
aloihin, missä se on pysynyt käytännössä muuttumattomana yli vuosisadan ajan. Se on havaittavissa myös instituutioissa, EU:n
toimielimet mukaan luettuina. Vaikka Euroopan parlamentin jäsenistä 37,4 prosenttia on naisia, tilanne ei ole sama komissiossa,
jossa 28:sta komission jäsenestä yhdeksän on naisia, tai unionin tuomioistuimessa, jonka 28 tuomarista viisi on naisia,
puhumattakaan neuvostosta, jonka kokoonpano riippuu suoraan jäsenvaltioista. Myös ETSK:ssa sen kahdesta naispuolisesta
varapuheenjohtajasta huolimatta vain 27,6 prosenttia jäsenistä on naisia.
Naisten on näin ollen osallistuttava aktiivisesti vaalikampanjaan – sekä äänestäjinä että ehdokkaina – varmistaakseen
merkittävän edustuksen unionin toimielimissä ja edistääkseen osaltaan entistä tasapuolisemman Euroopan luomista. Yhtä
vuoden 2019 kansainvälisen naistenpäivän keskeistä teemaa mukaillakseni ”Mitä parempi tasapaino, sitä parempi EU”.
Isabel Caño
Viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja
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#YEYSturns10: äänestä tulevaisuudesta!

Lyhyesti
Kansalaisyhteiskunta rEUnaissance-pyrkimysten edistäjänä – Millaisen unionin
haluamme Euroopan parlamentin vaalien jälkeen?
Helmikuun 21. päivänä järjestetään ETSK:n puheenjohtajan Luca Jahier’n kutsusta
tapahtuma otsikolla ”Kansalaisyhteiskunta rEUnaissance-pyrkimysten edistäjänä” .
Keskusteluissa päästään kuulemaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ääntä, ja lisäksi
EU:n toimielimillä on tilaisuus ilmaista odotuksiaan ja toiveitaan ja kertoa, millaisena ne
näkevät unionin tulevaisuuden Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.
Tapaamisessa, johon osallistuu myös ETSK:n jäseniä, pohditaan yhdessä Euroopan
tulevaisuutta. Tapahtumaan ovat vahvistaneet osallistuvansa kaksi nuorta aktivistia:
ruotsalainen Greta Thunberg, joka tunnetaan ympäristöaktivismista tunnuslauseella
Skolstrejk för klimatet (koululakko ilmaston puolesta), ja EU Supergirl -nimeä käyttävä britti
Madeleina Kay, joka on brexitin vankkumaton vastustaja.
Keskustelut käydään kahdessa osassa. Aamupäivällä (9.00–12.30) EU:n toimielinten puheenjohtajat Jean-Claude Juncker (Euroopan
komissio), Antonio Tajani (Euroopan parlamentti) ja Karl-Heinz Lambertz (alueiden komitea) vaihtavat näkemyksiä kutsuvieraiden
kanssa. He keskustelevat BusinessEuropen, Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Europa Nostran, CIVICOn ja muiden
vastaavien eurooppalaisten järjestöjen ja liikkeiden johtajien kanssa. Kreikan, Italian, Bulgarian ja Maltan talous- ja sosiaalineuvostojen
puheenjohtajat esittävät niin ikään näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta.
Iltapäivän istunto koostuu seitsemästä työpajasta, joissa käsitellään muun muassa sellaisia kysymyksiä kuin hyvät
liiketoimintaolosuhteet, kestävä kehitys, koulutus, perusoikeudet ja eurooppalaiset arvot, työmarkkinoiden tulevaisuus, kulttuuri ja
rauha. Työpajatapaamisten lopputulemia käytetään pohjana laadittaessa tulevaisuuden Eurooppaa käsittelevää ETSK:n lausuntoa,
joka on määrä antaa juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja.
Tapahtumalla on omat verkkosivut ja tunnus #EUcivilsociety sosiaalisen median viestejä varten.
21. helmikuuta 2019 kello 9.00–12.30 Charlemagne-rakennuksessa osoitteessa Rue de la Loi 170 ja
kello 14.30–18.00 ETSK:n tiloissa Jacques Delors -rakennuksessa osoitteessa Rue Belliard 99 (ehp)

Oppilaat eri puolilta Eurooppaa toivottavat ETSK:n jäsenet tervetulleiksi
valmistauduttaessa ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan
Euroopan parlamentin vaalit 2019
Helmikuun aikana Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet vierailevat
kolmessakymmenessäkolmessa koulussa valmistaakseen oppilaita ”Sinun
Eurooppasi sinun mielipiteesi” -tapahtumaan (YEYS). Tämän nyt kymmenen
vuotta täyttävän, Brysselissä järjestettävän nuorisokokouksen tunnuslauseena on
”#YEYSturns10: äänestä tulevaisuudesta!”.
Iältään 16–18-vuotiaat oppilaat matkustavat Brysseliin 21.–22. maaliskuuta
keskustellakseen tulevia Euroopan parlamentin vaaleja koskevista näkemyksistään,
toiveistaan ja odotuksistaan tapahtuman 10. täysistunnossa (#YEYSturns10 plenary).
Osanottajat äänestävät kolmesta ehdotuksesta, jotka Euroopan parlamentin tulisi ottaa huomioon tuleviin vaaleihin liittyvässä
kampanjoinnissaan.
Lisäksi Euroopan parlamentti tarkastelee ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumassa laadittua loppuraporttia nuorten
eurooppalaisten kannanottona siitä, ”millaisessa Euroopassa he haluavat elää”.
Tapahtumaan osallistuvat 33 oppilaitosta valittiin 1 038 hakemuksen (ennätysmäärä) joukosta sähköistä arvontaa käyttäen. 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.
Lisätietoa vuoden 2019 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumasta on saatavilla tapahtuman verkkosivulla, ja videon
vuoden 2018 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumasta voi katsoa täältä. (ks/dgf)

Uutisia ETSK:sta
Michel Barnier ETSK:ssa: ”Hiljaisuus on Euroopalle pahinta”
EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier osallistui Euroopan talous- ja
sosiaalikomitea 540. täysistuntoon esittääkseen yhteenvedon EU:n näkemyksistä
brexit-sopimuksesta sekä mahdollisista tulevista skenaarioista.
ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier onnitteli Barnier’ta tehdystä työstä ja korosti, että
ETSK on sitoutunut vahvasti tukemaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisyhteiskuntaa:
”ETSK on valmistautunut hyvin kaikkiin mahdollisiin tulevaisuuden skenaarioihin ja aikoo
lujittaa suhdettaan brittiläisiin vertaistahoihin.”

totesi.

Barnier varoitti, että EU:n on varauduttava siihen, että sopimusta ei saada
aikaan. ”Olipa tulos mikä tahansa, järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajilla on
ratkaiseva rooli asiaa koskevan tietämyksen lisäämisessä kansalaisten keskuudessa”, hän

Varautumisjärjestely
ETSK:n jäsenet kehottivat säilyttämään lujan asenteen suhteessa varautumisjärjestelyyn (”backstop”), jota eräät pitivät PohjoisIrlannin kannalta toiseksi parhaana ratkaisuna parhaan ratkaisun ollessa pysyminen EU:ssa.
Barnier korosti, että hänen tehtävänään on ratkaista ongelmat EU:n kannalta. ”Emme halua käyttää varautumisjärjestelyä. Sitä voi
verrata kotivakuutukseen: sitä maksaa, mutta sitä ei toivo koskaan joutuvansa käyttämään”. Eroa unionista haluaa Yhdistynyt
kuningaskunta ja ongelmia Irlannille ja Pohjois-Irlannille aiheuttaa brexit. Varautumisjärjestelyssä on kyse ihmisistä, jotka tarvitsevat
turvaa. Ja Irlannin rajahan on myös 27 maan unionin raja sekä sisämarkkinoiden raja. Sen vuoksi kysymys koskee myös EU:ta.

"Brexit ei tuota minkäänlaista lisäarvoa" , Barnier totesi lopuksi. ”Meidän ei pidä kuitenkaan sekoittaa brexitin seurauksia sen
opetuksiin. Ei pidä myöskään sekoittaa keskenään populismia ja kansalaisten tuntemuksia. Pahinta on hiljaisuus. Meidän on puhuttava
suoraan ja käynnistettävä keskustelu. Meillä voi olla erilaisia mielipiteitä, mutta meidän on jatkettava puhumista, sillä populistit
käyttävät hiljaisuutta EU:ta vastaan.” (sma)

Sopimukseton brexit uhkaa ilmailu- ja kemianteollisuuden toimintakykyä sekä
Britanniassa että EU:ssa
Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” (CCMI) ETSK:ssa
järjestämässä korkean tason keskustelutilaisuudessa brexitin vaikutuksista
ilmailu- ja kemianteollisuuteen oltiin yhtä mieltä siitä, että Britannian pitäisi
pysyä EU:n lainsäädännön kanssa samoilla linjoilla ja että kemikaalien osalta
keskeisen tärkeä on REACH-asetus. Ilmailuteollisuutta varten pitäisi tehdä
vastavuoroisuussopimukset tärkeimmillä aloilla ja pidentää suunniteltua
siirtymäaikaa vähintään viiteen vuoteen.
”Pääaloille on olennaisen tärkeää löytää vastavuoroisuuden varmistavia ratkaisuja”,
huomautti Euroopan avaruus- ja puolustusalan yhdistyksen ASD:n pääsihteeri Jan Pie, joka
kehotti pidentämään siirtymäaikaa. Sopimuksettomuuden vaikutukset tuntuisivat eniten
toimitusketjuissa, koska JOT-toimitukset edellyttävät niiden olevan saumattomia.
Komponentteja liikutellaan usein monta kertaa Kanaalin yli ennen tuotteen lopullista kokoonpanoa. Yhdenkin tavaran kuljetuksen
estyminen lamauttaisi koko toimitusketjun. Sama pätee työntekijöiden liikkumiseen: erityisasiantuntijoiden on voitava liikkua
viivytyksittä Britannian ja EU:n välillä. Yritysten suurimpana murheena ovat EU:n ja Britannian väliset sääntelyerot.
Britannian kemianteollisuuden järjestön CIA:n kansainvälisen kaupan päällikkö Ian Cranshaw korosti brexit-sopimuksen olevan
välttämätön myös kemianteollisuudelle. Ala on maalle erittäin merkityksellinen, sillä sen liikevaihto on 18 miljardia puntaa ja se
tarjoaa suoraan 150 000 ja välillisesti 500 000 työpaikkaa. Varmuus on se, mitä teollisuus eniten kaipaa. Kun Cranshaw’n edustama
järjestö kysyi asiaa jäsenyrityksiltään, yksikään niistä ei vastannut, että brexitistä olisi niille hyötyä .
”Voimme oppia tästä sen, että viestintää sisämarkkinoiden saavutuksista ja EU-jäsenyyden monista hyödyistä sekä teollisuudelle että
kansalaisille tulee parantaa”, summasi CCMI:n puheenjohtaja Lucie Studničná.
Kysymys siitä, kuka loppujen lopuksi hyötyy brexitistä, jäi ilman vastausta. (sma)

ETSK vaatii hyväntekeväisyystoiminnan oikeudellista tunnustamista EU:ssa
Hyväntekeväisyyslähteistä tuleva taloudellinen panos Euroopassa on lähes 90 miljardia euroa vuosittain, mutta toisin
kuin kaupalliset yhtiöt, hyväntekeväisyyssäätiöt tai yksityiset lahjoittajat eivät voi hyötyä eurooppalaisten

sisämarkkinoiden eduista, mikä vaikeuttaa hyväntekeväisyystoiminnan
laajentamista rajojen yli.
Hyväntekeväisyystoiminnan merkitys Euroopassa on kuitenkin kasvanut, ja sitä voitaisiin
hyödyntää rahoituksen täydentämiseksi monilla aloilla, joilla julkinen tuki on puutteellista.
Tämä kävi ilmi ETSK:ssa 16. tammikuuta pidetyssä kuulemistilaisuudessa
Hyväntekeväisyyden hyödyntämättömät mahdollisuudet Euroopassa.
Kuulemistilaisuus kokosi yhteen hyväntekeväisyyttä harjoittavia järjestöjä ja henkilöitä,
joiden esittämät kannat antavat arvokkaan panoksen eurooppalaista hyväntekeväisyyttä
käsittelevään lausuntoon, jonka ETSK laatii EU:n puheenjohtajavaltion Romanian pyynnöstä.

”Tulemme vaatimaan oikeudellista kehystä hyväntekeväisyystoiminnan kehittämiselle ja
jotta hyväntekeväisyysjärjestöt saisivat saman aseman, josta kaupalliset yhtiöt pääsevät nauttimaan”, totesi lausunnon esittelijä
Petru Dandea.
Euroopassa on lähes 150 000 yleishyödyllistä säätiötä, joiden rahoitussitoumukset ovat yhteensä 87 miljardia euroa, mikä on
enemmän kuin peräti 15 jäsenvaltion tulobudjetti.
ETSK tulee myös painottamaan, että hyväntekeväisyystoiminnan tulee olla avointa ja selkeästi määriteltyä ja ettei
hyväntekeväisyydellä tule missään nimessä korvata julkisia sosiaaliturvajärjestelmiä tai helpottaa veropetoksia. (ll)

ETSK toivoo EU:n arvojen mukaista WTO:n uudistamista
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi 24. tammikuuta pitämässään
täysistunnossa lausunnon, jossa se vaatii Maailman kauppajärjestön
kunnianhimoista uudistusta nykyisen kriisin voittamiseksi ja korostaa samalla
EU:n arvoja ja sen johtavaa roolia kestävän kehityksen alalla.
Maailman kauppajärjestö (WTO) on maailmanlaajuinen organisaatio, joka vastaa valtioiden
välisistä kaupan säännöistä, mutta viimeaikaiset kansainvälisen kaupan kehityssuuntaukset
ovat vaikeuttaneet sen työtä. Kuten ETSK:n lausunnon esittelijä Emmanuelle ButaudStubbs totesi, ehdotettujen uudistusten on oltava ”EU:n arvojen mukaisia ja vastattava sitä
roolia, jonka EU voi omaksua maailmankaupan areenalla. Niiden avulla on myös kytkettävä
investoinnit kehitykseen”.
Lausunnossa ehdotetaan WTO:n riitojenratkaisuelimen pysyvän valituselimen pitämistä toimintakykyisenä pidentämällä tällä hetkellä
aktiivisten tuomareiden toimikautta väliaikaisena ratkaisuna nykytilanteeseen, tuomareiden määrän lisäämistä seitsemästä
yhdeksään ja mahdollisuuden luomista päätoimisten riippumattomien tuomareiden palkkaamiseen.
WTO:n varapääjohtaja Karl Brauner osallistui ETSK:n täysistunnossa käytyyn keskusteluun ja vahvisti valituselimen toiminnassa
pitämisen tärkeyden: ”Jos toiminta pysähtyy, kansainvälisen kaupan sääntöjen noudattamista ei voitaisi enää valvoa.
Sääntöjenmukaisuus korvattaisiin päivän tarjouksella, ja voima voittaisi laillisuuden.”
ETSK ehdottaa myös tietosuojaa, elintarviketurvallisuusnormeja sekä eläinten hyvinvoinnista annettuja normeja ja ympäristönormeja
maataloustuotannossa koskevia lisätoimia. Lisäksi lausunnossa kehotetaan lisäämään kansalaisyhteiskunnan osallistumista WTO:n
toimintaan esimerkiksi hyödyntämällä WTO:n julkista foorumia tasapainoisena ja edustavana kaikkien eri alojen ja intressien
yhteiskunnallisten ja taloudellisten sidosryhmien kokouksena. (dgf)

Kansalaisyhteiskunta haluaisi valvoa EU:n vapaakauppasopimuksia tarkemmin
ETSK antoi tammikuun täysistunnossaan lausunnon sisäisten neuvoa-antavien
ryhmien roolista EU:n tekemien vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon
seurannassa. Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät vastaavat jo
vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon valvonnasta kestävän kehityksen ja
työelämän perusnormien aloilla, mutta ETSK haluaisi laajentaa tätä roolia
sopimusten kaikkiin näkökohtiin, myös keskeisiin kauppaa koskeviin määräyksiin.
ETSK pitää oleellisena, että kansalaisyhteiskunta osallistuu kaikenlaisiin
sopimuksiin paitsi valvontatehtävässä myös strategisten päämäärien
saavuttamisen edistämiseksi. Tämä tulee toteuttaa yhden sopimuspuolten
yhteisen elimen kautta. Lausunnon esittelijä Alberto Mazzola totesi, että "EU:lta vaaditaan nykypäivänä kauppaan
liittyvissä kysymyksissä yhä painokkaammin rakentavaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa, kuten nähtiin
CETA:n ja TTIP:n tapauksessa, ja sisäiset neuvoa-antavat ryhmät ovat erinomainen keino tuoda kauppakysymykset
lähelle kansalaisia”.
Sisäisten neuvoa-antavien ryhmien roolin vahvistamiseen tulisi liittyä muitakin nykyisten ja tulevien sisäisten neuvoaantavien ryhmien toimintaa koskevia säännöksiä. Sisäisten neuvoa-antavien ryhmien pitäisi myös edustaa
tasapainoisesti kansalaisyhteiskunnan intressejä, ja niillä tulisi olla mahdollisuus ottaa mukaan ja kuulla ulkoisia
sidosryhmiä.
Nykyisin on toiminnassa kahdeksan sisästä neuvoa-antavaa ryhmää, joihin osallistuu 27 ETSK:n jäsentä. Vuoteen 2021
mennessä on tarkoitus perustaa viisi uutta ryhmää, ja tulevaisuudessa niitä saatetaan luoda vielä lisää. ETSK ennakoi
sisäisiin neuvoa-antaviin ryhmiin osallistumisesta aiheutuvien kustannusten kaksinkertaistuvan seuraavien kolmen
vuoden aikana ja kolminkertaistuvan, kun kuvaan tulevat parhaillaan neuvoteltavat vapaakauppasopimukset. (dgf)

On korkea aika korjata ihmisten ja unionin yhteys – puheenjohtajavaltio Romania

mukana ETSK:n keskustelussa
ETSK:n tammikuun täysistunnon ohjelmaan kuului keskustelu Romanian pääministerin Vasilica‑Viorica Dăncilăn kanssa
vuoden 2019 ensimmäiselle puoliskolle ajoittuvan Romanian EUpuheenjohtajuuskauden painopisteistä. ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier korosti,
miten tärkeää on palauttaa eurooppalaisten luottamus politiikkaan varsinkin nyt
Euroopan parlamentin vaalien alla.
EU:n yhdentymisprosessi tarvitsee enemmän ymmärtämystä, sitoutumista ja
tukea kaikkein tärkeimmältä osapuolelta: eurooppalaisilta. ”Euroopan
tulevaisuudesta keskustellaan Sibiun huippukokouksessa symboliarvoltaan
merkittävänä ajankohtana: Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta 2019. Kyseessä on
viimeinen tilaisuus ennen vaaleja osoittaa unionin olevan yhtenäinen, vahva ja
kaikkia kansalaisiaan lähellä sekä kykenevä pelottomaan toimintaan heidän
hyväkseen”, puheenjohtaja Jahier sanoi. ”Tehokkaampien unionin toimintapolitiikkojen lisäksi tarvitaan myönteinen
uusi suunta, jotta saadaan ihmiset taas tukemaan Euroopan yhdentymistä ja palautetaan näiden luottamus
politiikkaan ja jotta siten lujitetaan yhteenkuuluvuutta vastalääkkeenä populistisille suuntauksille” , hän lisäsi.
Pääministeri Dăncilă toi julki päättäväisyytensä edistyä tuntuvasti unionin kiireellisintä huomiota vaativissa
kysymyksissä tarkoituksena lujittaa yhteenkuuluvuutta, yhtenäisyyttä, yhteisvastuuta ja yhdenvertaisuutta. Hän
vakuutti myös maansa olevan EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona vahvasti sitoutunut unionin arvoihin ja
kuuntelemaan eurooppalaisia EU:lle toivotusta suunnasta. ”Tämä on puheenjohtajavaltio Romanian prioriteetti.
Tulemme ehdottamaan ratkaisuja ja tekemään päätöksiä, jotka ovat mahdollisimman lähellä kansalaisia ja tosielämää
yhteiskunnissamme. Pystymme säilyttämään unionin vahvana ja yhtenäisenä ainoastaan huolehtimalla jatkuvasti
kansalaisten osallisuudesta”, hän sanoi. Romanian puheenjohtajakauden tunnuslause onkin ” Koheesio, yhteinen
eurooppalainen arvo”. (mp)

Kognitiiviset vähemmistöt voisivat auttaa ratkaisemaan osaamiskohtaantoongelman tulevaisuuden työmarkkinoilla
Tammikuussa ETSK:n TEN-erityisjaoston kokouksessa pidettiin esitelmä siitä,
miten niin kutsutun kognitiivisen vähemmistön – lievästä autismista tai
hyperaktiivisuudesta, lukemishäiriöstä tai motoristen toimintojen
koordinaatiohäiriöstä kärsivien henkilöiden – potentiaalia voidaan hyödyntää,
jotta voidaan vastata eräiden harvinaisten teknisten taitojen kysyntään ja auttaa
samalla näitä henkilöitä integroitumaan sosiaalisesti.
Hugo Horiot, joka on kirjan Autisme, j'accuse! kirjoittaja ja itse autistinen,
kiinnitti huomiota siihen, että ”monilla erityisaloilla tarvitaan tietynlaista erittäin
teknistä osaamista, jota on hyvin vaikea löytää, koska järjestelmä torjuu
kognitiivisen ryhmän, jolla on tarjota tätä osaamista”. Hän painotti, että ”meidän
on kannustettava yrityksiä ja instituutioita ottamaan käyttöön toisenlaisia
rekrytointi- ja arviointimenetelmiä kuin vakiomallit, jotka perustuvat sosiaalisiin
taitoihin.”
Eri arvioiden mukaan noin 65 prosenttia tämän päivän koululaisista toimii
tulevaisuudessa työtehtävissä, joita ei nykyisin ole olemassa, ja yrityksillä on yhä
suurempia vaikeuksia löytää tarvitsemaansa osaamista. Hyödyntämällä
kognitiivisten vähemmistöjen potentiaalia annetaan paitsi olennaisen tärkeä panos yhteiskuntaamme mutta myös
tarjotaan mahdollisuus sosiaaliseen integraatioon ihmisille, joiden älykkyys on erityyppistä. ”Yhteiskunnan ryhmälle,
joka on vailla minkäänlaisia tulevaisuudennäkymiä, tarjottaisiin mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan innovatiivisin
tavoin” , Horiot sanoi.
On olennaisen tärkeää tiedostaa, että kaikki ihmiset täydentävät toisiaan ja voivat osallistua yhteiskuntaan monin eri
tavoin. ”Me olemme kaikki keskenämme erilaisia” , TEN-erityisjaoston puheenjohtaja Pierre Jean Coulon sanoi. ”On
kuitenkin eroja, joiden katsotaan olevan hyväksyttäviä, koska ne eivät häiritse ketään ja koska niillä ei ole vaikutuksia
kehenkään, ja toisaalta on eroja, joita emme hyväksy, kuten neurodiversiteetti” , hän totesi lopuksi.(mp)

ETSK kannattaa eurooppalaisen kyberturvallisuuskeskuksen perustamista
ETSK tukee komission aloitetta perustaa teollisuus-, teknologia- ja tutkimusalan
kyberturvallisuutta käsittelevä eurooppalainen osaamiskeskus ja kansallisten
koordinointikeskusten verkosto. Tavoitteena on auttaa unionia kehittämään
kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ja teollisia valmiuksia sekä
parantamaan unionin kyberturvallisuusalan teollisuuden kilpailukykyä.
Tammikuun täysistunnossa annetussa lausunnossa, jonka olivat laatineet Antonio
Longo ja Alberto Mazzola, ETSK korostaa pitävänsä komission aloitetta
merkittävänä askeleena kyberturvallisuutta koskevan teollisen strategian
kehittämiseksi sekä strategisesti tärkeänä vahvan ja laajan digitaalisen
riippumattomuuden saavuttamiseksi. Nämä tekijät ovat välttämättömiä Euroopan puolustusmekanismien
vahvistamisen kannalta, jotta voidaan vastata meneillään olevaan kybersodankäyntiin, joka uhkaa heikentää
poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia järjestelmiä.

”Vaikutukset kohdistuvat koko yhteiskuntaan. Vain kymmenessä vuodessa kyberhyökkäysten on voitu havaita
lisääntyneen maailmanlaajuisella tasolla eksponentiaalisesti 800 000:sta kahdeksaan miljoonaan”, Longo tähdensi.
”Kannatamme komission aloitetta, jossa tavoitteena on perustaa osaamiskeskus koordinoimaan kansallisia keskuksia
ja tarjoamaan viitekehyksen kyberturvallisuuden osaamisyhteisölle”, hän sanoi.

Strategian kulmakivenä on julkisen ja yksityisen sektorin kyberturvallisuuskumppanuus. ”Kannatamme yhteistyön
laajentamista teollisuuteen tieteen ja investointien alalla tehtävien selkeiden sitoumusten pohjalta.
Peräänkuulutamme kolmenvälistä lähestymistapaa, joka käsittää Euroopan komission, jäsenvaltiot ja yritykset” ,
Mazzola lisäsi. ”Meidän on myös jätettävä ovi auki EU:n ulkopuolisille yrityksille, jotka osallistuakseen ovat halukkaita
täyttämään EU:n asettamat ehdot”, hän totesi päätteeksi. (mp)

Häiriönsietokyvyn vahvistamisen on oltava yksi euroalueen painopisteistä
vuonna 2019
Vuonna 2019 on erittäin tärkeää, että euroalueen taloudet vahvistavat talouden
ja työmarkkinoiden häiriönsietokykyä, kun otetaan huomioon nykyiset
talousnäkymät. Näin toteaa ETSK komission euroaluetta koskevista
talouspoliittisista suosituksista vuodelle 2019.
Häiriönsietokyvyn vahvistaminen on välttämätöntä, jotta varmistetaan, että
jäsenvaltiot kykenevät selviytymään tulevista häiriöistä vähäisin taloudellisin ja
yhteiskunnallisin kustannuksin. Tässä tarkoituksessa talous- ja rahaliitto EMUa on
syvennettävä saattamalla pankkiunioni valmiiksi, lisäämällä EU:n omia varoja ja
luomalla makrotalouden vakautusjärjestely euroaluetta varten sekä panemalla
sosiaalisten oikeuksien pilari asianmukaisesti täytäntöön.
ETSK kehottaa lausunnossaan myös ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin liiallisten ylijäämien vähentämiseksi sekä
toteuttamaan ylijäämämaissa merkittäviä julkisten investointien lisäyksiä ja palkankorotuksia. Reaalipalkkojen tulisi
keskipitkällä aikavälillä kasvaa samaa tahtia reaalituottavuuden kasvun ja inflaation kanssa.
Se, että jäsenvaltioita, joiden julkinen velka on suuri ja tuotantokuilu negatiivinen tai nolla, kannustetaan
finanssipoliittisten puskureiden kasvattamiseen kiristävän finanssipolitiikan avulla, ei olisi suositeltavaa. Tämä
todennäköisesti pitkittäisi näiden maiden heikkoa kasvua eikä auttaisi vähentämään julkisen velan osuutta suhteessa
bkt:hen.
ETSK myös kiinnittää huomiota siihen, että tarvitaan kiireellisesti suuntaviivoja ja toimenpiteitä julkisten investointien
edistämiseksi ja yksityisten investointien helpottamiseksi. EU:n finanssipoliittisia sääntöjä sovellettaessa olisi otettava
huomioon niin kutsuttu kultainen sääntö.
Politiikkamuutoksia ei tulisi toteuttaa sosiaalisten investointien ja sosiaalisen suojelun järjestelmien rahoittamiseen
käytettävien tulojen kustannuksella tai niin, että sosiaaliset oikeudet ja työelämäoikeudet ovat vaarassa heiketä. Olisi
pyrittävä samanaikaisesti taloudellisten ja sosiaalisten normien ylöspäin suuntautuvaan lähentymiseen.
ETSK kehottaa lisäksi jäsenvaltioita osoittamaan tarvittavaa sitoutumista, jotta näitä kysymyksiä koskevista jäljellä
olevista erimielisyyksistä päästään nopeasti yli. (jk)

Merkittävästä potentiaalistaan huolimatta ehdotetun alv-uudistuksen
onnistumista ei voida pitää itsestäänselvyytenä
On hyödynnettävä jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan
uuden alv-järjestelmän koko potentiaali ja rajoitettava mahdollisia kielteisiä
sisämarkkinavaikutuksia, toteaa ETSK lausunnossaan komission ehdotuksesta.
Ehdotuksen menestyksekäs täytäntöönpano edellyttää viranomaisten välisen
yhteistyön lisäämistä ja laajamittaista viestintää.
ETSK pitää ehdotettua uudistusta ratkaisevan tärkeänä, jotta voidaan toteuttaa
määräpaikkaperiaatteeseen perustuva yritysten välisen tavarakaupan lopullinen
alv-järjestelmä. Komitea katsoo, että uusi kehys voi tuoda konkreettisia hyötyjä
yrityksille.
”Uudistuksella voi olla myönteinen vaikutus yrityksiin ja niiden kasvuun, mutta
sen onnistumista ei voida pitää itsestäänselvyytenä”, totesi esittelijä Krister Andersson. ”Säännöt on pantava
asianmukaisesti täytäntöön, ja kansallisten veroviranomaisten on tehostettava päivittäistä yhteistyötään ja
ryhdyttävä myös toteuttamaan tiedotuskampanjaa”, hän selitti.
Vaikka uudistuksella muutetaan rajat ylittävän yritysten välisen tavarakaupan verotusta, palveluja verotetaan
edelleen eri järjestelmän mukaisesti. Koska tästä aiheutuu todennäköisesti ongelmia, ETSK kehottaa tutkimaan, millä
tavoin niin palvelut kuin tavaratkin kattava järjestelmä saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.
”Tavaroiden ja palvelujen samanlainen kohtelu verotuksessa edistäisi paremmin kasvua ja tarjoaisi tehokkaampaa
suojaa petoksia vastaan”, totesi lausunnon toinen esittelijä Giuseppe Guerini.
ETSK esittää lausunnossaan käytännön suosituksia siitä, miten uudistus voidaan panna täytäntöön, ja pyytää
komissiota selventämään alv:n erityisjärjestelmää (One Stop Shop) ja luotettavaksi tunnustettua verovelvollista
koskevia ehdotettuja säännöksiä. Komitea on huolissaan, että ehdotettu säädös voi luoda uusia esteitä pk-yrityksille
ja startup-yrityksille. ETSK suosittaa lisäksi, että tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin investoidaan riittävästi,
jotta voidaan kehittää asianmukaisesti vakaa ja luotettava erityisjärjestelmä. (jk)

ETSK:n kuulemistilaisuudessa kehotettiin etsimään maailmanlaajuista ratkaisua
verotukseen digitaalitaloudessa
ETSK:n 29. tammikuuta 2019 järjestämässä kuulemistilaisuudessa veroasiantuntijat ja kansalaisyhteiskunnan

edustajat kehottivat etsimään tehokkaan maailmanlaajuisen ratkaisun
digitaalitaloudessa toimivien yritysten verottamiseen, jotta voitaisiin ehkäistä
enemmät yksipuoliset toimet ja edistää kestävää kasvua ja investointeja sekä
verotuksen oikeusvarmuutta ja yhdenvertaisuutta.
Korkean tason puhujat totesivat, että ainoastaan maailmanlaajuinen ratkaisu voi
olla tehokas niin sääntelyn kuin hallinnon osalta, ja he suhtautuivat myönteisesti
meneillään oleviin keskusteluihin, jotka ovat osa veropohjan rapautumista ja
voitonsiirtoja (BEPS) koskevaa OECD:n osallistavaa kehystä.
Osallistujat keskustelivat mahdollisista lähestymistavoista digitaalisessa
taloudessa toimivien yritysten verottamiseen, jota käsitellään parhaillaan osana
mainittua kehystä. Tähän sisältyisi uusien järjestelmien luominen kansainvälisten
verotusoikeuksien myöntämiseen (ottaen huomioon käyttäjien osallistumisen, aineettomat hyödykkeet ja merkittävän
taloudellisen läsnäolon), ja valtioiden mahdollisuus harjoittaa verotusoikeutta veropohjan rapautumisen ja
voitonsiirtojen tapauksessa.
Ehdotettiin, että olisi tutkittava kattavasti mahdollisuutta käsitellä verotuskysymystä arvonlisäverojärjestelmän
puitteissa ja että yhteinen määritelmä arvonmuodostuksen käsitteelle on tarpeen. Lisäksi päätettiin, että on tarvetta
myös tutkia edelleen, olisiko verotulojen jakamiseen keskittyvä tuloverotus parempi ratkaisu kuin kulutuksen
verottaminen.
Puhujat painottivat, että uusia sääntöjä suunniteltaessa on noudatettava tiettyjä perusperiaatteita, kuten
kaksinkertaisen verotuksen välttämistä, yksinkertaisuutta, varmuutta ja yhdenvertaisuutta. Yksinkertaistettu
menetelmä on erityisen tärkeä asianomaisille osapuolille, ja lisäksi on kehitettävä ja pantava täytäntöön tasapuolisia
ja tehokkaita riidanratkaisumekanismeja. Puhujat suosittivat myös uuden taloudellisen analyysin laatimista BEPShankkeen vaikutuksesta ja tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksista.
Kuulemistilaisuuden tuloksia hyödynnetään laadittaessa oma-aloitteista lausuntoa, jonka esittelijänä toimii Krister
Andersson ja joka on määrä antaa heinäkuun täysistunnossa. (jk)

Luova Eurooppa 2021–2027: ETSK perää lisää määrärahoja ja räätälöityjä
tiedotustoimia Horisontti 2020 -puiteohjelman turvin
Luovilla toimialoilla on suuret mahdollisuudet Euroopassa, mutta ne tarvitsevat
enemmän tukea kehittyäkseen täyteen mittaansa ja tullakseen vakavasti
otettaviksi ja kilpailukykyisiksi toimijoiksi maailmanmarkkinoilla. Sellaiset muut
sektorit kuin tekstiili-, matkailu- ja terveysala sekä auto- ja rakennusteollisuus
hyötyisivät nekin tavoitteiltaan kunnianhimoisista kulttuuri- ja luovista aloista.

”Kun ymmärretään alan edustamat tärkeät etunäkökohdat –
kulttuuriperinnöstämme huolehtiminen, arvojemme tekeminen tunnetuksi,
uudelleenelävöittäminen, innovointi, viihdyttäminen ja kestävällä pohjalla olevat
työpaikat ja kasvu –, ehdotettu 1,85 miljardin euron budjetti on aivan liian pieni”,
totesi Emmanuelle Butaud-Stubbs, joka toimi vuosien 2021–2027 Luova Eurooppa
-ohjelmaa käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijänä.
”Digitaalinen vallankumous tarjoaa uusia mahdollisuuksia, jos varaamme aikaa
koulutukseen, ohjelmistoihin ja laitteisiin”, lisäsi lausunnon toinen esittelijä
Zbigniew Kotowski. ETSK kehottaa korvamerkitsemään Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määrärahoja luovien alojen
huikean innovointipotentiaalin valjastamiseksi käyttöön.
Muita ETSK:n ehdotuksia ovat
selkeä EU:n strategia kulttuurialaa ja luovia aloja varten sekä sisämarkkinoilla että ulkopolitiikassa kilpailukyvyn
kasvattamiseksi
riippumaton määrällinen ja laadullinen tutkimus Yhdysvaltojen audiovisuaalialalla tapahtuvien suurten sulaumien
vaikutuksista Euroopan markkinoihin
80 miljoonan euron lisäys monialaiselle lohkolle tarkoituksena auttaa Luova Eurooppa -vastuutahoja tekemään
ohjelmaa tunnetuksi maassaan ja edistämään vapaata, monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä,
korkealaatuista journalismia ja medialukutaitoa. (sma)

Kansainvälinen holokaustissa menehtyneiden muistopäivä: aika rikkoa surua
ympäröivä hiljaisuus
Luca Jahier
Valmistautuessamme viettämään kansainvälistä holokaustissa menehtyneiden
muistopäivää meidän on vaikea pysyä tyynenä surussamme. Yksin syvässä
surussa hiljentymisen sijaan haluamme huutaa.
Miksi antisemitismi ei ole hävinnyt, ei Euroopasta eikä edes Yhdysvalloista? Miksi
holokaustista selvinnyt puukotettiin ja poltettiin hengiltä asunnossaan Ranskassa
viime vuonna? Miksi eläkkeellä oleva lastentarhanopettaja Sarah Halimi
murhattiin ja työnnettiin sen jälkeen parvekkeeltaan vuotta aikaisemmin
Pariisissa?
Pariisi. Toulouse. Malmö. Kööpenhamina. Berliini, Bryssel. Ihmisyytemme on
tahrattu viattomien verellä. Mahdottomaksi luulemamme piinaa meitä jälleen.

Saksan juutalaisia on neuvottu luopumaan kipa-päähineen käytöstä hyökkäyksien pelossa. Ranskassa juutalaisia
koululaisia on varoitettu käymästä antisemitistisenä pidettyä paikalliskoulua. Tähän on lisättävä hautausmaiden
häpäiseminen, synagogien ja koulujen seiniin maalatut hakaristit, juutalaisten kutsuminen ”apinoiksi ja sioiksi”
Israelin vastaisissa mielenosoituksissa. Eurooppa näyttää jälleen rumat ja epäinhimilliset kasvonsa.
Vuosisatoja sitten juutalaisia vainottiin uskonnollisena vähemmistönä. Viime vuosisadalla juutalaisia pidettiin uhkana
valtiolle, minkä vuoksi heidät haluttiin tuhota holokaustissa. Tänä päivänä juutalaisia paheksutaan etenkin Lähi-Idän
tapahtumien vuoksi, vaikka antisemitistiset asenteet ilmenevät myös holokaustin kieltämisenä.
Monet juutalaiset ovat alkaneet tuntea turhautuneiden, oikeudettomien ja voimattomien ihmisten vihan voiman.
Euroopassa on yhä vähemmän juutalaisia. EU:n tietojen mukaan juutalaisten määrä Euroopassa aleni vuosien 2009 ja
2017 välisenä aikana 1,12 miljoonasta 1,08 miljoonaan. Ranskassa, jossa on Euroopan suurin juutalaisväestö,
juutalaisten määrä aleni noin 500 000:sta vuonna 2002 noin 456 000:een vuonna 2017. Juutalaiset lähtevät
viharikosten vuoksi.
Lähes kolmannes Euroopan juutalaisista välttää tapahtumia tai vierailuja juutalaisilla muistomerkeillä, koska he eivät
tunne oloaan turvalliseksi. Euroopan komission viime joulukuussa julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan yhdeksän
kymmenestä Euroopan juutalaisesta on sitä mieltä, että antisemitismi on lisääntynyt viimeisten viiden vuoden aikana.
Tutkimus toteutettiin Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa,
Saksassa, Tanskassa, Unkarissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa eli 12 maassa, joissa 96 prosenttia Euroopan
juutalaisista asuu. Tutkimukseen osallistuneista 16 300 henkilöstä 89 prosenttia katsoi, että antisemitismi internetissä
ja verkkoyhteisöissä aiheuttaa eniten ongelmia.
Emme voi sallia tällaisen vihan paluuta. Meidän on torjuttava juutalaisiin ja vähemmistöihin kohdistuvat viharikokset
ja vihamieliset ja väkivaltaiset teot. EU:n jäsenvaltioiden tai kansainvälisen yhteisön toimimatta jättäminen tai toimien
viivyttely uhkaa edistää paluuta menneisyyden julmuuksiin ja yhteiskuntiemme myrkyttymiseen.
Tunnetusti vain kolme päivää ennen Paweł Adamowiczin murhaa Gdańskissa TV:ssä esitettiin parhaaseen
katseluaikaan antisemitistinen satiiri. Satiirissa annettiin ymmärtää, että hyväntekeväisyysjärjestöä, joka kutsui Paweł
Adamowiczin tapahtumaan, jossa hänet tapettiin, ylläpitävät hämäräperäiset tahot.
Paweł Adamowicz oli vähemmistöjen oikeuksien vankkumaton puolustaja aikana, jolloin viharikokset ovat
lisääntymässä. Hän oli myös hallitsevan konservatiivipuolueen harjoittaman maahanmuuttovastaisen politiikan
kiihkeän liberaali kritisoija. Hänen murhansa muistuttaa meitä siitä, meidän on lopetettava vihapuhe, jos haluamme
välttää joutumasta vihan uhreiksi.
Holokaustin ja natsien hirmutekojen uhrien muistaminen on nyt entistäkin tärkeämpää. Juutalaisten joukkotuho on
eurooppalaista historiaa määrittävä perintö, ja shoahin muisteleminen on tärkeä keino ehkäistä antisemitismiä.
Kuten eräät historioitsijat ovat painottaneet, aika on nyt kypsä kriittiselle eurooppalaisen kulttuurin muistiperinnölle
yksittäisen kansallisen kulttuurin muistiperinnön sijaan. Jos emme muistele yhdessä eurooppalaisina, uhkana on
menneisyyden virheiden toistaminen.
Mitä kauemmin odotamme vihapuheen torjumista ja mitä pidempään viivyttelemme menneisyytemme käsittelyä, sitä
vaikeampi on rakentaa aidosti uutta ja yhteistä eurooppalaista muistia ja luoda uusi identiteetti, joka perustuu
moninaisuuteen sekä tietoisuuteen yhteisestä menneisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta ja loppujen lopuksi yhteisestä
kohtalosta.
Kuten teoksen Tällainenko on ihminen ja postuumisti julkaistun esseen The black hole of Auschwitz kirjoittaja Primo
Levi totesi viimeisessä kirjassaan: ”Se tapahtui, ja se voi tapahtua uudelleen”.

Uutisia ryhmiltä
Työnantajat-ryhmän hankkeet Romanian puheenjohtajakaudella
ETSK:n työnantajat-ryhmä
”Koheesio, yhteinen eurooppalainen arvo” on vuoden 2019 alkupuolella Euroopan
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona toimivan Romanian tunnuslause.
Työnantajat-ryhmä on havainnut lukuisia synergiaetuja puheenjohtajavaltio
Romanian ja sen omien painopisteiden välillä. Sen vuoksi ryhmä suunnittelee yrittäjyyttä käsittelevän tapahtuman
järjestämistä Romanian puheenjohtajakaudella.
Työnantajat-ryhmä järjestää huhtikuussa Bukarestissa eurooppalaista yrittäjyysmallia käsittelevän korkean tason
konferenssin Romanian presidentin suojeluksessa ja yhteistyössä Romanian työnantajajärjestön kanssa. Tapahtumassa
keskustellaan pk-yrityspolitiikan tulevaisuudesta ja uuden vision ja lisätoimenpiteiden tarpeesta sekä jäsenvaltio- että
EU-tasolla yrittäjyyden ja pk-yritysten tukemiseksi. Työnantajat katsovat, että yrittäjyyden ja pk-yritysten
kilpailukyvyn edistäminen kypsänä, aloitteellisena ja tehokkaana toimintapolitiikkana on omiaan vahvistamaan
Eurooppaa ja antamaan sille paremmat mahdollisuudet vastata nykyisiin haasteisiin. (lj)

ETSK:n työntekijät-ryhmä on tyytyväinen sopimukseen työ- ja yksityiselämän
tasapainottamisesta
ETSK:n työntekijät-ryhmä
Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja jäsenvaltiot pääsivät 24. tammikuuta sopimukseen työ- ja yksityiselämän
tasapainottamista koskevasta direktiivistä. ”Sopimus on konkreettinen askel pyrittäessä tekemään työssä olevien
vanhempien ja hoitovastuun kantajien elämää helpommaksi EU:ssa”, sanoi Gaby Bischoff, joka on ETSK:n työntekijätryhmän puheenjohtaja.

Työntekijät-ryhmä on lausunnollaan työssäkäyvien vanhempien ja omaishoitajien
työ- ja perhe-elämän tasapainottamisesta virittänyt ETSK:ssa keskustelua
hoitovastuuta kantavien työntekijöiden oikeudellisen aseman parantamisesta,
onhan ammattiyhdistyliike ajanut tätä säädösaloitetta Euroopan sosiaalisen
pilarin olennaisena osana tavoitteenaan Euroopan unionin kansalaisten
sosiaalinen edistys.

”Olemme hyvillämme edistystä tuovasta sopimuksesta, jossa sovitaan kymmenen
päivän mittaisesta isyyslomasta lapsen syntymän aikoihin. Lomapalkka isille tai
vastaaville lähikumppaneille on sairausloman palkan suuruinen. Siten täyttyy
ehdotuksen tavoite kasvattaa isien ja kumppanien osallisuutta. Äideillä ja isillä on
oikeus vanhempainlomaan, johon liittyy tasoltaan ’riittävä’ palkka. Tämä oli
keskeinen ammattiyhdistysliikkeen ajama asia. Sen pyrkimyksenä on auttaa
vanhempia sovittamaan työ- ja yksityiselämänsä paremmin yhteen. Lisäksi
sairaasta sukulaisestaan huolehtivilla on vastedes oikeus viiden päivän mittaiseen omaishoitovapaaseen”, Gaby
Bischoff sanoi.
”Työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen tähtäävä toimintapolitiikka on keino mahdollistaa naisille ja miehille
valintojen tekeminen tasavertaisista lähtökohdista”, sanoi lausunnon esittelijänä toiminutErika Koller. ”Sopimus ei ole
ihmelääke, mutta se on eittämättä askel oikeaan suuntaan.” (ppr)

Yhteiskunnat suurkaupunkien ulkopuolella: kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden rooli populismin edessä
ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä
Populismi on EU:ssa tällä hetkellä vahvimmillaan sitten 1930-luvun. ETSK:n
”moninainen Eurooppa” -ryhmä on teettänyt aiheeseen liittyen tutkimuksen
Societies Outside Metropolises: the Role of Civil Society Organisations in Facing
Populism, joka on nyt saatavilla verkossa .
Tutkimuksessa yksilöidään tekijöitä, joiden vuoksi kansalaiset valitsevat
populismin, ja kartoitetaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden roolia sen
torjunnassa. Tarkasteltavina on kahdeksan suurkaupunkien ulkopuolista aluetta,
joilla populistit ovat saaneet paljon ääniä. Ne on valittu neljästä maasta siten,
että kustakin maasta on mukana yksi EU:n keskimääräisen bkt:n ylittävä ja yksi
keskiarvon alittava alue:
Klagenfurt-Villach ja Niederösterreich-Süd (Itävalta)
Drôme ja Aisne (Ranska)
Udine ja Reggio di Calabria (Italia)
Płocki ja Nowosądecki (Puola)
Talouden alamäki, sosiaalinen epävakaus ja alhainen koulutustaso ovat
merkittäviä populistien kannatuksen kasvua selittäviä tekijöitä kaikkialla EU:ssa.
On kuitenkin myös tätä tärkeämpiä, toisiinsa kytkeytyviä tekijöitä. Todellista tai
koettua epävarmuutta esimerkiksi ruokkii päivästä toiseen disinformaatio, ja
toisaalta nuoria äänestäjiä vetää puoleensa ajatus siitä, että populistiset
puolueet voivat saada ummehtuneissa ja toimimattomissa poliittisissa
järjestelmissä aikaan myönteisen muutoksen .
Moninainen Eurooppa -ryhmä on vakaasti sitä mieltä, että ETSK:n jäsenillä on kaksinkertainen vastuu: tehostaa sekä
valtio- että EU-tasolla toimia verkostojen lujittamiseksi, EU:hun liittyvien asioiden selostamiseksi nykyistä paremmin
ja unionin tuomiseksi lähemmäs kansalaisia. Liberaalin demokratian vaaliminen ja ylläpitäminen on pohjimmiltaan
kaikkien asia! (cl)

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia
Kulttuuritapahtumia ETSK:ssa
ETSK järjestää kulttuuritapahtumia houkuttaakseen enemmän yleisöä
keskusteluihin, jotka ovat keskeisiä sen työssä, korostaakseen jonkin tietyn
taiteilijan teosten eurooppalaista ulottuvuutta tai kiinnittääkseen huomiota
vähemmän tunnettuihin eurooppalaisiin taiteilijoihin, jotka ansaitsevat tulla
tunnetuiksi myös kotimaansa rajojen ulkopuolella. Vuoden 2019 ohjelmassa on
jokaiselle jotakin.
Kulttuurialakomitean nykyisin muodostavien jäsenten, Martina Širhalován
(työnantajat), Dirk Bergrathin (työntekijät) ja Indrė Vareikytėn (”moninainen
Eurooppa”) (valokuvassa vasemmalta oikealle) johdolla ETSK järjestää
taidenäyttelyitä, konsertteja, elokuvaesityksiä, lavaesiintymisiä ja monia muita
tapahtumia.
Vuoden 2019 alkupuolelle suunniteltuihin kulttuuritapahtumiin kuuluvat näyttely Mitä ”vanha” oikeastaan tarkoittaa?
Luovana pysyminen eläkkeelle siirtymisen jälkeen; italialaisen mezzosopraanon Valentina Volpen, joka on yksi
suosituimmista Europa Nostra -järjestön #Ode2Joy Challenge -haasteeseen osallistuneista taiteilijoista, konsertti;
Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2018 saaneelle Denis Mukwegelle omistetun elokuvan The man who mends women
esitys ja avoin keskustelu (6. maaliskuuta 2019), ja alankomaalaisen kierrättäjätaiteilijan Suzanne Jongmansin
valokuvanäyttely Kindred Spirits , joka avataan Kiertotalouden sidosryhmäkonferenssin yhteydessä (6.–7. maaliskuuta

2019).
Näiden usein kulttuurijärjestöjen ja muiden tahojen kanssa yhteistyössä suunniteltujen tapahtumien avulla ETSK pyrkii
korostamaan poliittisia painopisteitään ja lisäämään tietoisuutta ongelmista, jotka vaikuttavat eurooppalaiseen
yhteiskuntaan. (ck/dm)
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