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Vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinto omistetaan naisten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle
ETSK omistaa vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintonsa naisten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle ja sukupuolten tasa-arvon edistämiselle
Vuoden 2019 kilpailu on nyt avattu
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on käynnistänyt vuoden 2019
kansalaisyhteiskuntapalkintonsa hakumenettelyn. Vuoden 2019 teemana on Enemmän
naisia Euroopan yhteiskunta- ja talouselämään, ja palkinnolla annetaan tunnustusta
innovatiivisille aloitteille ja hankkeille, joilla edistetään naisten ja miesten yhtäläisiä
mahdollisuuksia ja tasa-arvoista kohtelua kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla.
ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoa voivat tavoitella kaikki Euroopan unionissa virallisesti rekisteröidyt, paikallis-, alue-, jäsenvaltiotai EU-tasolla toimivat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. Kilpailu on avoin myös yksityishenkilöille. Ollakseen osallistumiskelpoisia
aloitteiden tai hankkeiden tulisi olla jo toteutettuja tai edelleen käynnissä.
Palkittavia on enintään viisi, ja näiden kesken jaetaan 50 000 euron palkintosumma. Hakemusten jättämisen määräaika on 6.
syyskuuta 2019 kello 10.00, ja palkinnot luovutetaan 12. joulukuuta 2019 Brysselissä.
Kuvaus vaatimuksista kokonaisuudessaan sekä hakulomake ovat saatavilla ETSK:n verkkosivuilla. (ll)
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Pääkirjoitus
Me äänestimme: edustajamme on valittu Euroopan parlamenttiin. Me
äänestimme ja ennen kaikkea ymmärsimme, että voimme äänellämme
vaikuttaa arkielämän asioihin.
Euroopan parlamentti panosti vahvasti viestintään, jolla kansalaisia kannustettiin
äänestämään. 51 prosentin äänestysaktiivisuus osoittaa muun muassa sen, että tällä
kertaa kansalaiset ymmärsivät selvästi, miksi äänestäminen kannattaa. ETSK oli
jäsentensä kautta läsnä vaalikentillä, paikkakunnilla, alueilla ja järjestöissä,
painottamassa, että jokainen ääni on tärkeä suurissa demokraattisissa vaaleissa 26.
toukokuuta.
Mitä ensimmäisiä johtopäätöksiä vaalien tuloksista voidaan tehdä?
1. Äänestysaktiivisuus nousi ensimmäistä kertaa 20 vuoteen.
2. Kansallismieliset ja populistiset puolueet sekä äärioikeistopuolueet saivat kyllä lisää
kannattajia, mutta vähemmän kuin ounasteltiin.
3. Vaaleissa nähtiin todellinen Euroopan laajuinen vihreä aalto.
4. Monien ehdokkaiden menestys osoitti, että tärkeän sosiaalisen median
hyödyntämisen lisäksi ehdokkaiden ja kansalaisten suora yhteys kenttätasolla tuo
lisäarvoa, sillä se tuo unionia lähemmäs kansalaisiaan.
Olen vakuuttunut siitä, että tästä alkaa Euroopan uusi nousu. Kun vaaleihin osallistuu
yli puolet äänioikeutetuista, se merkitsee sitä, että kiinnostus Eurooppaa kohtaan on
kasvussa ja äänestäjät haluavat muuttaa asioita ja tehdä Euroopasta
oikeudenmukaisemman ja paremman paikan. Haluan uskoa, että me
kansalaisyhteiskunnan edustajina voimme osaltamme vahvistaa tätä kehitystä.
Me järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan toimijat voimme toimia aktiivisemmin ja
dynaamisemmin. On tehtävä enemmän, jotta kansallismielisten populistien ja euroskeptikkojen läsnäolo Euroopan
parlamentissa ei haittaa unionin toimintapolitiikkojen toteuttamista.

Eurooppalaiset haluavat, että uusi vaalikausi, uusi Euroopan komission puheenjohtaja ja Euroopan unionin toimeenpano- ja
lainsäädäntävallan käyttäjät tuovat vastauksia heidän odotuksiinsa ja toiveisiinsa.
Monia päätöksiä on tehtävä unionin kehittämiseksi: toimielinten on varmistettava muun muassa kunnianhimoisempi
ilmastopolitiikka, talouden digitalisointi oikeudenmukaisemmin ja ihmisläheisemmin, maahanmuutto- ja turvapaikkahaasteisiin
vastaaminen, EU:n rahoitus, sosiaalisen epätasa-arvon vähentäminen ja solidaarisuus alueiden välillä, Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilarin täytäntöönpano ja uusi teollisuuspolitiikka Euroopalle.
Meidän on järjestäytyneenä kansalaisyhteiskuntana täytettävä paikkamme tässä eteemme avautuvassa uudessa
eurooppalaisessa tilanteessa: pidettävä vireillä julkista keskustelua aloitteidemme avulla ja tuettava tätä uutta lähestymistapaa
ja uutta dynamiikkaa esittämällä rohkeita visioita. Tämä on nyt meidän tehtävämme.

Isabel Caño
Viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja

Tärkeitä päivämääriä
28. kesäkuuta 2019, Bryssel
Vammaisten oikeuksista tiedottaminen
12. heinäkuuta 2019, Bryssel
Minkälaisia talousmalleja kansalaiset haluavat Eurooppaan?
17.–18. heinäkuuta 2019, Bryssel
ETSK:n täysistunto

Lyhyesti
ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño ampui Bryssel 20 km -juoksun yhden
kuudesta lähtölaukauksesta
Brysselin 20 kilometrin juoksutapahtuma, joka vietti 40-vuotisjuhliaan 19.
toukokuuta, kokosi radalle yli 40 000 juoksijaa 137 maasta. Tänä vuonna
tapahtuma järjestettiin teemana Euroopan parlamentin vaalit ja tunnuslauseena
”Tällä kertaa äänestän”.
Unionin toimielinten henkilöstö oli mukana 18:tta kertaa, nyt 1 373 juoksijan voimalla.
Juoksijat kantoivat ylpeinä paitoja, joihin oli painettu teksti ”Running for Europe”. Belgian
kuningas Philippe antoi ensimmäisen lähtölaukauksen kisalle Cinquantenaire/Jubelparkpuistossa rinnallaan ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño, Euroopan komission
varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič ja Euroopan parlamentin viestinnän pääosaston johtaja
Jaume Duch Guillot. Naisista parhaimman ajan juoksi Alexandra Tondeur (1:13:04) ja
miehistä Valentin Poncelet (1:00:34). ETSK-info onnittelee kaikkia komitealaisia, jotka olivat
mukana juoksemassa aina maaliin saakka. Heitä olivat muun muassa Eleonora di Nicolantonio, Karin Füssl, Jakob Andersen, Johannes
Kind ja Joaquin Calvo Basarán. Onnittelut kaikille!
Varapuheenjohtaja Isabel Caño kiitti EU:n nimissä kaikkia osallistuja: ”Tapahtuman ilmapiiristä välittyi ilo, hauskanpito, jakaminen,
kollektiivinen into ja ennen kaikkea suuri veljeyden henki.” Vuoden 2020 tapahtuma järjestetään 21. toukokuuta. (ehp)

Dilyana Slavova esitteli ETSK:n näkemykset itäisestä kumppanuudesta
järjestetyssä ulkoministerikokouksessa
ETSK:n ”ulkosuhteet”-jaoston puheenjohtaja Dilyana Slavova osallistui 13. toukokuuta EU:n neuvoston isännöimään
itäisen kumppanuuden ulkoministerikokoukseen, jossa juhlistettiin itäisen kumppanuuden kymmenvuotista taivalta.
Dilyana Slavova sanoi, että itäisen kumppanuuden piiriin kuuluvat maat (Ukraina, Georgia, Moldova, Armenia, Azerbaidžan ja ValkoVenäjä) ovat aina olleet tärkeällä sijalla ulkosuhdeagendassa ja että ”yhteydet maiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin ovat
kehittyneet alati sisällökkäämmiksi”.
Dilyana Slavova totesi lisäksi, että yhdessä maiden kanssa perustetut seurantamekanismit ”ovat alkaneet kantaa hedelmää”, vaikka
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien etenevä supistuminen sekä alinomainen paine oikeusvaltioperiaatetta ja
sananvapautta kohtaan tuottavakin jatkuvasti huolta. (dgf)

ETSK juhlistaa ETA-sopimuksen 25-vuotistaivalta
ETA:n neuvoa-antavan komitean kokouksessa 23. ja 24. toukokuuta pääaiheena
oli vuonna 1994 voimaan tulleen, Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn
sopimuksen 25-vuotisjuhla.
ETA:n neuvoa-antava komitea, joka edustaa ETA:n jäsenvaltioiden työnantajia, työntekijöitä
ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita, painotti sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen
merkitystä sekä sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden huomioon ottamista tulevien
vuosien keskeisinä painopisteinä.
ETA-sopimuksen 25-vuotisjuhlalle omistetussa erityisistunnossa ETSK:n ”ulkosuhteet”jaoston puheenjohtaja Dilyana Slavova katsoi ETA-sopimuksen olevan ”menestystarina,
sillä se ei ole vain kauppasopimus vaan esimerkki samat arvot jakavien maiden välisestä
yhteistyöstä”. EFTA:n pääsihteeri Henri Gétaz painotti ETA-sopimuksen häiriönsietokykyä:
”Olemme käyneet läpi rahoituskriisin ja EU:n perussopimusten neljä uudistusta, ja ETA on yhä olemassa ja toimii hyvin. Tälle
yhteistyötasolle pääseminen edellyttää paljon työtä ja myös poliittisia ponnisteluja.” (dgf)

ETSK:n ja AK:n ruokalat muovivapaiksi
Toukokuun 14. päivästä lähtien Euroopan alueiden komitean ja Euroopan talousja sosiaalikomitean yhteisessä ruokalassa Jacques Delors -rakennuksessa ei
käytetä enää kertakäyttöisiä muovituotteita eikä muoviin pakattuja tuotteita.
Siitä tulee näin EU:n toimielinten ensimmäinen muovivapaa ruokala.
Muovilautaset, -mukit ja -aterimet kielletään, vettä saa enää vain vesipisteistä ja kaikki
muut juomat ovat tarjolla joko lasipulloissa tai tölkeissä.
Muovittomuuteen siirtyminen on osa kattavaa, kestäväpohjaisuuteen tähtäävää
toimintatapaa, joka sai alkunsa vuonna 2011, kun AK:n ja ETSK:n ruokala sitoutui Brysselin
pääkaupunkialueen kestävyysajattelun mukaisten ruokaloiden ohjelmaan. Kaksi vuotta
myöhemmin se sai Good Food Label -tunnuksen (kaksi haarukkaa kolmesta), Brysselin
pääkaupunkialueen todistuksen, joka myönnetään terveellistä ja kestäväpohjaista ruokaa tarjoaville ruokapaikoille.
Nämä saavutukset ovat tulosta ETSK:n ja AK:n EMAS-yksikön yhdessä ateriapalvelutarjoajan kanssa hahmottelemasta visoista ja
niiden toteuttamista toimista. Molemmat myöntävät, että vielä on paljon haasteita, kuten samojen sääntöjen soveltaminen
komiteoiden rakennusten kahviloissa ja kokoustiloissa, ja kannustavat luopumaan kertakäyttöisistä tuotteista. (ll/dgf/ls)

Uutisia ETSK:sta
Margrethe Vestager ETSK:ssa: ”Tarvitsemme maailmanlaajuisen ratkaisun
digitaalitalouden verottamisen alalla”
Kilpailuasioista vastaava Euroopan komission jäsen Margrethe Vestager sanoi
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) toukokuun täysistunnossa, että
”komissio on ajanut digitaalitalouden verottamista, koska tarvitsemme
maailmanlaajuisen ratkaisun: ei voida hyväksyä, että eräät yritykset maksavat
veroja ja eräät toiset eivät.” Komissaari kuitenkin tähdensi, että tarvitaan ensi
kädessä ratkaisu EU:ssa.
ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier esitteli Margrethe Vestagerin kuvaten tätä kilpailun
esitaistelijaksi Euroopassa. Asia on talousdemokratian kannalta ratkaisevan tärkeä: ”Mikäli
sallimme harvojen ja valittujen kontrolloida tietoa, kontrolloivat he myös taloutta ja
demokratiaa, jolloin tulevaisuutemme joutuu uhatuksi.” Komissaari Vestager oli samoilla
linjoilla todetessaan, että ”sunnattomat tietomäärät saattavat antaa suuryrityksille
kilpailuedun pienempiin kilpailijoihinsa nähden, jolloin kilpailu – vaikka paremmallakin tuotteella – voi käydä näille vaikeaksi, ellei
näillä ole datan tai käyttäjien kriittistä massaa tukenaan.” Kuvatun markkinavääristymän korjaamiseksi Vestager ehdotti, että
”Euroopan komission on kilpailun avaamiseksi ehkä vaadittava yrityksiä tarjoamaan tietoaineistonsa kilpailijoidensa käyttöön, jotta
nämä saisivat oikeudenmukaiset mahdollisuudet kilpailussa .”
Komissaari painotti, että kilpailun tulisi lisäksi kasvattaa ihmisten luottamusta digitaaliympäristöön: ”Eräät verkkoalustat keräävät
tietoa miljoonista ja jopa miljardeista käyttäjistä ja tietävät meistä enemmän kuin omaisemme, joten meidän on otettava
digitaaliympäristön pimeät kolkat hallintaamme.” Komissaari huomautti, että tätä varten Euroopan komissio suojaa ”moniliittymistä”
(jonka ansiosta kuluttajat pystyvät käyttämään useampaa kuin yhtä digitaalialustaa) ja ”seuraa valppaana verkkoalustoja, jotka ovat

kyllin vahvoja toimiakseen markkinoiden erotuomareina asettamalla säännöt markkinoille pyrkiville yrityksille.” (dgf)

Antisemitismin torjuminen on myös demokraattisen, arvoihin perustuvan
Euroopan puolesta toimimista
ETSK kutsui Raya Kalenovan (Euroopan juutalaiskongressi), Michał Bilewiczin
(Varsovan yliopistoon kuuluva ennakkoasenteita tutkiva keskus) ja Joel Kotekin
(Université libre de Bruxelles – ULB) toukokuun täysistuntoon keskustelemaan
antisemitismistä Euroopassa.
ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier avasi keskustelun toteamalla, että ”viimeaikaiset
tapahtumat ovat osoittaneet, että meidän tulee pitää edelleen varamme, eikä Euroopan
kuuttakymmentä rauhan vuotta voida pitää itsestäänselvyytenä. Vaikka perusoikeutemme
on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, niitä on puolustettava
joka ikinen päivä.”
Pelosta on tullut erottamaton osa juutalaisten elämää ja jopa 38 prosenttia heistä harkitsee
maasta muuttamista. Kalenovan mukaan Maailman juutalaiskongressi pitääkin tilannetta yhä hälyttävämpänä. ”Antisemitismin
torjumiseksi on tärkeää tietää, mitä se itse asiassa on.” Holokaustin muistoa vaalivan kansainvälisen järjestön (International Holocaust
Remembrance Alliance) laatimasta antisemitismin määritelmästä on tullut mittapuu hallintojärjestelmälle ja kansalaisyhteiskunnalle.
Yksitoista EU:n jäsenvaltiota on jo vahvistanut sen, samoin kuin Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto. Myös
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tulee vahvistaa se ja soveltaa sitä sekä olla edelläkävijöitä ongelman ratkaisemisessa.
Bilewicz viittasi vuonna 2017 tehdyn kyselyn tuloksiin, joiden mukaan yksi neljästä uskoo kasvavan antisemitismin olevan
juutalaisten itsensä syytä. Monet eurooppalaiset (50 % Puolassa, 37 % Itävallassa ja 32 % Saksassa) uskovat myös, että juutalaiset
käyttävät holokaustia hyväkseen.

”Kaikkien odotusten vastaisesti salaliittoteoria, jonka mukaan juutalaisilla on liian paljon valtaa, on löytänyt tiensä takaisin
yhteiskuntaan, viestimiin ja toisinaan jopa parlamentteihin” , lisäsi Kotek. Juutalaisviha on entistä näkyvämpää.
ETSK:n jäsenet ilmaisivat tukensa juutalaisyhteisölle ja ilmoittivat olevansa sitoutuneet torjumaan vähemmistöjen syrjintää.

”Velvollisuutenamme on torjua kaikkia antisemitismin muotoja Euroopassa”, sanoi työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek
Krawczyk. ”Antisemitismi johti holokaustiin. Olisi vakava virhe unohtaa tämä nyt, kun toisen maailmansodan alkamisesta on kulunut
kahdeksankymmentä vuotta. Meidän kaikkien tulisi pitää tämä mielessä, kun valitsemme, ketä äänestää Euroopan parlamentin
vaaleissa.”
”Moninainen Eurooppa” -ryhmän puheenjohtaja Arno Metzler korosti: ”Meidän kaikkien tulee protestoida ja reagoida
henkilökohtaisessa elämässämme, jos joku kertoo epämiellyttäviä vitsejä juutalaisista ja menneisyyden tapahtumista. Meillä on
yleinen ja henkilökohtainen velvollisuus puolustaa eurooppalaisia arvoja.”
Työntekijät-ryhmää edustava, ETSK:n ryhmän ”perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate” puheenjohtaja José Antonio Moreno Díaz
sanoi: ”Vaikeat ajat ovat silloin käsillä, kun on selitettävä itsestäänselvyyksiä. Ihmiset, jotka eivät ole tunne historiaansa, ovat
tuomittuja toistamaan sitä. Syrjinnälle ei saa jättää mitään sijaa. Suvaitsemattomuuden suvaitseminen tuhoaa demokratian.
Poliittisten voimien on eristettävä yhdessä fasistit ja karkotettava ne joukoistaan.” (sma)
Puheenjohtaja Jahier’n puhe löytyy täältä.

ETSK ehdottaa, että pk-yritysten panosta biotalouteen vahvistetaan
”Edessämme olevat haasteet koskevat sekä ilmastonmuutoksen torjumista että
elintarviketuotannon turvaamista planeetalla, jolla asuu pian kymmenen miljardia
ihmistä. Biotaloudella, joka pitää sisällään uusiutuvien biologisten resurssien
tuotannon ja niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, rehuksi ja biopohjaisiksi
tuotteiksi, voi olla merkittävä rooli näiden molempien tavoitteiden
saavuttamisessa”, totesivat biotalousstrategian päivittämisestä 15. toukokuuta
annetun ETSK:n lausunnon esittelijät Mindaugas Maciulevičius ja Udo
Hemmerling.
Kestävän kehityksen periaatteet ovat olennaisen tärkeitä ”uuden” biotalouden kannalta, ja
luonnonvaroja on suojeltava, jotta ne pysyvät tuottavina.
Pk-yrityksillä on merkittävä rooli biotaloudessa. Jotta niiden panosta kyetään vahvistamaan, on parannettava niille suunnattavia
neuvontapalveluja sekä niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta. On keskeisen tärkeää luoda erillisiä ja joustavia neuvontapalveluja,
jotta maatalouselintarvikealan pk-yrityksiä voitaisiin auttaa käynnistämään pitkän aikavälin innovatiivisia hankkeita. Myös julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyö voisi olla merkittävässä asemassa parannettaessa tehokkuutta ja käynnistettäessä tietojen,
asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.
Eri alueiden väliset yhteydet (kaupunkien ja maaseudun väliset, maaseutualueiden keskinäiset ja maa- ja merialueiden väliset
yhteydet) voisivat osaltaan edistää kestävän biotalouden arvoketjuja ja klustereita ja auttaisivat erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan
maita kasvattamaan tuotantoaan ja lisäämään näin kasvua ja työpaikkoja etenkin maaseutualueilla. Kyseisen alueen
biomassakapasiteetti on suuri, mikä johtuu laajamittaisesta toiminnasta maatalouden, metsätalouden ja kalastuksen aloilla, mutta
sitä ei hyödynnetä riittävästi. (sma)

Ihmisarvoinen vanheneminen – ihmisoikeus, mutta myös mahdollisuus edistää
taloutta
Ihmisarvoinen vanheneminen tulee ETSK:n mielestä tunnustaa perusoikeudeksi. Eurooppalaiset elävät yhä pidempään,

mikä on hyvä uutinen. Iän karttumisen myötä ilmaantuu kuitenkin uusia
sosiaalisia, taloudellisia ja terveyteen liittyviä haasteita, jotka vaikuttavat
ikääntyvien lisäksi myös heidän perheisiinsä ja yhteiskuntiin. ETSK toteaa, että
tämä aihe on jäänyt liian pitkään liian vähälle huomiolle eikä ikääntyneiden
kasvavia tarpeita ole ennakoitu. Komitea korostaa 15. toukokuuta antamassaan
lausunnossa heihin liittyen aukeavia valtavia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja
kehittää teknologiaa.
Kotiavustaja, lähihoitaja, perushoitaja ja sairaanhoitaja ovat ammatteja, joille kysyntää tulee
olemaan eniten. Heidän on oltava ammattitaitoisia ja koulutettuja, jotta ikääntyneiden
hyvinvointi voidaan taata.

Ehdotamme, että gerontologian sairaanhoitajille, lähihoitajille ja perushoitajille
määritettäisiin työntekijöiden ja ikääntyneille suunnattujen palvelujen liikkuvuuden
pohjustamiseksi ja lisäämiseksi yhteinen eurooppalainen vähimmäiskoulutuspohja ,
johon sisältyy teknisen osaamisen lisäksi myös sosiaalisia ja inhimillisiä taitoja, sanoi aihetta käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä
Marian Krzaklewski . Koulutuksessa tulee hyödyntää tieto- ja viestintäteknisiä välineitä. ETSK kehottaa myös määrittämään
EU:ssa sovellettavan yhteisen perustan , johon sisällytetään nykyisten koulutusten olennainen sisältö.
Ikääntyneet haluavat asua mahdollisimman pitkään tutussa ympäristössä. ETSK:n mielestä on olennaisen tärkeää, että heidän
tahtoaan kunnioitetaan ja että perheen ja läheisten kanssa käydään vuoropuhelua. Vaihtoehtoina on kuitenkin oltava muutakin kuin
koti tai laitos, korosti lausunnon toinen esittelijä Jean-Pierre Haber. Vaihtoehtoisia asumismuotoja on olemassa, ja uusia luotaessa
tulee ottaa tavoitteeksi riippumattomuuden edistäminen. Uusissa rakenteissa tulee siksi ottaa huomioon, ketä varten niitä luodaan ja
millaisia sairauksia heillä ehkä on.
ETSK kehottaa lisäksi hyödyntämään paremmin digitaaliseen teknologiaan pohjautuvia innovaatioita, joita ovat etälääketiede,
sensorit, sähköiset potilastiedot ja sähköinen terveystietorekisteri sekä kotiautomaatio, joka paitsi parantaisi ikääntyneiden kykyä elää
itsenäisesti tekisi myös hoivasta tehokkaampaa ja varmempaa. (sma)

Euroopan kansalaisyhteiskunta peräänkuuluttaa poliittista sitoutumista naisten
ja miesten yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa Euroopan unionia ja sen
jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten tasa-arvon poliittisen asialistansa kärkeen. Huolta
aiheuttaa se, että naisten oikeuksiin Euroopassa viime aikoina kohdistuneet hyökkäykset
saattavat vaarantaa vakavasti edistymisen naisten ja miesten välisen tasa-arvon
saavuttamisessa.
”Tällä vuosikymmenellä sukupuolten tasa-arvossa ja ihmisoikeuksissa on tapahtunut
huomattavaa taantumista. Monilla aloilla, muun muassa palkoissa, eläkkeissä ja
työllistymismahdollisuuksissa, edistyminen kohti tasa-arvoa on joko pysähtynyt tai kulkenut
taaksepäin”, sanoi Indrė Vareikytė , sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä
annetun ETSK:n lausunnon esittelijä.
Nykyvauhdilla sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen vie yli 100 vuotta, ja tulevien sukupolvien tyttärillä on vähemmän oikeuksia
kuin tämän päivän naisilla”, hän lisäsi.
ETSK kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan ja eriyttämään tasa-arvon omaksi tavoitteekseen tulevissa rahoituskehyksissä ja
laatimaan kunnianhimoisen ja sitovan viisivuotisen strategian, jotta voidaan puuttua tehokkaasti kaikkiin tasa-arvonäkökohtiin.
Komitea kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet Istanbulin yleissopimusta, pohtimaan uudelleen kantaansa, ja
kehottaa komissiota lisäämään naisten verkkohäirinnän ja -kiusaamisen laittoman vihapuheen määritelmään.
Varmistaakseen tasapuolisen edustuksen omassa piirissään ETSK kehottaa neuvostoa tarkistamaan ETSK:n jäsenten nimeämistä
käsitteleviä suuntaviivojaan ja suosittaa, että jäsenvaltiot valitsevat jäsenet sukupuolten tasapuolisen edustuksen pohjalta. Tällä
hetkellä naisten osuus ETSK:n jäsenistä on 30 prosenttia. (ll)

ETSK kehottaa valtioita edistämään hyväntekeväisyystoimintaa
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kehottaa EU:n jäsenvaltioita luomaan
hyväntekeväisyydelle suotuisan toimintaympäristön siten, että noudatetaan EU:n
vapauksia ja perusoikeuksia, ja suosittaa, että ne tunnustavat
hyväntekeväisyyden aseman yhtenä tapana osoittaa yhteiskunnallista
sitoutumista yhteiseen hyvään ja edistävät sitä.
Ensimmäisessä kokonaan hyväntekeväisyydelle omistetussa lausunnossaan ETSK katsoo
myös, että rajatylittävän hyväntekeväisyyden helpottamisen tulisi olla tärkeällä sijalla sekä
EU:ssa että jäsenvaltioissa. Komitea korostaa kuitenkin, ettei hyväntekeväisyys saa korvata
hyvinvointivaltiota eikä oikeudenmukaiseen verotukseen ja tehokkaisiin
työllisyyspolitiikkoihin perustuvia vahvoja sosiaaliturvajärjestelmiä. Näitä pitäisi sen sijaan
vahvistaa ja kehittää edelleen, mikä parantaisi myös hyväntekeväisyysjärjestöjen
valmiuksia ”täyttää aukkoja” ja täydentää rahoitusta aloilla, joilla ei ole julkista rahoitusta käytettävissään. ”Annamme täyden
tunnustuksen täydentävyydelle ja innovatiiviselle lisäarvolle, jota hyväntekeväisyydestä voidaan saada sosiaaliseen
yhteenkuuluvuuteen, kun se vahvistaa yhteisiä arvoja ja parantaa yhteiskunnan kykyä selvitä muutoksista”, sanoi lausunnon esittelijä
Petru Sorin Dandea. Hyväntekeväisyystoiminnan tulisi pysyä avoimena; tätä tulisi edistää kansallisilla ja EU-tason suojatoimilla, hän
korosti. Luvut osoittavat, että hyväntekeväisyystoiminta on lisääntynyt Euroopassa nopeasti viimeksi kuluneiden kolmenkymmenen
vuoden aikana. Hyväntekeväisyyden puitteissa annetun taloudellisen panoksen arvioidaan olevan vähintään 87,5 miljardia euroa
vuodessa, mikä on vain varovainen arvio. (ll)

Sisämarkkinat ovat tuoneet hyvin konkreettista hyötyä Euroopan kansalaisille
Sisämarkkinat ovat tuoneet useita konkreettisia etuja Euroopan kansalaisille,
toteaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) vastauksessaan Euroopan
komission arvioon sisämarkkinoiden tilanteesta. Kohtuuhintaiset lentomatkat,
verkkovierailumaksujen poistuminen, paremmat työllistymismahdollisuudet
Euroopan kattavilla työmarkkinoilla, kuluttajien oikeudet, jotka tarjoavat korkean
suojelun tason yli rajojen. ETSK katsoo, että tämä menestystarina voi toimia
vastalääkkeenä populismille, nationalismille ja protektionismille.
ETSK hyväksyi 15. toukokuuta täysistunnossaan lausunnon komission tiedonannosta
Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa – Ainutkertainen voimavara, joka edellyttää uutta
poliittista sitoutumista, jossa esitetään katsaus sisämarkkinoiden 25 vuoteen ja
hahmotellaan edessä olevia haasteita.
Sisämarkkinat ovat olleet suuri saavutus, toteaa ETSK lausunnossaan, ja EU:n on varmistettava, että kansalaiset ovat tietoisia siitä,
että monet konkreettiset edut, joita he ovat saaneet viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana kuluttajina, yrittäjinä tai työntekijöinä,
ovat tulosta sisämarkkinoista. Näiden etujen arvioidaan olevan 8,5 prosenttia EU:n BKT:stä.
Eurooppalaisille yrityksille sisämarkkinat ovat tarjonneet mahdollisuuksia kasvaa ja laajentaa toimintaansa EU:ssa. 512 miljoonan
kuluttajan markkinat ovat antaneet Euroopalle vaikutusvaltaa maailmanlaajuisella tasolla, kuten äskettäiset kansainväliset
pyrkimykset yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi ovat osoittaneet.
Tämä menestystarina voi auttaa saavuttamaan tarvittavan tuen, jotta sisämarkkinoista tulisi digiaikaan soveltuvat, katsoo Euroopan
talous- ja sosiaalikomitea (ETSK).
Sisämarkkinat tulee nähdä myös mahdollisuutena vahvistaa eurooppalaisia arvoja ja oikeuksia: ”Vapauden, talouskasvun,
demokratian, rauhan, tieteen ja innovoinnin, poliittisen vakauden, kuluttajien oikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien kaltaisten arvojen
on tultava esiin kansalaisten ajattelutavassa. Näin voidaan saadaan aikaan edistystä ja hyvinvointia kaikille jäsenvaltioille ja
kansalaisille”, totesi lausunnon esittelijä Gonçalo Lobo Xavier.

”Sisämarkkinoilla on vaikutusta kaikkiin ja siksi ne ovat niin vahvat”, sanoi lausunnon toinen esittelijä Juan Mendoza Castro .
”Meidän on torjuttava Euroopassa nousussa olevan populismin ja nationalismin uhkaa, ja sisämarkkinat ovat yksi parhaista
käytössämme olevista välineistä tällaisten viestien torjumiseksi.”
ETSK kiinnittää huomiota myös EU:n kilpailupolitiikkaan. Sen säännöt valtiontukien rajoittamiseksi ja määräävän markkina-aseman
väärinkäytön torjumiseksi ovat tuoneet dynaamisuutta Euroopan markkinoille ja etuja kuluttajille ja yrityksille. Tilanteessa, jossa
maailmanlaajuinen kilpailu on kovaa (toisinaan valtion omistamien) oligopolien tai monopolien taholta, EU:n tulisi kuitenkin vaatia
vastavuoroisuutta kauppakumppaneiltaan eurooppalaisten yritysten auttamiseksi markkinoilla. (dm)

Tekoäly Euroopassa: ketään ei saa jättää jälkeen
Tekoälyn kehittämisen tulisi olla Euroopassa mahdollisimman osallistavaa, sanoo
ETSK arvioissaan Euroopan komission tiedonannosta Koordinoitu
tekoälysuunnitelma. Toimintapolitiikassa tulisi varmistaa, että
kansalaisyhteiskunta voi hyötyä tekoälyn lukuisista eduista samalla kun
minimoidaan riskit, kuten demokraattisten prosessien manipulointi.
Lausunnossaan komission ehdottamasta koordinoidusta tekoälysuunnitelmasta ETSK
korostaa, että tekoälyyn liittyvissä toimintapolitiikoissa on otettava huomioon yhteiskunnan
kaikki toimijat, mukaan lukien yritykset, työntekijät ja kuluttajat. Tämä tarkoittaa datan ja
infrastruktuurin sekä helppokäyttöisten tuotteiden saatavuuden varmistamista sekä
mahdollisuuksia hankkia osaamista ja taitoja.
Esittelijä kehottaa toteuttamaan erityistoimia naisten tekoälyosaamisen parantamiseksi ja heidän kannustamisekseen ottamaan
vastaan työpaikkoja ja tehtäviä tekoälyn alalla, sillä selvitysten mukaan naisia on tieto- ja viestintätekniikan ammateissa miehiä
vähemmän kaikissa EU-maissa (1,5 miljoonaa naista 8,9 miljoonasta ammattilaisesta vuonna 2018 Eurostatin tietojen mukaan).
Jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiä on muutettava, jotta Euroopan nuoret voidaan valmistaa maailmaan, jossa tekoäly on kaikkialla.
Opetusohjelmia on uudistettava peruskoulusta korkeakouluihin, jotta voidaan varmistaa vahva perusta luonnontieteiden, teknologian,
insinööritieteiden ja matematiikan alalla sekä kriittisessä ajattelussa. Tämä auttaa kattamaan osaamisen kysynnän Euroopassa, jossa
komission mukaan vuonna 2018 oli täyttämättä 600 000 digitaalialan asiantuntijan työpaikkaa.
Samaan aikaan nykyiset työntekijät, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa, tarvitsevat elinikäistä ja jatkuvaa koulutusta
osaamisensa päivittämiseksi tai kouluttautumiseksi uusiin tehtäviin, sillä tekoäly luultavasti muuttaa työn luonnetta sen sijaan, että se
hävittäisi työpaikat kokonaan.
ETSK katsoo, että yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen tehtävien investointien tulisi olla keskeinen osa kansallisia
tekoälystrategioita, ja se myös peräänkuuluttaa EU-varoja uudistusten tukemiseksi.
Jotta voidaan varmistaa, että yhteiskunta hyötyy kokonaisuudessaan tekoälyn lukuisista eduista, ETSK ehdottaa, että johtavaksi
periaatteeksi otetaan kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta: ”Jos tekoäly hyödyttää yhteiskuntaa – kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti – luomalla taloudellista vaurautta ja sosiaalista hyvinvointia, edistämällä terveyttä ja tuomalla
ympäristöhyötyjä, sitä voidaan pitää hyödyllisenä”, jolloin voidaan vapautua siihen liittyvistä peloista, sanoi lausunnon esittelijä KyläHarakka-Ruonala. (dm)

Uutisia ryhmiltä
Työntekijöiden ääni seuraavassa Euroopan parlamentissa

ETSK:n työntekijät-ryhmä

"Työntekijöiden ääni on saatava selkeästi kuuluviin paitsi Euroopan parlamentissa
myös komissiossa" , sanoi työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke. ETSK:n
työntekijät-ryhmä järjesti 22. toukokuuta 2019 Euroopan ammatillisen
yhteisjärjestön EAY:n kongressin yhteydessä tätä tavoitetta edistävän
oheistapahtuman, jossa keskusteltiin siitä, miten voidaan varmistaa, että
työntekijöiden oikeudet ovat seuraavien viiden vuoden ajan tärkeällä sijalla
uuden Euroopan parlamentin asialistalla.
Osallistujat keskustelivat ammattiliittojen haasteista ja siitä, mihin toimiin ne aikovat ryhtyä,
jos populististen oikeistopuolueiden suosio kasvaa, kuten on ennakoitu. "Meidän on voitettava takaisin työntekijäkentän luottamus,
koska kansallismieliset ja ääritahot pyrkivät aina käyttämään ihmisten hätää hyväksi haaliakseen kannatusta" , lisäsi Gabriele
Bischoff.
Paneelikeskustelijoina olivat EAY:n pääsihteeri Luca Visentini, itävaltalaismeppi Evelyn Regner ja europarlamenttivaalien
ehdokkaat Gaby Bischoff ja Nicolas Schmit. He olivat samaa mieltä siitä, että äänestäjien luottamus tulee saada palautumaan ja
että poliitikkojen pitäisi tarjota vaihtoehto EU-vastaisten populistien retoriikalle. "Äänestäjistä ei tullut rasisteja yhtäkkiä, vaan kyse on
siitä, että ihmiset ovat pettyneitä ja toivottomia ja että kansallismieliset tahot tarjoavat helppoja vastauksia ja käyttävät ihmisten
ankeita elinoloja ponnahduslautana suosioon", sanoi Luca Visentini.
EU:n tulee olla sosiaalinen hanke, jonka avulla kohennetaan kaikkien kansalaisten työ- ja elinoloja ja puututaan eriarvoisuuteen. Tämä
edellyttää oikeudenmukaista ja progressiivista verotusta, sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa, yhteisten sosiaalisten
vähimmäisnormien asettamista ja työlainsäädännön asianmukaista täytäntöönpanoa. (mg)

”Moninainen Eurooppa” -ryhmä julkaisee tiivistelmän nuoria ja EU:ta
käsittelevästä tutkimuksesta
ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä
Aiheesta Nuoret ja EU: käsitykset, tiedot ja odotukset laaditun tutkimuksen
tiivistelmän pääkohdat esiteltiin Euroopan komission lehdistösalissa
Charlemagne-rakennuksessa 15. toukokuuta.
Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla niiden nuorten asenteita, jotka opiskelevat Brysselin
Eurooppa-kouluissa sekä kansallisia koulutusjärjestelmiä noudattavissa kouluissa
Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Ruotsissa ja Romaniassa. Kuinka paljon nämä nuoret tietävät
EU:sta ja missä he ovat oppineet siitä? Mitä he ajattelevat EU:sta ja miten he uskovat EU:n
voivan vaikuttaa tai vaikuttavan heidän elämäänsä? Onko jäsenvaltioiden välillä merkittäviä
eroja ja onko Eurooppa-koulujen opiskelijoilla selvästi erilaisia asenteita?
ETSK ”moninainen Eurooppa” -ryhmän puheenjohtaja Arno Metzler kommentoi tutkimusta
seuraavasti: ”On tärkeää luoda uudenlainen Euroopan kansalaisuus keinona
keskustella ihmisten kanssa ja rikastuttaa heidän elämäänsä. Meidän tulisi kehittää EU:hun
liittyviä uusia opetusvälineitä ja esimerkiksi perustaa eurooppalainen oppimisfoorumi
tai ottaa kouluissa käyttöön erityinen oppiaine, jotta voidaan selittää, mitä EU:n toimielimet
tekevät päivittäin. Haluamme eurooppalaisesta yhteisöstä aktiivisemman toimijan.
Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja kansalaisten tulisi viestiä Eurooppaaatteesta ja unionin pyrkimyksistä. Meidän on hyödynnettävä nuoria
sukupolviamme ja kuunneltava heitä niin kansallisella kuin unionin tasolla.” (ih)

Komission varapuheenjohtaja keskusteli työnantajat-ryhmän kanssa tulevista
politiikan painopisteistä
ETSK:n työnantajat-ryhmä
Investoinnit EU:ssa, EU:n tämänhetkiset haasteet ja Euroopan komission ja
Euroopan parlamentin seuraavan toimikauden mahdolliset painopisteet olivat
pääaiheina Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen ja komitean
työnantajat-ryhmän jäsenten keskustelussa, joka käytiin työnantajat-ryhmän
kokouksessa 15. toukokuuta 2019.
Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk toivotti Kataisen tervetulleeksi ja kiitti
tätä rohkeasta sitoutumisesta oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien puolustamiseen
EU:ssa. Hän kiitti Kataista niin ikään heidän aiemmasta tapaamisestaan Euroopan
komissiossa, jossa hän ojensi komission varapuheenjohtajalle Euroopan parlamentin vaaleja
silmällä pitäen laaditun työnantajat-ryhmän julkilausuman.
Ryhmän varapuheenjohtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala korosti työnantajien olevan erittäin sitoutuneita kestävän kehityksen
mukaiseen ajattelutapaan. Katainen on ollut kyseisellä politiikanalalla hyvin aktiivinen. Kylä-Harakka-Ruonala lisäsi, että yritysten ja
talouskasvun rooli kestävän kehityksen saavuttamisessa ei ole edelleenkään saanut ansaitsemaansa tunnustusta.
Katainen loi katsauksen Euroopan komission päättyvään toimikauteen ja korosti tietyillä aloilla, kuten pääomamarkkinaunionin,
energiaunionin ja digitaalisten sisämarkkinoiden alalla, yhdentymisessä tapahtunutta huomattavaa edistystä. Hän myönsi, että
Euroopan unioni kohtaa nyt maailmanlaajuisten kilpailijoiden taholta paljon suurempia ulkoisia haasteita kuin joitakin vuosia sitten.
Lisäksi eräät maat näkisivät mielellään EU:n heikkenevän ja pirstoutuvan. ”Siksi meidän on puolustettava sekä Euroopan taloudellista
etua että eurooppalaisia arvoja”, Katainen totesi.(lj)

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia
Startti puhtaalle liikkuvuudelle
Toimittaja ja kirjailija Alberto Toscano saapuu 3. heinäkuuta 2019 ETSK:hon
keskustelemassa puhtaasta liikkuvuudesta. Hän on kirjoittanut kirjan Gino Bartalista. (”Gino
Bartali. Una bici contro il fascismo”). Italialainen maantiepyöräilyn mestari Gino Bartali oli
Mussolinin ajan ylpeyden aihe, poikkeuksellinen mies, vaatimaton sankari, joka pelasti satoja
Italian juutalaisia holokaustin aikana. Tapaamisen järjestää ETSK:n ”liikenne, energia,
perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -jaosto, ja se liittyy vuoden 2019 Ranskan ympäriajoon,
joka starttaa Brysselistä (7. heinäkuuta 2019). Tarkoituksena on osoittaa kunnioitusta
urheilulajille ja ympäristöystävälliselle tavalle liikkua, mutta myös inhimillisille arvoille.
Kirjailijatapaamisen jälkeen käydään keskustelu puhtaasta liikkuvuudesta. TEN-jaoston
puheenjohtajan Pierre Jean Coulonin mielestä on tärkeää, että ihmiset muuttavat tapojaan –
siirtyvät henkilökohtaisista liikennemuodoista kollektiivisiin (julkinen liikenne, autojen
yhteiskäyttö jne.) – ja että poliittiset päättäjät helpottavat tätä siirtymää (esimerkiksi
tekemällä siitä edullisempaa). Keskusteluun osallistuu muun muassa ETSK:n jäseniä sekä
Pariisin kaupungin, Brysselin kaupungin, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin
edustajia. (ab)

Taidenäyttely ”Jälkiteolliset yhteiskunnat: taide ja arvokriisi”
ETSK:n tiloissa järjestetään espanjalaisen kuvataiteilijan Jesús Montoia Oriben taidenäyttely
otsikolla ”Jälkiteolliset yhteiskunnat: taide ja arvokriisi” . Näyttelyn tarkoituksena on
tuoda esiin työtä, jota ETSK on tehnyt teollisuuden muutosten alalla. Niinpä kumppanina
näyttelyn järjestämisessä on ollut komitean neuvoa-antava valiokunta
”teollisuuden muutokset” (CCMI). Näyttely on avoinna ETSK:ssa 3.–30. kesäkuuta 2019,
ja avajaiset pidetään CCMI:n kokouksen yhteydessä 3. kesäkuuta 2019 .
Lisätietoa: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrialsocieties-art-crisis-values (cc)

ETSK:n näyttely ”EU puhuu kieltäsi” esillä EU:n neuvostossa
Alun perin ETSK:ssa syyskuussa 2018 avattu näyttely ”EU puhuu kieltäsi”, jolla juhlistettiin EU:n monikielisyyden
vahvistavan ensimmäisen säädöksen voimaantulon 60-vuotispäivää, on esillä EU:n neuvostossa.
ETSK:n kokoama näyttely ”EU puhuu kieltäsi” avattiin syyskuussa 2018 asetuksen 1/1958 voimaantulon 60-vuotispäivänä.
Näyttely on nyt esillä viidettä kertaa. Se suunniteltiin kiertäväksi, ja siinä esitellään käännöstoimen keskeistä asemaa pyrittäessä
varmistamaan moninaisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja demokraattisen oikeutuksen ylevät tavoitteet. Näyttely, jonka
kokoamiseen ETSK:n ja alueiden komitean yhteinen käännöspalvelu osallistui merkittävällä panoksella, on kunnianosoitus
monikieliselle Euroopalle. Siinä matkataan ajassa taaksepäin vuoteen 1958 ja korostetaan kyseisen ensimmäisen säädöksen
historiallista merkitystä esittäen modernein keinoin, mitä se itse asiassa symboloi.
”EU puhuu kieltäsi”, EU:n neuvosto (kielikirjasto, LEX-rakennus), 5. kesäkuuta – 31. lokakuuta 2019. (cc)
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