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Pääkirjoitus
Vihdoin on kesä ja loma! Paras aika ladata akkuja mutta myös hyvä tilaisuus
laajentaa maailmankuvaa: ylittää rajoja, tutustua uusiin kulttuureihin, oppia
uusia kieliä, inspiroitua...
Syksyllä puhaltavat uudet tuulet, kun uusi Euroopan parlamentti ja uusi
Euroopan komissio aloittavat työnsä.
Euroopan parlamentin kokoonpano muuttui toukokuun 2019 vaaleissa merkittävästi.
Ennätysmäärä kansalaisia kävi vaaliuurnilla saadakseen äänensä kuuluviin. EU:n
johtajilla on viisi vuotta aikaa toteuttaa tavoitteensa. ETSK:lla on ainutlaatuinen rooli
toimielinten tukena kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa jatkuvasti
käytävässä tarpeellisessa ja minun mielestäni jopa ehdottoman välttämättömässä
vuoropuhelussa. Euroopan komission johtoon nousee dynaaminen Ursula von der
Leyen omine työskentelytapoineen ja Eurooppa-visioineen. Hänen Strasbourgissa pitämänsä erittäin innostava puhe sisälsi
useita tärkeitä ajatuksia. Uuden puheenjohtajan ohjelman kuusi pääkohtaa ovat viherelvytystä Euroopassa koskeva ohjelma,
ihmisten hyväksi toimiva talous, Euroopan saattaminen valmiiksi digitaaliaikakauteen, eurooppalaisen elämäntavan
suojeleminen, vahvempi EU maailmannäyttämöllä ja uuden vauhdin antaminen eurooppalaiselle demokratialle.
Syyskuussa katseet kääntyvät EU:n toimielinten asialistan osalta komissaariehdokkaiden kuulemiseen ja uuden komission työn
alkamiseen 1. marraskuuta. Toivomme lämpimästi, että puheenjohtajan vetoomus sen puolesta, että kollegioon nimitetään
puolet naisia ja puolet miehiä, saa vastakaikua.
Myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kalenteri on syksyllä työntäyteinen: kolme täysistuntoa ja lokakuussa komitean
järjestämä kolmastoista kansalaisyhteiskunnan mediaseminaari. Se pidetään tänä vuonna Malagassa, ja aiheena on ”Ihmisten
EU ihmisiä varten – kansalaisyhteiskunnan rooli viestittäessä siitä, miksi eurooppalaisten kannattaa pitää yhtä”. Joulukuussa
komitea järjestää kolmannen seminaarin 28 jäsenvaltion toimittajille sekä useita konferensseja ja julkisia kuulemistilaisuuksia.
Haluan kiinnittää huomionne erityisesti vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinnon aiheeseen, joka nivoutuu Euroopan
komission puheenjohtajan ohjelmaan ja hänen toiveeseensa komission jäsenistön tasapuolisesta sukupuolijakaumasta. Tänä
vuonna palkinnolla halutaan tehdä tunnetuksi tasa-arvon toteutumisen puolesta eri puolilla Eurooppaa toimivia järjestöjä ja
naisia. Aiheeksi valittiin ”Enemmän naisia Euroopan yhteiskunta- ja talouselämään”, ja tarkoituksena on palkita innovatiivisista
aloitteista ja hankkeista, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua talous- ja yhteiskuntaelämän eri
aloilla.
Hyvää lomaa ja työn iloa jälleen syyskuussa!
Isabel Caño Aguilar
Viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja

Tärkeitä päivämääriä
30. elokuuta 2019, Turku
Älykäs Eurooppa – miten se toteutetaan?
12. syyskuuta 2019, Bryssel
Kansalaisyhteiskunnan panos seuraavaan EU-ohjausjaksosykliin

16. syyskuuta 2019, Helsinki
EU:n kilpailukyvyn parantaminen – kestävän kasvun kolme pilaria
25.–26. syyskuuta 2019, Bryssel
ETSK:n täysistunto

Lyhyesti
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)

ETSK isännöi EU:n ja Kiinan kokouksen hissien turvallisuuden standardoinnista
Komitea vastaanotti 9. heinäkuuta 2019 ETSK:n jäsenen Antonello Pezzinin
aloitteesta Kiinan kansantasavallan valvontaelinten edustajien valtuuskunnan.
ETSK:n pääsihteerin Gianluca Brunettin avaamassa kokouksessa tavoitteena oli
keskustella EU:n ja Kiinan tulevista suhteista hissien ja liukuportaiden turvallisuutta
koskevan teknisen yhteistyön standardoinnin alalla. ”Euroopan ja Kiinan suhteiden
vahvistaminen tällä herkällä alalla on ratkaisevan tärkeää paitsi kyseiselle teollisuudenalalle
myös elinkeinoelämälle yleisesti”, sanoi Pezzini.
ETSK:hon suuntautunut vierailu sai jatkoa, kun seuraavana päivänä allekirjoitettiin Euroopan
standardointikomitean (CEN) päätoimipaikassa Brysselissä kaikkien aikojen ensimmäinen
EU:n ja Kiinan välinen sopimus yhteisen työryhmän perustamisesta. Yhteisen työryhmän
ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää Kiinassa lokakuussa 2019. (mp)

Uusia julkaisuja
ETSK:n vuoden 2018 saavutukset – katsaus menneeseen ja tulevaan
Julkaisuun ”EESC achievements 2018 – looking back, looking forward” on kirjattu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
työskentelyn tähtihetkiä vuodelta 2018.
Valokeilassa on ETSK:n herkeämätön tarmo täyttää sille yli kuusi vuosikymmentä sitten annetut tehtävät. Samalla suunnataan katse
tulevaan ja hyödynnetään kertynyttä kokemusta tarkoituksena varmistaa, että komitea on alati kansalaisyhteiskunnan ajatusten
selväsanainen ja aktiivinen tulkki Euroopassa. Julkaisu on noudettavissa ETSK:n verkkosivustosta englanninkielisenä. Muita
kieliversioita (ranska, saksa, italia, espanja, puola ja hollanti) on piakkoin tulossa tarjolle. (as).

Uutisia ETSK:sta
Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman esittely – painopisteinä kestävyys ja
hyvinvointi
Suomen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen vieraili Euroopan talousja sosiaalikomitean (ETSK) täysistunnossa 18. heinäkuuta ja esitteli Suomen EUpuheenjohtajakauden ohjelman. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota
kestävyyteen ja kansalaisten hyvinvointiin. Ministeri Pekonen mainitsi
puheenjohtajakauden muista prioriteeteista myös oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n
arvojen vahvistamisen.
Aino-Kaisa Pekosen puheenvuoroa alustanut ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier puhui
tärkeimmistä haasteista, joihin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella olisi vastattava.
”Agenda 2030:n täytäntöönpanossa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka
edellyttää, että taloudellisia ja sosiaalisia haasteita käsitellään yhdessä”, sanoi Jahier. Tähän
liittyen Pekonen ilmoitti, että ”Suomi haluaa vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen, ja EU:n
tulevaisuuden tulisi olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.”
EU:n globaali johtoasema ilmastotoimien alalla onkin yksi puheenjohtajavaltio Suomen prioriteeteista. Tavoitteena on päästä
Eurooppa-neuvoston toivomuksen mukaisesti vuoden 2019 loppuun mennessä sopimukseen pitkän aikavälin strategian keskeisistä
elementeistä, jotta EU:sta voisi tulla ilmastoneutraali.
Puheenjohtajavaltio Suomi myös vahvistaa vuoropuhelua paitsi muiden globaalien toimijoiden kanssa myös muiden toimielinten ja
kumppanien kanssa EU:n sisällä. ”Vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kanssa on yksi puheenjohtajavaltio Suomen painopisteistä”,
totesi ministeri Pekonen lopuksi. ”ETSK:lla on keskeinen asema, ja olemme tyytyväisiä siihen, että komitea laatii merkittäviä
lausuntoja, jotka ovat linjassa ehdotustemme kanssa.” (dgf)

Conny Reuter: ”Olemme täällä edistääksemme kansalaiskeskustelua
edistyksellisestä ja osallistavasta Euroopasta”
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) täysistunnossa 18. heinäkuuta käytiin
keskustelu ETSK:hon kuuluvan kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden ja
verkostojen yhteysryhmän toisen puheenjohtajan Conny Reuterin kanssa.
Reuter esitteli kesäkuun puolivälissä Brysselissä pidettyjen vuoden 2019
kansalaisyhteiskuntapäivien päätelmiä ja suosituksia ja tarkasteli kysymystä kestävällä
pohjalla olevasta demokratiasta. Hän puhui myös yhteysryhmän roolista. Yhteysryhmä, joka
on ainutlaatuinen elin EU:ssa, perustettiin vuonna 2004 tarkoituksena varmistaa EU:n
toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden eurooppalaisen verkoston välinen
pysyvä vuoropuhelu EU:n tasolla.
”Olemme täällä edistääksemme kansalaiskeskustelua edistyksellisestä ja osallistavasta
Euroopasta”, Reuter totesi täysistunnolle ja painotti yhteysryhmän merkittävää roolia, sillä
se tarjoaa kansallisten intressien ylitse EU-tason näkökulman keskeisiin aiheisiin ja toimintapolitiikkoihin.
ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier antoi ETSK:n yhteysryhmälle kiitosta sen tekemästä hyvästä työstä. ”Pyrimme rakentamaan
siltoja sen sijaan, että sulkisimme ovia. Olemme täällä työskennelläksemme yhdessä paremman Euroopan puolesta”, hän korosti.
Osoituksena tiiviistä yhteistyöstään yhteysryhmä ja ETSK järjestävät vuosittain kansalaisyhteiskuntapäivät tuodakseen esiin
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden panoksen kansalaisten odotuksia paremmin vastaavan Euroopan unionin rakentamisessa.
Tapahtuma järjestettiin juuri äskettäin kymmenennen kerran. Jahier totesi, että kansalaisyhteiskuntapäivistä on tullut yksi komitean
lippulaivatapahtumista. Kesäkuun tapahtumassa oli yli 250 osallistujaa. (ll)

Ilman vahvaa eurooppalaista akkuteollisuutta autonvalmistajat voivat lähteä
EU:sta
ETSK kannattaa Euroopan komission laatimaa akkuja koskevaa EU:n
toimintasuunnitelmaa, mutta korostaa, että sitä on tehostettava ja että se on
pantava pikaisesti täytäntöön.
On olemassa todellinen vaara, että erittäin suuri osa Euroopan autoteollisuudesta siirtää
tuotantonsa akkukennojen tuotantoyksiköiden läheisyyteen etupäässä Aasian alueille. Colin
Lustenhouwerin laatimassa lausunnossa, joka hyväksyttiin heinäkuun täysistunnossa,
ETSK kannattaa Euroopan komission esittämää akkuja koskevaa strategista
toimintasuunnitelmaa, mutta varoittaa, että sitä on vahvistettava ja että se on pantava
pikaisesti täytäntöön, jotta vältetään eurooppalaisten autotehtaiden mahdollinen siirtyminen
EU:n ulkopuolelle.
”Panokset ovat hyvin korkeat. Pelissä ovat alan noin 13 miljoonan eurooppalaisen työntekijän työpaikat”, Lustenhouwer sanoi. ”Asia
koetaan kaikkialla kiireelliseksi: poliittisten päättäjien, tutkijoiden ja yritysten keskuudessa ymmärretään, että nyt alkaa olla
myöhäistä, ellei peräti liian myöhäistä. Tarvitsemme tehokkaita, turvallisia ja ympäristöä kuormittamattomia akkuja.”
Akuista on tullut välttämättömiä päivittäisessä elämässämme. Tätä nykyä EU on jäänyt kauas jälkeen sekä kehityksessä että
tuotannossa, ja se on riippuvainen EU:n ulkopuolisista maista, erityisesti Aasiasta. Komission ensimmäisessä, huhtikuussa 2019
julkaistussa kertomuksessa akkuja koskevan strategisen toimintasuunnitelman toteuttamisesta todetaan, että merkittävän
akkuteollisuuden luomiseksi EU:hun on käynnistetty lukuisia toimia. Tulevina vuosina EU:ssa on kuitenkin tehtävä paljon enemmän
alan kehittämiseksi keskittymällä investointeihin ja innovointiin. (mp)

Kiertotalous: on ryhdyttävä hyödyntämään kuluttajien voimaa
Toimet kiertotalouden kehityksen vauhdittamiseksi Euroopassa ovat toistaiseksi
keskittyneet tuotantoon, kiertoon perustuvien liiketoimintamallien käyttöönoton
edistämiseen eri elinkeinoaloilla ja kiertoa edistävien vaihtoehtojen tuomiseen
markkinoille. Aika on nyt kypsä kuluttajien mukaan kutsumiseen ja
voimaannuttamiseen, jotta he voivat tehdä arkielämässään kestäviä
ostopäätöksiä, todetaan ETSK:n heinäkuussa antamassa lausunnossa.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea perää lausunnossaan Kuluttajat kiertotaloudessa
strategista uudelleensuuntautumista, jossa kuluttajat asetetaan Euroopassa julkisen
kiertotalouspolitiikan keskiöön kaikilla hallintotasoilla.
Kiertotalouden ensivaiheessa painopiste on ollut yrityksissä ja kuluttaja on nähty pelkkänä
kotitalousjätteitä kierrättävänä urbaanina toimijana. ETSK toteaa, että Euroopan komissio on
kohdistanut aloitteensa sääntelyyn ja tuotantoon ja pyrkinyt parantamaan kierrätysastetta
ja lanseeraamaan ekologisen suunnittelun käsitteen.

Nyt on kiertotalouden seuraavan vaiheen ja kuluttajapuolen toimien aika , sanoi ETSK:n esittelijä Carlos Trias Pintó ja kannusti
Euroopan komissiota raivaamaan tulevissa aloitteissaan tietä tällaiselle painopisteen muutokselle.
Tässä toisessa vaiheessa keskeistä on tiedon jakaminen kuluttajille. Tiedotus ja valistus ovat avaintekijöitä kuluttajien
ohjaamiseksi kohti kiertoa tukevia käyttäytymismalleja. On siis tarjottava kasvatusta, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja
kuluttajille mahdollisimman objektiivista tietoa.
ETSK kannattaa vapaaehtoisia merkintöjä välivaiheena kohti pakollisia merkintöjä. Merkinnöistä tulee ilmetä tuotteen
sosiaalinen ja ekologinen jalanjälki , eli niiden tulee sisältää tietoja päästöjen vähentämisestä, biologisen monimuotoisuuden
suojelemisesta, resurssitehokkuudesta ja sellaisten komponenttien käytön välttämisestä, joilla on suuri ympäristövaikutus, sekä
tuotteen eliniästä, varaosien saatavuudesta ja korjausmahdollisuuksista.
Vaikka tiedotuksella ja valistuksella voi olla suuri merkitys sen kannalta, valitsevatko kuluttajat ympäristöystävällisiä, korjattavissa
olevia ja pitkään kestäviä tuotteita, monilla ei ole varaa tällaisiin tuotteisiin. ETSK ehdottaa kannustimien luomiseksi, että jäsenvaltiot
omaksuisivat palkitsemisperusteisen mallin ja paikallisviranomaiset tukisivat julkisten hankintojen kautta tavaran- ja
palveluntoimittajia, joiden toiminta on kestäväpohjaista. (dm)

Euroopan maataloutta olisi kehitettävä agroekologian suuntaan
EU:n tulee antaa maataloudessa enemmän painoa lyhyille toimitusketjuille ja
agroekologialle voidakseen säilyttää maataloustuotantonsa ja parantaa sen kykyä
selvitä uusista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta. Agroekologian avulla
voidaan myös turvata elintarvikkeiden saatavuus, tehdä ruoasta terveellisempää
ja lisätä siten sen arvoa. Lyhyet toimitusketjut auttavat elävöittämään
maaseutualueita ja pieniä tiloja lisäämään tulojaan.
”Lyhyitä toimitusketjuja edistävät aloitteet ovat omiaan luomaan erityisesti
maaseutualueille työpaikkoja, kasvua ja siten myös vaurautta. Haasteena on siis
tarjota toimijoille välineet paikallisten elintarvikejärjestelmien kehittämiseen
paikallishallintorakenteen pohjalta. Digitalisaatiolla on nyt ja tulevaisuudessa
keskeinen rooli niin tuotannossa ja jalostuksessa kuin ostamisen ja myynnin
yhteydessä”, toteaa lausunnon Agroekologian merkitys edistettäessä lyhyitä ja vaihtoehtoisia elintarvikeketjuja
Euroopan unionissa esittelijä Geneviève Savigny.
ETSK katsoo, että agroekologiahankkeen EU:n laajuista toteuttamista varten tarvitaan jäsennetty ja erilaisista osista

koostuva toimintaohjelma, jossa ovat mukana alue-, jäsenvaltio- ja EU-tasot. Lisäksi olisi suunnattava nykyisiä
ohjelmia edistämään agroekologiatoimenpiteitä ja lyhyitä toimitusketjuja.
Kattava elintarvikepolitiikka, jollaista ETSK on ajanut useiden vuosien ajan ja jonka toteuttamista se voisi edistää,
voisi muodostaa puitteet tällaiselle ohjelmalle. (sma)

Pk-yritysten todellisten tarpeiden huomioon ottaminen on eurooppalaisen
valmistusteollisuuden uuden nousun perusedellytys
ETSK:n mukaan eurooppalaisen tuotantojärjestelmän on oltava valmis
merkittäviin innovaatioinvestointeihin, jos mielitään siirtyä tehokkaasti ja
kilpailukykyisesti huipputason digitaaliseen ja ympäristöystävälliseen talouteen.
Euroopan komission suunnittelemien toimenpiteiden valmistusteollisuuden
kehityksen edistämiseksi tulisikin perustua yritysten, etenkin pk-yritysten,
tarpeiden todelliseen tuntemiseen.

tiedonannon esittelijänä.

Valmistusteollisuus tuottaa 17,3 % BKT:stä EU:ssa, ja sen vastuulla on 80 %
viennistä. ”Luvut ovat vaikuttavia, ja sen vuoksi EU:n onkin välttämättä
yhdistettävä voimansa huolehtiakseen toimialan jatkuvuudesta ja jopa
lujittaakseen sitä”, sanoi Antonello Pezzini, joka toimi aiheesta Asteittaisen
innovoinnin edistäminen valmistusteollisuusvaltaisilla alueilla laaditun ETSK:n

ETSK kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita soveltamaan asianmukaisia koulutusstrategioita, jotka ovat välttämättömiä
uusien taitojen hankkimiseksi ja uusien urapolkujen kehittämiseksi.
Nykyinen teollinen vallankumous hyödyntää digitaalisia malleja, kuten pilvipalveluja ja massadataa, ja on siirtymässä
kohti esineiden internetiä ja älykkäitä esineitä. Tekoäly voi kaksinkertaistaa vuosittaiset kasvuasteet 20 vuoden
kuluessa, joten sillä on erityinen merkitys tässä prosessissa.
”Unionin on ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin digitaaliteknologian suhteen ja edistettävä huipputeknologian
käyttömahdollisuuksia pk-yrityksiä ajatellen. ETSK kehottaa näin ollen toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä ja
politiikkatoimia, joiden avulla pk-yritykset pystyvät lisäämään verkostoitumista suurten yritysten kanssa, sekä
ottamaan käyttöön kannustimia, jotka synnyttävät innovointiyhteistyötä pienten ja suurten yritysten välillä”, Pezzini
totesi päätteeksi. (sma)

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso ja uudenlainen hallintomalli ovat
EU:n tulevan talouspolitiikan kannalta ratkaisevan tärkeitä
ETSK kehottaa EU:ta uudistamaan talouspolitiikan koordinointi- ja
hallintojärjestelmäänsä unionin uuden, vuoden 2020 jälkeisen kestävän
kehityksen strategian pohjalta toimien tehostamiseksi ja tulosten pysyvyyden
parantamiseksi.
Tähän liittyen äskettäin annetussa lausunnossa ETSK suhtautuu myönteisesti
komission ehdotukseen luoda seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä
talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson ja koheesiopolitiikan rahoituksen
välille entistä vahvemmat yhteydet. Komitea katsoo, että näihin yhteyksiin liittyy
valtavia mahdollisuuksia EU:n talouspolitiikan koordinoinnin ja ohjauksen
parantamiseksi.
ETSK ehdottaa lisäksi, että unionin uudistetussa hallintojärjestelmässä olisi luotettava enemmän komitean
tietämykseen kansalaisyhteiskunnasta sekä komitean yhteistyöhön sen kanssa ja tehostettava monitasoista julkista
hallintoa. Tässä yhteydessä komitea ehdottaa, että perustetaan ETSK:n tietokeskus sidosryhmiä varten.
Toisessa ETSK:n lausunnossa kehotetaan tiivistämään yhteyksiä ESIR-rahaston, sen seuraajan – InvestEU-ohjelman – ja
muiden eurooppalaisten tai kansallisten investointiohjelmien välillä. Komitea suosittaa, että asetetaan selkeitä
investointitavoitteita, yksinkertaistetaan sääntelyä ja annetaan lisäohjeistusta, jotta Euroopan investointiohjelmassa
saavutetaan parempi maantieteellinen ja alakohtainen tasapaino.
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso voisi osaltaan edistää näiden suositusten täytäntöönpanoa, jos EU
hyödyntää sitä talouspolitiikan koordinoinnin tärkeimpänä tekijänä. (jk)

ETSK esittää EU:n tulevaa talouspolitiikkaa sekä talous- ja rahaliiton hallintoa
koskevia suosituksia
ETSK esitti heinäkuussa ehdotuksia tulevan lainsäädäntökauden asialistalle ja suositteli, että niiden olisi
muodostettava perusta uudelle EU:n talousstrategialle.
ETSK:n mielestä tulevaisuuden talouspolitiikassa ja talouden ohjausjärjestelmässä olisi otettava huomioon
geopoliittiset ja yhteiskunnalliset haasteet, kuten maailmanlaajuinen talouden hidastuminen, ratkaisemattomat
kauppakiistat, brexit, ilmastonmuutos ja väestörakenteen muutos, eriarvoisuuden lisääntyminen ja neljäs teollinen
vallankumous. Niinpä niiden olisi vahvistettava kriisinsietokykyä ja talousmallin kestäväpohjaisuutta. Nämä haasteet
edellyttävät kauaskantoista talousstrategiaa, jolla on selkeät poliittiset tavoitteet ja yhtenäisempi talouden
ohjauskehys.
Kaikkia talous- ja rahaliiton neljää pilaria – raha- ja finanssipoliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen – on

vahvistettava tasapainoisella tavalla, ja EU:n talouden tuleva kehitys edellyttää
myönteistä sanomaa. ETSK kehottaa muun muassa luomaan euroalueen tasolle
yhteisen rahoituskapasiteetin, tasapainottamaan tarjonta- ja kysyntäpuolen
toimenpiteitä ja lisäämään Euroopan parlamentin, työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistumista keskeisiin sosiaali- ja
talouspoliittisiin päätöksiin.
ETSK uskoo ylöspäin tapahtuvaan lähentymiseen ja katsoo, että on tarpeen
edistää yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, tutkimus- ja kehitystoimintaa
sekä innovointia. Nämä toimet voivat vahvistaa Euroopan unionin talouden
kilpailukykyä pohjaten sen kykyyn parantaa tuottavuutta ja elintasoa
kestäväpohjaisesti siirryttäessä ilmastoneutraaliuteen.
Lisätietoa seuraavissa asiakokonaisuuksissa: ECO/492 & ECO/493 (jk)

ETSK kehottaa komissiota sovittamaan ehdottamansa teollisuus- ja
energialainsäädännön paremmin yhteen ilmastopolitiikan kanssa
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa komissiota pohtimaan
syvällisemmin toimintavaihtoehtoja, jotka auttavat yhtäältä vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjä ja siten torjumaan ilmastonmuutosta ja toisaalta
ylläpitämään kilpailukykyä. Tavoitteena tulee olla eurooppalaisen resurssi- ja
energiaintensiivisen teollisuuden suojeleminen ja edistäminen, koska muutoin
Eurooppa uhkaa menettää työpaikkoja maihin, joissa ympäristönsuojelu ei ole
eurooppalaisella tasolla, ja epäonnistua tavoitteessaan vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä.
”Nykyinen päästökauppajärjestelmä, jolla pyritään edistämään investointeja, on
liian tehoton, koska toistaiseksi ei ole näköpiirissä, että sitä ryhdyttäisiin
soveltamaan kaikkialla maailmassa. Pelkästään Euroopassa käytettynä
järjestelmä uhkaa johtaa hiilivuotoon ja sen myötä investointien valumiseen muualle”, varoitti ETSK:n 17. heinäkuuta
antaman lausunnon Teollisuuden alakohtainen näkökulma ilmasto- ja energiatoimien yhteensovittamiseen esittelijä
Aurel Laurenţiu Plosceanu. ”EU:n ja jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tulevat investointinsa tutkimus-, kehitys- ja
innovointitoimintaan sekä vähähiilisen ja hiilineutraalin teknologian käyttöönottoon resurssi- ja energiaintensiivisessä
teollisuudessa ja sen tarvitsemassa sähköntuotannossa. Painopisteenä pitäisi olla myös tällaisen teollisuuden
palveluksessa olevan työvoiman koulutus”, lisäsi lausunnon toinen esittelijä Enrico Gibellieri.
Koska energiakustannusten osuus esimerkiksi teräs-, alumiini- ja lasiteollisuuden kokonaiskustannuksista on noin 25
%, myös kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu niille suuret kustannukset. Päästökauppajärjestelmän ollessa käytössä
eurooppalaiset tuotteet ovat kalliimpia ja halvemmat tuotteet saattavat viedä niiden paikan kansainvälisillä
markkinoilla. (sma)

Energiaunionista on tultava osa eurooppalaisten päivittäistä elämää
ETSK:n vuotuisessa energiaunionin tilaa käsittelevässä lausunnossa luodaan
katsaus tähänastiseen edistymiseen ja kehotetaan Euroopan komissiota
keskittymään entistä enemmän sosiaalisiin näkökohtiin.
”Energiaunioni ei ole vielä todellisuutta. Se voi olla todellisuutta EU:n poliittisten
päätösten osalta, mutta se ei ole edelleenkään todellisuutta EU:n kansalaisten
päivittäisessä elämässä.” Tämä oli Christophe Quarezin heinäkuun täysistunnossa
esiin tuoma vakaa näkemys, joka heijastaa hänen laatimassaan lausunnossa –
jonka täysistunto hyväksyi – esitettyä toteamusta, jonka mukaan energiakäänne
ei ole vielä toteutunut ruohonjuuritasolla. Hän jatkoi: ”Nyt kun EU:n poliittiset
päättäjät ovat luoneet energiaunionin perustan, tulevina vuosina tehtävää on
vielä paljon.”
Quarezin mukaan ratkaisevassa asemassa on energiapolitiikkaa koskevan päätöksentekoprosessin mallin
muuttaminen niin unioni- kuin jäsenvaltiotasolla. On siirryttävä muutamien tahojen päätöksistä kaikkien osapuolten
toimintaan. ”Tämä tavoite on realistisempi kuin koskaan aiemmin”, hän lisäsi, ”kun otetaan huomioon
ilmastotietoisuuden lisääntyminen EU:n kansalaisten ja erityisesti Euroopan nuorten keskuudessa.”
Komitea, joka suhtautuu myönteisesti Euroopan komission huhtikuussa 2019 julkistamaan energiaunionin neljänteen
tilannekatsaukseen, ilmaisi jälleen tukensa energiaunionin tavoitteille ja painotti sitä, että eurooppalaisen
yhteiskunnan osallistaminen ja mobilisointi on tärkeää, jotta se saadaan sitoutumaan energiaunioniin täysipainoisesti.
Kansalaisten tulisi voima, joka vie energiakäännettä eteenpäin, eikä ketään tulisi jättää jälkeen muista. Näiden
muutosten sosiaaliset vaikutukset on otettava huomioon, ja kaikkien asianomaisten tahojen välillä on tehtävä
uudenlainen yhteiskuntasopimus. Jatkuvan kansalaisvuoropuhelun kautta ihmisten olisi myös voitava osallistua
erityisesti EU:n tasolla kaikkiin merkittäviin poliittisiin päätöksiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. (mp)

ETSK kehottaa toteuttamaan eurooppalaisia toimia lohkoketjuteknologian
osallistavan kehittämisen varmistamiseksi

Alun perin kryptovaluuttoihin liittyneet lohkoketjuteknologia ja hajautetun
tilikirjan teknologia (DLT) ovat todellisuudessa erittäin monikäyttöisiä, ja niitä
voidaan hyödyntää menestyksekkäästi yhteisötaloudessa. ETSK toteaa kuitenkin
heinäkuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa, että on tärkeää säännellä
niitä asianmukaisesti ja suunnata ne kaikkien hyödyksi niin, että kaikki voivat
osallistua.
ETSK on laatinut pitkän luettelon lohkoketjuteknologian ja DLT:n mahdollisista
sovelluksista, jotka voisivat olla erittäin kiintoisia yhteisötalouden yritysten kannalta. Näitä ovat esimerkiksi
lahjoitusten ja kerättyjen varojen jäljittäminen, yhteisötalouden organisaatioiden hallinnon kehittäminen, toiminnan ja
taitojen todentaminen, teollis- ja tekijänoikeuksien selkeyttäminen ja varmentaminen, turvalliset etälääketieteen ja hoidon järjestelmät sekä maataloustuotteiden täyden jäljitettävyyden ja tunnistettavuuden varmistaminen.
ETSK varoittaa kuitenkin, että uuden digitaaliteknologian valtava potentiaali yhdessä vaadittujen huomattavien
investointien kanssa myös altistavat lohkoketjuteknologian sille riskille, että data keskittyy harvojen käsiin ja
teknologiaverkkoja käytetään keinottelutarkoituksiin.
On tärkeää toteuttaa julkisia toimenpiteitä kyseisen teknologian osallistavan ja laajoja piirejä hyödyttävän kehityksen
tukemiseksi, ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on välttämätöntä.
EU-tason sääntely on järkevää, koska kyseinen teknologia käyttää ketjuja, joita voidaan luoda kansallisista rajoista
välittämättä. Tarvittavat suuret investoinnit edellyttävät koordinoituja ja jäsenneltyjä eurooppalaisia toimia.
Lue ETSK:n lausunto aiheesta Lohkoketju- ja hajautetun tilikirjan teknologia yhteisötalouden ihanteellisena
infrastruktuurina. (dm)

Uutisia ryhmiltä
Työnantajat-ryhmä kokoontuu Suomessa kahteen otteeseen keskustelemaan
tekoälystä ja yritysmyönteisestä EU:sta
ETSK:n työnantajat-ryhmä
ETSK:n työnantajat-ryhmä järjestää kaksi seminaaria Euroopan unionin neuvoston
tämänhetkisessä puheenjohtajavaltiossa Suomessa. Ensimmäinen tapahtuma
järjestetään elokuun lopussa, ja sen aiheena on älykäs Eurooppa.
Seminaari pidetään Turussa 30. elokuuta otsikolla Älykäs Eurooppa – miten se
voidaan saavuttaa. Siinä käsitellään digitalisaation ja tekoälyn yrityksille
tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita, tällä alalla menestymisen kannalta
tärkeitä tekijöitä ja niiden pohjalta EU:n politiikkaan kohdistuvia odotuksia.
Tarkoituksena on muun muassa pohtia, miten Eurooppa voi nousta innovoinnin
edelläkävijäksi, millaista taitoa ja osaamista tämä edellyttää ja miten rahoituksen saantia on mahdollista edistää.
Työnantajat-ryhmän jäsenet vaihtavat ajatuksia näistä asioista korkean tason puhujavieraiden kanssa, joiden joukossa
ovat Turun kaupunginjohtaja Minna Arve, europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri ja merenkulkualan One Sea ekosysteemin puheenjohtaja Sauli Eloranta. Seminaari on osa Turun Eurooppa-foorumia, johon kansalaiset ja päättäjät
kokoontuvat keskustelemaan Euroopan ja Suomen tulevaisuudesta.

Avoin Eurooppa – millä tavoin se hyödyttää meitä kaikkia? on toisen Suomessa järjestettävän seminaarin aiheena.
Helsingissä 9. lokakuuta pidettävän tapahtuman tavoitteena on kehittää avoimen talouden ja yhteiskunnan roolia
vahvan ja yritysmyönteisen EU:n rakentamisessa. Seminaarin ajoittuminen Euroopan komission ja Euroopan
parlamentin uuden toimikauden alkuun tarjoaa mahdollisuuden välittää sekä EU- että jäsenvaltiotason päättäjille
vahvaa viestiä elinkeinoelämältä.
Työnantajat-ryhmä järjestää molemmat tapahtumat yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa. (ek)

Työntekijät-ryhmän kannanotto solidaarisuuden kriminalisoimiseen
ETSK:n työntekijät-ryhmä
Humanitaarinen tilanne Välimerellä on pahentunut viime viikkoina ja on
muuttumassa epätoivoiseksi. EU:n periaatteita tai arvoja ei siellä noudateta.
Työntekijät-ryhmä painottaa tämän valossa seuraavaa:
Solidaarisuus EI VOI koskaan olla rikos.
Ihmishenkien pelastaminen on tärkein inhimillinen velvollisuus sekä
moraalisesti että kansainvälisen oikeuden nojalla.
Kansalaisyhteiskunnan humanitaarista toimintaa tai pyyteetöntä työtä ei
koskaan saa tehdä rangaistavaksi.
Muuttoliikettä ei saisi käyttää poliittisena välineenä.
Työntekijät-ryhmä vahvistaa antavansa täyden tukensa ja ilmaisee solidaarisuutensa kaikille niille järjestöille ja
yksittäisille ihmisille, jotka toimivat ihmishenkien pelastamiseksi. (prp)

Moninainen Eurooppa -ryhmä keskustelee Helsingissä kestävästä kasvusta ja

keinoista parantaa EU:n kilpailukykyä
ETSK:n moninainen Eurooppa -ryhmä
Moninainen Eurooppa -ryhmä pitää 16.–17. syyskuuta ylimääräisen kokouksen
Helsingissä. Ryhmä on päättänyt keskittyä Suomen EU-puheenjohtajakauden
Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus -prioriteettien mukaisesti kolmeen
pilariin, jotka mahdollistavat kestävän kasvun ja parantavat siten EU:n
kilpailukykyä: biotalous ja ilmastoneutraali Eurooppa, digitalisaatio sekä
infrastruktuuri.
Ensimmäisenä kokouspäivänä järjestetään Pikkuparlamentissa konferenssi
aiheesta EU:n kilpailukyvyn parantaminen – kestävän kasvun kolme pilaria .
Päätarkoituksena on tarkastella keskusteluissa EU:n kilpailukyvyn parantamisen
haasteita, mahdollisuuksia, seurauksia, parhaita käytäntöjä ja keinoja.
Konferenssin alussa kuullaan virkamiesten, Suomen hallituksen ja eduskunnan
edustajien sekä ryhmä III:n suomalaisjäsenten taustaorganisaatioiden edustajien
pääpuheenvuorot.
Toisena päivänä järjestetään kestävää metsätaloutta ja metsäalan logistiikkaa
esittelevä tutustumisvierailu maaseudulle Helsingin lähistölle. (ih)
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