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Eurooppa
Kreikkalaisen mytologian Europe oli foinikialainen prinsessa. Homeroksen kuvaamana hän on
Kreetan myyttinen kuningatar. Tarun mukaan hän oli kaunis nuori tyttö, jonka
häränhahmoinen Zeus ryösti mukaansa merelle ja vei ympäri mannermaan, joka siten sai
nimekseen Eurooppa.
Eurooppaan ovat vuosisatojen mittaan lyöneet jatkuvasti leimansa konfliktit, joissa epälukuinen
joukko kansoja on kamppaillut toisiaan vastaan ja joissa valta, voima ja halu maailman
valloittamiseen ovat vieneet mennessään rajoja, hävittäneet ja hallinneet. Tämä Eurooppa on
historiallisesti lyhyenä aikajaksona jättänyt taakseen viime vuosisadan kaksi maailmansotaa ja
siirtynyt kestävällä pohjalla olevaan keskinäiseen yhteistyöhön, jota kutsumme Euroopan unioniksi ja
jonka nimenomaisena tavoitteena on rauhan ylläpitämien Euroopassa.


Meidän tulee vaalia näkemystä rauhan ja vaurauden Euroopasta.

Eurooppalainen unioni
Eurooppalaista yhdentymistä on toteutettu varsin menestyksellisesti 1950-luvulta lähtien.
Vuosisataisten vastakkainasettelujen ja niihin kuuluneiden sotien ja jatkuvien raja- ja väestönsiirtojen
jälkeen olemme Eurooppa-hankkeen myötä kyenneet rakentamaan rauhaa, turvallisuutta, vaurautta ja
yhteisvastuuta, vaikka kehitettävää riittääkin vielä runsaasti.
Aloitteet yhteisten sisämarkkinoiden ja sittemmin yhteisen rahan käyttöönottamisesta ovat olleet
verrattomia hankkeita. Viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana unioni on laajentunut kahdesti
ja saanut yhteensä kaksitoista uutta jäsenvaltiota. Menestyksiä ja vastoinkäymisiä sisältäneen vuosien
työn jälkeen unioni on päässyt yksimielisyyteen uudesta perussopimuksesta, jossa
kansalaisyhteiskunnan rooli vahvistetaan ja jossa määrätään Eurooppa-neuvoston pysyvästä
puheenjohtajasta ja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeasta edustajasta.

Eurooppalaisia haasteita
Maailmassa on viimeksi kuluneina vuosina koettu syvä, globaali rahoituskriisi. Viriävä
noususuhdanne on vielä suuren epävarmuuden verhoama, ja edelleen on havaittavissa merkkejä, jotka
varoittavat lamasta, laskusuhdanteen jatkumisesta ja elpymisen taittumisesta. Työttömyys on
tavattoman laajaa, vaikka tilanne vaihteleekin maittain ja alueittain. Erityisesti nuorisotyöttömyys
huolestuttaa. Köyhyys on Euroopassakin yhä aivan liian yleistä. Huomion polttopiste on siirtynyt
rahoitusalan katastrofaalisista ongelmista unionin jäsenvaltioiden julkistalouden tilaan. Suuret julkisen
talouden vajeet ja niihin liittyvä laajamittainen velkaantuminen ovat lukuisissa jäsenvaltioissa
aiheuttaneet ankaraa rasitusta, kun on jouduttu toteuttamaan supistustoimia, alentamaan palkkoja sekä
ryhtymään muihin talouden kriisitoimenpiteisiin.
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Valmius osallistua poliittiseen toimintaan ilmaston ja kestävän kehityksen hyväksi on vähentynyt.
Pitkän tähtäimen kehitystyö on saanut tehdä tilaa lyhytjännitteisemmälle politiikalle.
Maailmanyhteisössä ei oteta riittävästi huomioon globaalin oikeudenmukaisuuden näkökohtia,
demokratiakehitystä ja oikeutta ravintoon ja puhtaaseen veteen, eivätkä nämä seikat saa
tarvitsemaansa tukea. Vuosituhattavoite köyhyyden vähentämisestä maailmassa latistuu. Maailman
kauppajärjestön piirissä ei ole vieläkään päästy uuteen monenväliseen vapaakauppasopimukseen,
vaikka asiasta on neuvoteltu vuosikaudet.

Voimakkaasti sosiaalinen Eurooppa
Toimiessani komitean puheenjohtajana se jatkaa työtään lujittaakseen ja vakiinnuttaakseen sosiaalista
ulottuvuutta EU:ssa, joka parantaa työehtoja ja edistää yhteiskuntaan integroitumista.
Työskentelemme edelleen köyhyyden ja syrjäytymisen voittamiseksi. Ne koettelevat kovasti juuri
niitä väestöryhmiä, jotka jo muutenkin ovat vähäosaisia. Tällekin alalle muodostuu uusia vaatimuksia
siitä, että on välttämätöntä siirtyä niukkojen hiilidioksidipäästöjen yhteiskuntamalliin, mutta se
kasvattaa myös uusien taitojen ja valmiuksien kysyntää.

Kansalaisten yhteiskunta
Uudessa perussopimuksessa määrätään kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta EU:n toimintaan,
mutta samanaikaisesti on selviä merkkejä siitä, ettei Euroopan väestö suinkaan tunne unionin
puitteissa tehtävää yhteistyötä aidosti omakseen. Unionin 27 jäsenvaltion odotetaan löytävän
neuvostossa yhteistuumin ratkaisuja ja tekevän yhteisesti päätöksiä, ja tällöin on vaarana, että
lopputulokseen vaikuttaa painavimmin arvio kulloisenkin ratkaisun maakohtaisista eduista ja
haitoista. Eri maiden kansallisessa politiikassa ja vaalikampanjoinnissa EU-kysymykset loistavat
useimmiten poissaolollaan. Jäsenvaltioissa ja EU-tasolla tarvitaan poliittista johtajuutta, jonka
päämäärä on alati Euroopan yhdentyminen.
Tarvitaan kansalaisyhteiskuntaa, joka kykenee selkeästi puolustamaan unionin arvoja ja
osallistumaan Euroopan rakentamiseen sekä muokkaamaan mieliä sille otollisiksi.
Tarvitaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden näkemystä ja sitoutumista, jotta voidaan ottaa
esille eri kysymyksiä ja toimia määrätietoisesti niiden saamiseksi poliittiselle asialistalle.
Tarvitaan ihmisiä ja organisaatioita, jotka ovat valmiit käyttämään taitojaan ja osaamistaan, tarmoaan
ja asioihin paneutumistaan.
Tarvitaan siis ETSK:ta – ainutta unionin virallista elintä, jossa työnantajien, palkansaajien ja
kansalaisyhteiskunnan muiden eturyhmien organisaatiot ovat edustettuina –, joka perussopimusten
nojalla tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa Euroopan unionissa tehtävään työhön.
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VUOROPUHELU ja OSALLISTUMINEN
Dialogi edellyttää kykyä puhua – ei jollekin vaan jonkun kanssa – mutta ennen muuta kykyä kuunnella.

Uusi perussopimus
Euroopan unionista tehty sopimus
II osasto
Määräykset demokratian periaatteista
11 artikla
1.

Toimielimet antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa
julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla asianmukaisten kanavien kautta.

2.

Toimielimet käyvät avointa
kansalaisyhteiskunnan kanssa.

3.

Komissio kuulee laajasti asianomaisia osapuolia varmistaakseen unionin toimien
johdonmukaisuuden ja avoimuuden.

4.

Vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä
aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään
asianmukainen ehdotus asioista, joissa näiden kansalaisten mielestä tarvitaan unionin
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi.

ja

säännöllistä

vuoropuhelua

etujärjestöjen

ja

Tällaisen aloitteen tekemistä varten vaadittavat menettelyt ja edellytykset vahvistetaan
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklan ensimmäisen kohdan
mukaisesti.
Lissabonin sopimuksen myötä ETSK:n toimintamahdollisuudet ja vastuu ovat laajentuneet. Siinä
määrätään ensimmäistä kertaa, että toimielinten tulee antaa kansalaisille ja etujärjestöille
mahdollisuus esittää mielipiteitä ja käydä avointa, selkeää ja säännöllistä vuoropuhelua. Dialogi
tarkoittaa myös kuuntelemista, ei pelkästään omien näkemysten esittämistä. ETSK on toki
säännönmukaisessa työskentelyssään aina tarjonnut mahdollisuuden dialogiin ja avoimuuteen, mutta
sille suodaan perussopimuksessa tilaisuus kehittää omaa rooliaan ja myös suhteitaan muihin
toimielimiin. Komitea tulee puheenjohtajuuskaudellani toimimaan aktiivisesti perussopimuksen
määräysten toteuttamiseksi. Sillä on myös jatkuva aktiivinen viestintästrategia.



Perussopimuksen 11 artiklan aktiivinen toteuttaminen

ETSK on perustanut yhteysryhmän, johon kuuluu edustavia EU-tason organisaatioita verkostoineen.
Yhteysryhmän toiminta on elvytettävä uudelleen. Puheenjohtajuuskaudellani yksi ensisijaisista
tehtävistä on löytää tälle yhteistyölle muodot ja kartoittaa sen puitteissa yhteisesti kiinnostavia
kysymyksiä, joita on tarpeen käsitellä ja joiden suhteen on syytä tarttua toimeen.
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Eurooppalaisten organisaatioiden yhteysryhmän ja kohtauspaikan työskentelyn
elvyttäminen

Vapaaehtoistyö on aktiivinen tapa osoittaa kansalaisvastuuta, ja se lujittaa unionin arvoja, kuten
yhteisvastuuta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Unionin tulee olla esikuvana naisten ja miesten tasa-arvon saralla, sukupolvien tasavertaisuudessa
sekä integraation alalla. Se on demokratian ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edellytys. Väestön
ikääntymisen ongelma on unionille sekä haaste että mahdollisuus.
-

Osallistutaan vapaaehtoistoiminnan eurooppalaiseen teemavuoteen 2011 liittyvään työhön
tarmokkaasti.

-

Osallistutaan aktiivisena ikääntymisen eurooppalaiseen teemavuoteen 2012 liittyvään
työhön täysipainoisesti.

Monivivahteisuus ja kulttuuri
EU on nuori, sen tulee kasvaa ja käsittää monimuotoisuutensa mahdollisuudeksi, löytää tasapaino
lukuisten kansallisten ominaispiirteidensä välillä ja määrittää yhteiset säännöt kaikkien kansalaisten
parhaaksi. Eurooppalaisista yhteiskunnista muodostuvan yhteisön pitää sallia asukkaiden,
sukupolvien, naisten ja miesten, eri uskontokuntien ja kulttuuristen erityispiirteiden välillä suurempi
yhdenvertaisuus. Se on välttämätön edellytys vahvalle sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle, joka pohjaa
jokaisen ihmisyksilön vapauteen ja keskinäiseen kunnioitukseen. Kulttuuri kaikissa muodoissaan
heijastaa moninaisuutta, tarjoaa meille perspektiivin, kyseenalaistaa ja haastaa, ja se voi antaa meille
uusia näkökulmia minäkäsitykseemme ja ympäröivän maailman havainnointiin. Euroopan
moninaisuus heijastuu kulttuurissa. Musiikki monissa eri muodoissaan ylittää kaikenlaiset kielimuurit.
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KESTÄVYYS ja KASVU
Kaikki biologiset prosessit maailmassa perustuvat fotosynteesiin eli yhteyttämiseen
valoenergian avulla. Yksikään ihmisen keksimistä prosesseista ei yhtä tehokkaasti
muunna ilmassa olevia hiiliatomeja biologiseksi materiaksi kuin kasvit yhteyttäessään
aurinkoenergian avulla. Samalla vapautuu happea. Niin toimii elämän tärkeä
kiertokulku. Vihersolu saa aikaan kasvun, sanan varsinaisessa merkityksessä.
Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on strategia, jonka johtoajatuksena on nykypäivän tarpeiden tyydyttäminen
vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa, ja tällöin kyse on
ekologisesta taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. EU:n kestävän kehityksen strategia
vuodelta 2006 on laaja-alainen strategia, joka vaikuttaa kaikkiin politiikanaloihin. Valmistauduttaessa
vuonna 2012 järjestettävän Yhdistyneiden Kansakuntien globaalin strategian seurantakonferenssiin
(Rio+20) ETSK:n tulee kestävän kehityksen seurantaryhmänsä koordinoimana muodostaa oma
näkemyksensä. ETSK:n tulee aloitteellisesti pyrkiä kokoamaan Euroopan tason organisaatiot
tukemaan tiettyjä yhteisiä näkökantoja, jotka voivat muodostaa kansalaisyhteiskunnan panoksen.
-

Kohdistetaan huomio kestävän kehityksen strategiaan valmistauduttaessa Rio+20konferenssiin.

-

Kootaan Euroopan tason organisaatiot ja verkostot muokkaamaan yhteinen panos Rio+20konferenssiin.

-

Pyritään yhteisiin näkemyksiin ja näkemyksenilmauksiin ETSK:n kansainvälisten
kontaktitahojen kanssa.

Älykäs Eurooppa 2020 -strategia
ETSK on saanut Euroopan komissiolta tehtäväkseen toimia aktiivisesti toteutettaessa Eurooppa
2020 -strategiaa. Kyseessä on älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun EU-strategia, mutta sillä
tavoitellaan myös talouden elpymistä ja työttömyyden supistamista. Komitea toimii sen hyväksi, että
Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2010 vahvistamat viisi laaja-alaista tavoitetta saavutetaan.
Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on mahdollisuus ehdottaa uusia innovatiivisia menetelmiä ja
pyrkiä löytämään yhteinen näkemys sellaisilla aloilla kuin sosiaalinen ja taloudellinen
yhteenkuuluvuus, kestävä kehitys, innovaatio, tutkimus, energiatehokkuus, pienten ja keskisuurten
yritysten potentiaali ja sisämarkkinat uusissa globaaleissa yhteyksissä.
Osallistuakseen tiiviimmin muutosprosessiin ETSK on muokannut Lissabonin strategian
seurantaryhmästään "Eurooppa 2020 -strategian ohjausryhmän", joka tulee jatkamaan seurantaryhmän
onnistunutta työtä. Uusi ohjausryhmä antaa panoksensa koordinoimalla Eurooppa 2020 -strategiaan
liittyvää työskentelyä kussakin erityisjaostossa sekä vahvistamalla entisestään yhteistyötä
jäsenvaltioissa vaikuttavien talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten kanssa. Tämä
myötävaikuttaa osaltaan strategian kehitykseen ja tarjoaa foorumin kaikkien toimijoiden keskinäiseen
hyvien työskentelymenetelmien vaihdantaan, vertailuarvioiden tekemiseen ja verkottumiseen.
-

Kohdennetaan Eurooppa 2020 -strategian työskentely tarkasti yhteistuumin jäsenvaltioiden
talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten kanssa.
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Ympäristöä kunnioittava yritystoiminta ja yrittäjyys
Yritystoiminta on työllisyyden ja ympäristömyötäisen talouskasvun perusta. Tarvitaan kannusteita ja
säännöstön yksinkertaistamista, jotta lisätään halukkuutta yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan
harjoittamiseen. EU:ssa ei ole vielä löydetty yhteisymmärrystä eurooppapatentin, eurooppayhtiön,
eurooppayhdistyksen eikä keskinäisen eurooppayhtiön säännöistä. Entisen komissaarin Mario Montin
komission toimeksiannosta laatimasta selvityksestä käy ilmi, että sisämarkkinat ovat yhäkin
merkittäviltä osin kehittymättä. Yritysten tulee ottaa toimintaperiaatteissaan paljon paremmin
huomioon kestävyyskysymykset ja yhteiskuntavastuu. EU:n pitää kehittää ja toteuttaa pieniä ja
keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelmansa.
-

Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva ”Small Business Act” -aloite täytyy kehittää
oikeudellisesti sitovaksi välineeksi.

-

On kohdistettava huomio säännöstön yksinkertaistamiseen eritoten pienten ja keskisuurten
yritysten osalta.

Osuus- ja yhteisötalous
Myös markkinatalouden puitteissa on tärkeää huomioida eri yritysmuotojen monilukuisuus. Osuus- ja
yhteisötalouden piiristä löytyy yritysmuotoja, jotka tarjoavat monessa suhteessa kestävämmällä
pohjalla olevia liiketoimintamalleja kuin perinteiset pörssiyritykset. Mainittakoon esimerkkeinä
osuuskunnat, osuustoiminnalliset yhteisöt, keskinäiset yhtiöt ja yhdistykset.
On myös aatteellista yritystoimintaa, jossa yrittäjyys on sosiaalisen osallisuuden väline mutta johon
liittyy myös muita näkökohtia. Mainitun kaltaisessa yritystoiminnassa on sitä paitsi mahdollista
tasapainottaa puhdas markkinatalousmalli sosiaalisten päämäärien kanssa. ETSK:n tuottama tutkimus
osuus- ja yhteisötaloudesta unionin jäsenvaltioissa tarjoaa hyödyllisen kartoituksen mainituista
yritysmuodoista.
-

Kiinnitetään huomiota
yritysmuotoihin.

osuus-

ja

yhteisötalouden

piiristä

-

Otetaan huomioon osuustoiminnan kansainvälinen teemavuosi 2012.

löytyviin

erilaisiin

Vuosien 2014–2020 rahoitusnäkymät
Rahoituskriisi jälkimaininkeineen on osoittanut, että eurooppalaiset taloudet nivoutuvat tiiviisti
toisiinsa. Niinpä unionin jäsenvaltioiden yhteisiin ongelmiin hakemien ratkaisujenkin pitää olla
suurelta osin yhteisiä. Sen lisäksi useissa maissa tarvitaan johdonmukaista työtä valtionvelan
supistamiseksi sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla.
Euroopalla on suuria haasteita, joita voidaan kuitenkin hyödyntää kriisistä ulos vievään kasvuun. EU
voi päästä pitkäkestoiseen kasvuun investoimalla mm. innovointiin, uuteen teknologiaan (eikä vähiten
ympäristö- ja energia-aloilla) ja infrastruktuuriin sekä käyttämällä järkeviä verokannusteita. Näin EU
voi lisäksi menestyä hyvin kansainvälisillä markkinoilla.
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Keskustelu uusista rahoitusnäkymistä tulee vaatimaan paljon aikaa ja energiaa sekä jäsenvaltioissa
että
kansalaisyhteiskunnan
piirissä,
työmarkkinaosapuolet
mukaan
luettuina.
Puheenjohtajuuskaudellani osallistumme rakentavasti keskusteluun seuraavan kauden talousarviosta.
Kyse on talousarvioista, joka voi osaltaan auttaa löytämään vastauksia kaikkiin EU:n edessä oleviin
haasteisiin.

Yhteinen maatalouspolitiikka vuonna 2014
Maa-, metsä- ja kalatalouden perustana olevia luonnonvaroja tulee hyödyntää varoen käyttämästä
niitä loppuun. Yhteinen maatalouspolitiikka on tärkeä osa EU-yhteistyötä. Puheenjohtajuuskauteni
aikana keskustellaan ja tehdään päätökset edellytyksistä, joiden pohjalta politiikkaa kehitetään ennen
uuden budjettikauden alkamista ja sen kuluessa. Politiikan tulee edelleenkin rakentua yhteisten
markkinoiden, yhteisen rahoituksen ja yhteisen tukijärjestelmän periaatteille. Yhteisessä
maatalouspolitiikassa tulee keskittyä parantamaan elintarviketurvaa EU:ssa ja takaamaan
maanviljelijöille vakaat markkinalähtöiset tulot. On edelleenkin työskenneltävä avoimuuden
lisäämiseksi elintarvikeketjussa hintojen ja sopimusten osalta. On myös luovuttava aikaisemman
tuotannon ja tuen kytköksestä ja siirryttävä entistä yhdenmukaisempaan tukeen koko EU:ssa.
Eurooppalaisen maaseudun arvoista on pidettävä kiinni ja hyödynnettävä mahdollisuudet
kestäväpohjaiseen kasvuun. Sen vuoksi yhteisen maatalouspolitiikan toista pilaria tulee korostaa
enemmän niin, että maaseudun kehittämiseen tarkoitettuja varoja voidaan käyttää sekä maaseudun
voimistamiseen että vastausten löytämiseen ympäristö- ja ilmastohaasteisiin.
EU:n maataloustuotantoa tulee tarkastella myös globaalin elintarvikehuollon asettamien vaatimusten
valossa.

-

Järjestetään konferenssi yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta aiheena "Yhteisen
maatalouspolitiikan uudelleentarkastelun voittajat ja häviäjät".

Kuluttajapolitiikka
Kestävyys ja kasvu tulee ottaa huomioon kaikilla politiikanaloilla. Vahvoilla kuluttajajärjestöillä voi
olla merkittävä asema vaikutettaessa kaikenlaiseen kuluttamiseen, niin yksityiseen kuin julkiseenkin,
jotta tuotteista ja palveluista tulee turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä. Vaikutus voi olla paljon
tehokkaampi ja nopeampi, sillä kuluttajien reaktiot voivat vaikuttaa tuotantoon välittömästi.
Kuluttajien oikeudet ovat tärkeä osa toimivaa markkinataloutta, ja ETSK on työskennellyt tällä saralla
pitkään ja tuloksekkaasti.
Puheenjohtajuuskaudellani ETSK järjestää edelleenkin Euroopan kuluttajapäivän yhdessä komission
ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa. Tapahtuma on hyvä keino tuoda esiin kuluttajien
oikeuksia.



Järjestetään Euroopan kuluttajapäivä vuosittain.
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YHTEISVASTUU JA KEHITYS
Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle
juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te
vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin
vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.

ETSK maailmassa
Eurooppa on kuin kasvava puu, mutta se ei elä erillään muusta maailmasta. Oman dynaamisen
prosessinsa lisäksi EU on samalla kasvanut 27 jäsenvaltion yhteisöksi. ETSK harjoittaa
monenmuotoista yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolisista maista ja alueilta – mm. Euromed,
Kiina, Intia, Brasilia – peräisin olevien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa. ETSK:lla on
myös oma tehtävänsä ja vastuunsa valmennettaessa uusia ehdokasmaita, kuten Turkkia ja Balkanin
maita. ETSK:n vastuulla on näiden kumppanuuksien lujittaminen.
-

ETSK ylläpitää edelleen aktiivisesti
kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin.

yhteyksiä

eri

tahoihin

maailmassa

ja

Kehitys- ja avustustyö
EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on kehitys- ja avustustoiminnan ansiosta maailman mitassa ratkaiseva
asema taistelussa köyhyyttä ja nälkää vastaan. ETSK:n on osallistuttava EU:n politiikanlohkojen
arviointityöhön päämääränään niiden sovittaminen paremmin yhteen kehityspolitiikan kanssa.
Kehitysavun tuloksellisuutta on parannettava. ETSK tulee työskentelemään sen hyväksi, että myös
alan pienemmille toimijoille osoitetaan voimavaroja. On tarpeen tukea kansalaisyhteiskunnan
organisaatioita ja työmarkkinaosapuolia tuomalla rahoitusta paremmin niiden ulottuville, minkä
lisäksi on yksinkertaistettava varainhoitoa koskevia säännöksiä.
Kauppa on globaalin kehityksen ja Euroopan unionin oman talouskehityksen kannalta ratkaiseva
tekijä. Kahdenvälisten kauppasopimusten asemasta on annettava etusija sille, että Maailman
kauppajärjestön piirissä saadaan aikaan monenvälinen sopimus. EU:n kauppapolitiikkaa pitää
mukauttaa siten, että sen avulla kyetään edistämään myös kehityskysymyksiä monenvälisissä,
kahdenvälisissä ja alueellisissa yhteyksissä.

Taistelu köyhyyttä ja nälkää vastaan
Elintarvikekriisin vaikutukset tuntuvat entistäkin ankarampina, kun aiempiin ongelmiin lisätään
rahoituskriisi. Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO arvioi, että
aliravittujen määrä maailmassa on nyt kohonnut yli miljardiin ja että tavoite nälkää kärsivien määrän
puolittamisesta vuoteen 2015 mennessä karkaa yhä kauemmas.
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Kansainvälisen yhteisön on nyt syytä pitää kiinni sitoumuksistaan, jotta tavoite puolittaa maailman
nälkäänäkevien määrä vuoteen 2015 mennessä todellakin saavutetaan.
ETSK järjestää yhdessä FAO:n kanssa keväällä 2011 konferenssin globaalista ruokaturvasta.
Tavoitteena on tehdä tunnetuksi mm. Maailmanpankin esittämiä toimenpiteitä, kuten investointeja
kehitysmaiden maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen sekä alueellisen ja maailmankaupan ehtojen
väljentämistä. ETSK pyrkii luomaan työskentelysuhteet FAO:hon ja tekemään sen kanssa
yhteisymmärryspöytäkirjan, esikuvana ETSK:n ja ILO:n yhteistyö.
-

Järjestetään konferenssi globaalista ruokaturvasta.
Solmitaan suhteet FAO:hon.

Ihmisoikeudet
Turvallisuuden ja oikeuden alaan liittyvissä politiikoissa on suojeltava vapauden arvoja. Näiden
politiikkojen lähtökohdaksi on otettava Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin
perusoikeuskirjan takaamien perusoikeuksien suojelu. Maahanmuuttoa ja rajoja koskevissa Euroopan
unionin politiikoissa ja säädöksissä tulee kunnioittaa asianmukaisesti ihmisoikeuksia ja kiinnittää
keskeisellä tavalla huomiota kaikkien ihmisten vapauteen ja turvallisuuteen.

ETSK JA SEN TYÖSKENTELYMENETELMÄT
Puheenjohtajuuskaudelleni tulee olemaan tunnusomaista avoimuus, yhteistyö ja uskottavuus.
Aikomukseni on tehdä tiivistä yhteistyötä ETSK:n varapuheenjohtajien, komitean kolmen ryhmän
puheenjohtajien sekä erityisjaostojen ja CCMI:n puheenjohtajien kanssa varmistaakseni, että ETSK
pysyy jatkossakin hyväksyttävänä, uskottavana ja tehokkaana neuvoa-antavana toimielimenä, joka
edustaa kansalaisyhteiskuntaa.
Riippumatta siitä, millaiseksi laadimme seuraavan kaksi- ja puolivuotisen puheenjohtajuuskauden
työohjelman, olemme tietoisia, ettei meitä ympäröivä todellisuus aina ole ennustettavissa. Niinpä on
tärkeää, että ETSK pystyy paneutumaan tilanteisiin nopeammin ja on valmis muuttamaan asioiden
tärkeysjärjestystä sekä osoittamaan joustavuutta sisäisissä menettelyissään ja tarvittavassa
päätöksenteossa.
ETSK on jo pitkään pyrkinyt tehostamaan työskentelyään. On ryhdytty myös moniin toimenpiteisiin,
jotta komitean lausuntojen seuranta olisi järjestelmällisempää, mutta kaikkea mahdollista ei ole vielä
tehty. Erityisjaostojen tulee toimittaa ETSK:n työvaliokunnalle säännöllisesti kokoavat raportit, joissa
tehdään selkoa niiden työskentelyyn liittyvistä jatkotoimista.
Neuvoston ja komission pitää pyytää ETSK:lta lausuntoja, mutta uudessa perussopimuksessa
määrätään, että myös Euroopan parlamentin on kuultava komiteaa. Meidän täytyy löytää sellaiset
muodot, joiden avulla pystymme jatkossa priorisoimaan työskentelyämme ja kasvattamaan sen
laadukkuutta, mutta myös toimimaan nopeammin tietyissä tilanteissa. ETSK:n pitää lisäksi määrittää
työskentelyaikataulut ja vahvistaa ne yhteisymmärryksessä Euroopan parlamentin ja neuvoston
kanssa. ETSK:n kannanottojen on oltava valmiina ennen Euroopan parlamentin ensimmäistä
valiokuntakäsittelyä, mikäli se mielii parantaa mahdollisuuksiaan vaikuttaa parlamenttiin. Meidän
tulee tutkia, millä edellytyksin olisi mahdollista solmia Euroopan parlamentin kanssa
yhteistyösopimus ETSK:n ja Euroopan komission yhteistyöpöytäkirjan tapaan.
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ETSK tutkii puheenjohtajuuskaudellani edelleen sitä, miten voidaan luoda varma ja
oikeudenmukainen järjestelmä komitean jäsenten matkakustannusten ja muiden kulujen
korvaamiseksi.
ETSK:lla pitää olla nykyaikainen hallintokoneisto, tehokas hallintorakenne sekä toimiva talousarvio,
jotka tukevat jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla heidän poliittisten tavoitteidensa saavuttamisessa
ja jotka takaavat, että komitea täyttää institutionaaliset velvoitteensa ja hoitaa yhteistyönsä muiden
toimielinten kanssa. ETSK:n tunnuspiirteenä tulee olla jäsenten ja henkilökunnan välinen hyvä
yhteistyö.

-

Varmistetaan priorisointi, laatu ja tehokkaammat työtavat lausuntoja annettaessa.

-

Yksilöidään mahdollisuudet yksinkertaistaa ja tehostaa ETSK:n sisäisiä menettelyjä.

-

Tutkitaan tapoja tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa.
_____________

