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Mikä on
järjestäytynyt
kansalaisyhteiskunta?

ETSK on erilainen kuin muut EU:n elimet. Se
on ainutlaatuinen foorumi, jolla nk. järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan sektorien edustajat eli muun muassa työnantajat, ammattiliitot,
ammattikuntien ja muiden yhteisöjen järjestöt,
nuoriso-, nais-, kuluttaja-, ympäristö- ja muut
järjestöt voivat esittää mielipiteitään, keskustella ja pyrkiä yhteisymmärrykseen.

Järjestäytyneellä
kansalaisyhteiskunnalla
tarkoitetaan kaikenlaisia ryhmiä ja järjestöjä,
joissa harjoitetaan yhteistoimintaa. Ne voivat
toimia paikallisesti, valtakunnallisesti tai
EU:n tasolla. Ryhmät ovat usein päättäjiä ja
kansalaisia yhdistäviä kanavia, joiden kautta
ihmiset voivat aktiivisesti vaikuttaa elinolojensa
kehittämiseen.

ETSK on aina ollut olennainen osa EU:ta: se
perustettiin Rooman sopimuksella vuonna
1957 antamaan neuvoja EU:n päättäjille ja varmistamaan, että tavalliset ihmiset kaikkialta
Euroopasta pääsevät vaikuttamaan Euroopan
kehittämiseen.
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ETSK:n tehtävä
ETSK pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että
EU:n päätöksenteko ja lainsäädäntätyö on demokraattista ja tehokasta ja vastaa todella EU:n
kansalaisten tarpeita.
ETSK:lla on kolme päätehtävää:
• antaa neuvoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan komissiolle
•
varmistaa, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden näkemykset otetaan huomioon
Brysselissä, ja parantaa niiden tietämystä EU:n
lainsäädännön vaikutuksista EU:n kansalaisten
elämään
• tukea ja vahvistaa järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa EU:ssa ja sen ulkopuolella.
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ETSK:n vahvuus on
sen jäsenissä
ETSK:n toimitilat ovat Brysselissä, ja komiteaan
kuuluu 350 jäsentä EU:n 28 jäsenvaltiosta. Jäsenten yhteiskunnalliset ja ammatilliset taustat
ovat hyvin erilaisia, ja heillä on osaamista ja kokemusta hyvin monilta aloilta. Neuvosto nimeää jäsenet tehtävään viiden vuoden kaudeksi
jäsenvaltioiden esityksestä, mutta ETSK:ssa he
tekevät työtä riippumattomasti kaikkien EU:n
kansalaisten hyväksi. Jäsenet eivät työskentele pysyvästi Brysselissä, vaan suurin osa jatkaa
oman työnsä hoitamista kotimaassaan, jolloin
heillä säilyy yhteys kotiseutunsa ihmisiin.

Miten ETSK toimii?
Euroopan parlamentilla, neuvostolla ja komissiolla on lakiin perustuva velvollisuus kuulla
ETSK:ta säätäessään uusia lakeja monista eri
aiheista. ETSK tarkastelee ehdotuksia ja laatii
lausuntoja jäsentensä saavuttaman yhteisymmärryksen pohjalta.
Lisäksi ETSK antaa oma-aloitteisia lausuntoja
aiheista, joita jäsenet pitävät tärkeinä EU:n kansalaisten etujen kannalta. Komitea laatii myös
EU:n lainsäätäjien pyynnöstä valmistelevia
lausuntoja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta ja julkaisee tiedonantoja ajankohtaisista
aiheista. ETSK kehittää myös hankekohtaisia
aloitteita, jotka juontavat juurensa kansalaisyhteiskunnan vaatimuksista, ja tekee vaikutusten
arviointeja EU:n lainsäädännön vaikuttavuuden seuraamiseksi.
Komitea muodostuu kolmesta ryhmästä:
työnantajat – ryhmä I, työntekijät – ryhmä II ja
moninainen Eurooppa – ryhmä III. Tavoitteena
on rakentaa konsensus näiden ryhmien välillä,
jotta ETSK:n lausunnot kuvastaisivat todenmukaisesti EU:n kansalaisten taloudellisia ja yhteiskunnallisia intressejä.
• T
 yönantajat (ryhmä I)
• T
 yöntekijät (ryhmä II)
• M
 oninainen Eurooppa (ryhmä III)

ETSK:ssa on kuusi jaostoa, jotka käsittelevät
EU:n toimialoja. Aihepiirit vaihtelevat taloudesta sosiaaliasioihin, liikenteeseen ja ympäristöön
ja sisämarkkinoista ulkosuhteisiin. Jäsenet osallistuvat asiantuntemuksensa mukaan yhden tai
useamman jaoston toimintaan:
• Talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja
sosiaalinen yhteenkuuluvuus (ECO)
• Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus
(INT)
• Liikenne, energia, perusrakenteet,
tietoyhteiskunta (TEN)
• Työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus
(SOC)
• Maatalous, maaseudun kehittäminen,
ympäristö (NAT)
• Ulkosuhteet (REX)

Näissä jaostoissa jäsenet tekevät pohjatyön eli
laativat lausuntoja ehdotuksista EU:n säädöksiksi. Kaikkien prosessiin osallistujien on neuvoteltava yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi. Tämä tekee ETSK:sta ainutlaatuisen: sen
täytyy heijastaa kaikkien yhteiskunnan eturyhmien toiveita. Tästä syystä sen toimintaprosessi perustuu kompromisseihin ja keskinäiseen
kunnioitukseen.
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ETSK:ssa on myös neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI*), joka
on auttanut merkittävästi EU:n teollisuutta
ennakoimaan globalisaation vaikutuksia ja mukautumaan niihin.

• Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä
(SMO)
• Kestävän kehityksen seurantaryhmä (SDO)
• Työmarkkinoiden seurantaryhmä (LMO)
• Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä
ryhmä (ESG)

• Neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden
muutokset” (CCMI*)
Lopuksi lausunnoista keskustellaan ja ne
hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä
ETSK:n täysistunnoissa, joita pidetään yhdeksän kertaa vuodessa Brysselissä. Sen jälkeen lausunnot lähetetään EU:n lainsäätäjille
parlamenttiin ja neuvostoon, ja ne vaikuttavat
näin lainsäädäntöprosessiin.
Lisäksi ETSK:ssa toimii kolme seurantaryhmää – yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä, työmarkkinoiden seurantaryhmä ja
kestävän kehityksen seurantaryhmä – sekä
eurooppalaista ohjausjaksoa eli EU:ssa toteutettavaa talous- ja finanssipolitiikan koordinointisykliä käsittelevä ryhmä, joka koordinoi
ohjausjakson tukemista ja pyrkii siihen, että

eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan ehdotukset kasvun ja työllisyyden edistämiseksi
otetaan huomioon.
ETSK:n jäsenet valitsevat kahden ja puolen
vuoden välein puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa, joista toinen on
vastuussa viestinnästä ja toinen budjetista.
Tämänhetkinen puheenjohtaja on Luca Jahier
(moninainen Eurooppa -ryhmä) Italiasta, ja
varapuheenjohtajina toimivat Isabel Caño
Aguilar (työntekijät-ryhmä) Espanjasta ja Milena
Angelova (työnantajat-ryhmä) Bulgariasta.
*

CCMI: lyhenne valiokunnan ranskankielisestä nimestä Commission
consultative des mutations industrielles.

ETSK:n
puheenjohtaja
ETSK:n 32. puheenjohtajaksi valittiin 18. huhtikuuta 2018 Luca Jahier (moninainen Eurooppa ryhmä) Italiasta. Hän aikoo tehdä toimikautensa aikana työtä kestäväpohjaisemman,
demokraattisemman ja kulttuurisesti osallistavan tulevaisuuden rakentamiseksi Eurooppaan, erityisesti EU:n kansalaisten seuraavalle
sukupolvelle, jotta ihmiset saisivat elää sosiaalisesti ja taloudellisesti paremmin voivassa
yhteiskunnassa.

”Se, mitä nyt tarvitsemme,
on rEUnaissance: edistyksen
ja kestäväpohjaisen kasvun
eurooppalainen agenda,
jonka juuret ovat yhteisessä
kulttuurialueessa ja jonka
avulla vahvistetaan avoimia ja
demokraattisia eurooppalaisia
yhteiskuntia.”

www.eesc.europa.eu/president

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier
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ETSK:n
lausunnoissa
käsitellään monia
elämänaloja
ETSK on antanut 60 toimintavuotensa aikana
tuhansia lausuntoja, joilla pyritään kansalaisten elämänlaadun parantamiseen EU:ssa. Lausuntojen aiheet vaihtelevat EU:n kuluttajien
suojelemisesta vaarallisilta tai käyttötarkoitukseen soveltumattomilta tuotteilta yhtäläisten
oikeuksien takaamiseen kaikille ja erityisesti
kaikkein haavoittuvimmille EU:n kansalaisille ja
hyvien toimintatapojen edistämisestä muun
muassa ympäristö- ja energiapolitiikassa aina
demokratian, vapauden ja ihmisoikeuksien
edistämiseen kaikkialla maailmassa.
Lausuntoihin voi tutustua täällä:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.opinions-search

Nuoret
eurooppalaiset
ETSK on ottanut nuorten kanssa työskentelyn
(www.eesc.europa.eu/youth) yhdeksi tärkeimmistä painopisteistään. Erityisiä aloitteita ovat
muun muassa seuraavat:
• ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -keskustelu, johon osallistuu koulujen oppilaita
kaikista EU:n jäsenvaltioista sekä ehdokasmaista: www.eesc.europa.eu/yeys2018
• ”R EU Ready?” -niminen verkossa toimiva oppimispeli ja Android- ja iOS-laitteissa toimiva
sovellus, jonka avulla nuoret eurooppalaiset
voivat tutustua ETSK:n toimintaan: https://
www.eesc.europa.eu/R-EU-READY
• ETSK:n jäsenet käyvät säännöllisesti kotimaansa kouluissa ja yliopistoissa kertomassa
EU:n toiminnasta ja kuuntelemassa nuorten
mielipiteitä.
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Euroopan ja
ETSK:n haasteet

”Euroopan unionin on osoitettava kykynsä nähdä muutoksessa
mahdollisuus ja ottaa se vastaan; siirtyminen neljänteen
teolliseen murrokseen, vähähiiliseen kiertotalouteen, uusiin
työnteon muotoihin ja uudenlaiseen yhteiskuntaan on nuoren
sukupolvemme tulevaisuutta. Meidän on otettava nuoret
kumppaneina mukaan sopivan sosiaali- ja talousmallin
etsintään.”
ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier

”Juuremme ovat ammattijärjestöissä, elinkeinoelämän
järjestöissä ja kansalaisjärjestöissä, jotka auttavat rakentamaan
Eurooppaa päivä päivältä. Päätavoitteenamme on tuoda
nämä konkreettiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset toimijat
lähemmäs EU:n toimielimiä samalla kun teemme työtämme
tunnetuksi eurooppalaisten elämänlaadun parantamiseksi.
Tuodessamme työntekijöiden, työnantajien sekä
maataloustuottajien, kuluttajien ja vammaisten asiaa ajavien
järjestöjen äänen kuuluviin nostamme ruohonjuuritason
toiminnan poliittiseen keskusteluun, sillä ETSK edistää aloitteita,
jotka vastaavat kansalaisten päivittäisiin tarpeisiin ja tekevät
heistä näkyviä.”
ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño Aguilar

”ETSK:lla on ainutlaatuiset mahdollisuudet esittää tasapainoisia
ideoita siitä, miten voitaisiin parantaa Euroopan talouden
kilpailukykyä ja edistää siten kasvua ja kestäväpohjaista
työpaikkojen luomista ja miten voitaisiin viedä eteenpäin
näiden toimenpiteiden toteuttamista ja niihin sitoutumista
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kaikkien osapuolten
tuella ja aktiivisella myötävaikutuksella. ETSK on Euroopan
työmarkkinaosapuolten ja kansalaisten näkemysten
välittäjänä ehdottoman tarpeellinen foorumi, jonka
vaikutuksesta kaikkien elämään voidaan saada enemmän
Eurooppaa.”
ETSK:n varapuheenjohtaja Milena Angelova
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ETSK vaikuttajana
ETSK:n lausunnoilla on todellista vaikutusta
EU:n päätöksentekoon. Euroopan komission
raportit osoittavat, miten ETSK:n näkemykset
on otettu huomioon keskeisillä lainsäädäntöaloilla. EU:n puheenjohtajavaltiot ja jäsenvaltiot
ovat kiitelleet ETSK:n työtä. Monet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat tunnustaneet, että ETSK:n työ heidän etujensa
ajamiseksi on arvokasta.
ETSK järjestää joka vuosi yli 340 kokousta
Brysselissä ja EU:n jäsenvaltioissa ja julkaisee noin 150 lausuntoa 24 kielellä. Synergian
maksimoimiseksi se on sopinut resurssien
yhdistämisestä muiden EU:n elinten kanssa.
Yksi näistä on alueiden komitea, jonka kanssa ETSK jakaa toimitilat.
ETSK on saavuttanut vuosien kuluessa paljon. Se on ollut keskeisesti mukana edistämässä maahanmuuttajien kotoutumista
eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Se on
20 vuoden ajan järjestänyt vuosittaisen
”Euroopan kuluttajapäivä”
tapahtuman.
Komitea on ollut erittäin aktiivinen kulttuuriperinnön eurooppalaisena teemavuonna
2018 ja jatkanut pohdintojaan kulttuurin
asemasta rauhan ja vakauden kulmakivenä.
Se huolehtii jatkuvasti siitä, että EU kiin-

nittää huomiota nuorisotyöttömyyteen ja
köyhyyteen sekä kasvuun ja yrittäjyyteen.
Se pyrkii esimerkiksi vahvistamaan naisten
asemaa työssä, koordinoimaan paremmin
EU:n energiapolitiikkaa, parantamaan elintarviketurvaa ja vähentämään elintarvikkeiden haaskausta, edistämään aktiivisempaa
EU:n laajuista panosta maailmanlaajuiseen
rauhanrakentamiseen jne.

ETSK:n näkemys
ETSK:lle on tärkeää edistää osallistavaa demokratiaa Euroopassa parlamentaarisen
demokratian rinnalla. ETSK haluaa rakentaa
yhteiskunnan, jossa kaikki ovat mukana ja
osallistuvat aktiivisesti. Sellaisessa yhteiskunnassa kansalaiset pystyvät vaikuttamaan
omaan ja lastensa tulevaisuuteen. Nuoret
voivat luottaa saavansa työpaikan ja ihmisarvoisen elämän. Ihmiset kokevat, että he
voivat vaikuttaa ja sitoutua, että heitä kunnioitetaan ja että heidän turvallisuudestaan
huolehditaan.
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Ajankohtaista
ETSK käyttää uusinta viestintäteknologiaa hyödyntääkseen kaikki mahdollisuudet näkemystenvaihtoon EU:n kansalaisten kanssa. ETSK
käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa (Facebook, Twitter, YouTube ja LinkedIn) sekä blogeja ja videoita mahdollisimman laajan yleisön
ja erityisesti nuorten saavuttamiseksi. ETSK:n
internetsivuilla on lisätietoa.
Haluamme helpottaa kaikin tavoin sitä, että
Euroopan kansalaiset löytävät meidät ja ottavat
meihin yhteyttä:
ETSK:n verkkosivut: www.eesc.europa.eu
ETSK:n puheenjohtajan verkkosivut:
www.eesc.europa.eu/president
Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee
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