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PÄÄTÖS

NEUVONANTO

Euroopan talousja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) edustaa
kansalaisyhteiskunnan ääntä EU:n toimielinkentässä ja on
sidosryhmien linkki EU:hun.
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
esittely
ETSK on olennainen osa EU:ta: se perustettiin
Rooman sopimuksella vuonna 1957 antamaan
neuvoja EU:n päättäjille ja varmistamaan,
että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot
ja verkostot kaikkialta Euroopasta pääsevät
vaikuttamaan Euroopan kehittämiseen.

Nämä
organisaatiot
toimivat
usein
päätöksentekijöiden ja kansalaisten yhdystahoina
ja tarjoavat ihmisille mahdollisuuden toimia
aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi tai antaa
tukensa erityisille asioille yhteiseksi hyväksi.

ETSK on erilainen kuin muut EU:n elimet. Se on
ainutlaatuinen kuulemisen, vuoropuhelun ja
yhteisymmärryksen foorumi järjestäytyneen
kansalaisyhteiskunnan kaikkien eri alojen
edustajille.
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ETSK:n mission ja visio
ETSK pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että
EU:n päätöksenteko ja lainsäädäntätyö
on demokraattisempaa ja tehokkaampaa 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: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.

ETSK:n vahvuus
on sen jäsenissä
ETSK:n toimitilat ovat Brysselissä, ja komiteaan
kuuluu 329 jäsentä EU:n 27 jäsenvaltiosta.
Jäsenten yhteiskunnalliset ja ammatilliset
taustat ovat hyvin erilaisia, ja heillä on
osaamista ja kokemusta hyvin monilta
aloilta. He edustavat työnantajajärjestöjä,
teollisuutta, kauppakamareita, pienten ja
keskisuurten
yritysten
(pk-yritysten)
yhteenliittymiä, ammattiliittoja, kuluttajia,
maataloustuottajia,
vammaisaktiiveja,
tiedemaailmaa, naisten oikeuksia ajavia
ryhmiä, ympäristönsuojelijoita, osuuskuntia,
nuorisojärjestöjä, ihmisoikeusjärjestöjä
jne. ETSK kerää yhteen kaikkiaan noin 250
kansallisen tason organisaatiota ja verkostoa,
jotka edustavat miljoonia EU:n kansalaisia.
Neuvosto nimeää ETSK:n 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 suora yhteys
taustayhteisöihinsä.
Komitea muodostuu kolmesta ryhmästä:
työnantajat-ryhmä,
työntekijät-ryhmä
ja
moninainen Eurooppa -ryhmä. Tavoitteena
on rakentaa konsensus näiden ryhmien
välillä, jotta ETSK:n lausunnot kuvastaisivat
todenmukaisesti EU:n kansalaisten taloudellisia
ja yhteiskunnallisia intressejä.

Työnantajat
ryhmä I

Työntekijät
ryhmä II

Moninainen Eurooppa
ryhmä III
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Miten ETSK toimii?
Euroopan parlamentilla, neuvostolla ja
komissiolla on oikeudellinen 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 erityisistä toimintapolitiikoista
kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. ETSK ottaa
kansalaisyhteiskunnan vaatimukset huomioon
myös julkaisemalla julkilausumia, päätöslauselmia,
tiedonantoja ja EU:n lainsäädännön vaikutusten
arviointeja.

ETSK:ssa on kuusi jaostoa ja yksi
teollisuuden muutoksia käsittelevä
neuvoa-antava valiokunta sekä useita
seurantaryhmiä ja väliaikaisia ryhmiä. Näiden
elinten vastuualueet kattavat erilaisia EU:n
toimintapolitiikkoja taloudesta sosiaaliasioihin,
liikenteestäympäristökysymyksiin,sisämarkkinoista
ulkosuhteisiin, oikeusvaltioperiaatteesta ja
talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta
brexitiin. Jäsenet osallistuvat asiantuntemuksensa
mukaan yhteen tai useampaan näistä elimistä:

ECO

INT

TEN

”talous- ja rahaliitto, taloudellinen
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus”
-jaosto

”sisämarkkinat, tuotanto ja kulutus”
-jaosto

”liikenne, energia,
perusrakenteet, tietoyhteiskunta”
-jaosto

SOC

NAT

REX

”työllisyys, sosiaaliasiat,
kansalaisuus” -jaosto

”maatalous, maaseudun
kehittäminen, ympäristö”
-jaosto

”ulkosuhteet”-jaosto

Lausunnoista keskustellaan ja ne hyväksytään
yksinkertaisella
enemmistöllä
ETSK:n
täysistunnoissa, joita pidetään Brysselissä
yhdeksän kertaa vuodessa. Sen jälkeen
lausunnot lähetetään EU:n lainsäätäjille
parlamenttiin ja neuvostoon, ja ne vaikuttavat
näin lainsäädäntäprosessiin.
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ETSK järjestää joka vuosi yli 1 000 kokousta
Brysselissä ja EU:n jäsenvaltioissa ja julkaisee
noin 150 lausuntoa 24 kielellä.
Lausuntojen hakuväline: www.eesc.europa.
eu/fi/our-work /opinions-informationreports/opinions

Esimerkkejä onnistumisista
ETSK vahvistaa
kansalaisyhteiskunnan
vaikutusmahdollisuuksia
ilmastotoimissa
ETSK:n suositukset on otettu huomioon
eurooppalaista ilmastosopimusta koskevassa
Euroopan komission tiedonannossa, johon
sisältyy myös ajatus EU:n ilmastorahoitusfoorumin
perustamisesta.

ETSK vaikuttaa tapaan, jolla EU:n
varoja käytetään

ETSK vähentää jätteiden määrää
Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumi,
joka on perustettu yhdessä Euroopan
komission kanssa, tuo politiikan käytännön
tasolle kiertotaloudessa.

ETSK vaatii vammaisille henkilöille
äänioikeutta
800 000:lta EU:n kansalaiselta 16 maassa
evätään äänioikeus heidän vammansa vuoksi.
ETSK on käynnistänyt kampanjan tämän
syrjinnän lopettamiseksi.

ETSK
osallistuu
Euroopan
komission
perustamaan kestävää rahoitusta käsittelevään
asiantuntijaryhmään.
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ETSK haluaa, että akut ovat
saastuttamattomampia ja
ympäristöystävällisempiä
Kestävyysperiaatteiden mukaiset akut ovat
riippuvaisia kolmansista maista peräisin olevista
raaka-aineista, vaihtoehtoisista voimanlähteistä,
teknisestä asiantuntemuksesta ja kierrätyskapasiteetista,
”urbaani kaivostoiminta” mukaan luettuna.
Nämä suositukset on otettu huomioon
akkuja
koskevassa
EU:n
strategisessa
toimintasuunnitelmassa.

ETSK:n panoksen: paremmat yhteydet
kaupunki- ja maaseutualueiden välille,
kunnolliset elinolot kaikille, terveellinen
ympäristö... Yksikään EU:n kansalainen ei
saisi jäädä vaille julkisia palveluja pelkästään
asuinalueensa vuoksi.

ETSK antaa mallin
kansalaisyhteiskunnan harjoittamalle
kansainvälisen kaupan valvonnalle

ETSK pitää muuttajien asiaa
tärkeänä

ETSK:n
hahmottama
päätöksentekoon
osallistumisen malli on nyt vakioratkaisu
kansainvälisiin kauppasopimuksiin liittyvissä
kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antavissa ryhmissä.

ETSK ja Euroopan komissio järjestävät
yhdessä Euroopan muuttoliikefoorumin, jossa
poliittiset päättäjät ja kansalaisyhteiskunta
tekevät huomioita muuttoliike-, turvapaikkaja kotouttamisasioista.

ETSK pitää brexitiä valitettavana
asiana, mutta on edelleen
yhteydessä Britannian
kansalaisyhteiskuntaan

ETSK ei jätä yhtäkään aluetta
selviytymään omin avuin
Vuonna 2020 valmistunut Euroopan unionin
alueellinen toimintasuunnitelma 2030 sisältää
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ETSK:n toiminnan ansiosta brexitin jälkeinen
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan
sopimus sisältää nyt kansalaisyhteiskunnan
yhteisen neuvoa-antavan ryhmän, jolloin
kansalaisyhteiskunnan rooli tulevien suhteiden
seurannassa säilyy.

Nuoret eurooppalaiset
Osana tätä tehtävää ETSK haluaa kuulla, mitä
nuorilla on sanottavanaan. Nuoret eivät ole
pelkästään Euroopan tulevia työntekijöitä,
aktivisteja ja poliitikkoja, vaan heillä on myös
paljon ideoita, jotka ovat arvokkaita juuri nyt.
ETSK on ottanut nuorten kanssa työskentelyn
yhdeksi tärkeimmistä painopisteistään.

Erityisiä aloitteita
seuraavat:

ovat

muun

muassa

• Annetaan lausuntoja, joissa otetaan
huomioon nuorten erityistarpeet ja
-toiveet.
• Järjestetään nuorille suunnattuja
tapahtumia, kuten vuotuinen ”Sinun
Eurooppasi, sinun mielipiteesi”
-keskustelu kaikista EU:n jäsenvaltioista ja
ehdokasmaista olevien oppilaiden kanssa.
• Edistetään ETSK:n jäsenten säännöllisiä
vierailuja kotimaidensa kouluihin ja
yliopistoihin, jotta he voivat selittää EU:n
toimintaa ja kuunnella nuorten huolia ja
odotuksia.
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Euroopan ja
ETSK:n haasteet
ETSK:n nykyinen puheenjohtaja Christa Schweng valittiin tehtäväänsä
28. lokakuuta 2020, ja hänen tunnuslauseensa on

Yhdessä Euroopan tulevaisuuden puolesta
Euroopan unionin tulisi olla taloudellisesti hyvinvoiva, sosiaalisesti
osallistava ja ekologisesti kestävä. Unionin pitäisi tarjota vakaat olot koko
kansalaisyhteiskunnalle, jotta se voisi kukoistaa ja toimia avoimissa
ja arvoihin perustuvissa demokratioissa. ETSK keskittyy tukemaan
kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista toteutettaessa
tätä kokonaisvaltaista visiota osallistavammasta unionista
tarjoamalla arvokasta asiantuntemusta poliittisille päättäjille, jotta
toimintapolitiikoista tulisi tehokkaampia ja entistä paremmin todelliseen
taloudelliseen, sosiaalisen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen soveltuvia.
Christa Schweng, ETSK:n puheenjohtaja
Työnantajat-ryhmä, Itävalta

Euroopasta on tultava jälleen paikka, jossa on mahdollista parantaa
aivan kaikkien sosiaalista tilannetta. Luoda laadukkaita työpaikkoja
ja avata työmarkkinat nuorille, työttömille ja henkilöille, joilla ei
ole työsuhdeturvaa. Sukupuolten tasa-arvo on yksi sosiaalisen
kestävyyden kulmakivistä, ja tällä alalla meidän on tehtävä
enemmän eritoten naisia ajatellen. Ammattiyhdistysaktiivina
katson, että velvollisuutemme on osoittaa Euroopan kansalaisille,
että Euroopan unioni ja sen ainutlaatuinen sosiaalinen malli voivat
auttaa löytämään tien ulos covid-19-kriisistä.
Giulia Barbucci, budjettiasioista vastaava ETSK:n
varapuheenjohtaja
Työntekijät-ryhmä, Italia

ETSK voi tuoda lisäarvoa luomalla yhteisymmärrystä panoksellaan
uusiin toimintapolitiikkoihin ja kartoittamalla lainsäädännön
puutteita sekä tekemällä konkreettisia ehdotuksia niiden
korjaamiseksi. Komitean panos on tulosta henkilöstön ja
jäsenten väsymättömästä työstä, jotta saataisiin aikaan
arvokkaita ja ainutlaatuisia näkökulmia, joilla on näiden kaikkien
kansalaisyhteiskunnan ryhmien tuki. Tämän työn vahvistaminen on
ensisijainen tavoitteeni varapuheenjohtajana.
Cillian Lohan, viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja
Moninainen Eurooppa -ryhmä, Irlanti
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/
Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/
LinkedIn: www.linkedin.com/
company/european-economic-socialcommittee
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