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Hyvät lukijat

Talouden rakenteissa ja organisoinnissa tapahtuvat nopeat muutokset avaavat
parhaillaan uusia mahdollisuuksia mutta tuovat työmarkkinoille myös uudenlaisia riskejä
ja ongelmia. Joustavat työn tekemisen muodot ja uudenlaiset työntekijäryhmät tuntuvat
syrjäyttävän palkatut työntekijät, mikä herättää Euroopassa huolta paitsi tutkijoiden myös
poliitikkojen keskuudessa.
Tekniikan kehityksestä ja digitalisaatiosta johtuvat työelämän muutokset ja työvoimalta
vaadittavat uudet taidot ovat todellisuutta, joka on otettava vastaan. Seurauksena on,
että työtä tehdään monissa epätyypillisissä muodoissa, kuten osa-aikatyönä, usean eri
toimeksisaajan kanssa tehtävänä työnä ja verkkoalustoilla, jotka toimivat erikoistuneiden
korkean pätevyystason ammattilaisten verkostoina.
Työpaikoilla tapahtuva kehitys on yksi keskeinen näkökohta, johon ETSK
paneutuu toiminnassaan. Aiheen merkittävyyttä kuvastaa se, että vuoden 2017
kansalaisyhteiskuntapalkinto annetaan innovatiiviselle hankkeelle, jolla edistetään
laadukkaita työpaikkoja ja yrittäjyyttä ja siten työn tulevaisuuden turvaamista.
Haluamme palkita innovatiivisia yritysideoita, jotka tarjoavat käytännön esimerkkejä
sosiaalisesti hyväksyttävästä mukautumisesta työn uusiin muotoihin mutta myös
erilaisista työntekijöiden osallistamisen muodoista. ETSK seuraa tarkasti EU:n
työllisyysstrategiaa ja keinoja torjua huolestuttavimpia työttömyyden muotoja eli nuorisoja pitkäaikaistyöttömyyttä. Palkinnolla kannustetaan tältä pohjalta Euroopan yrityksiä
luovuuteen ja tuodaan esille parhaita esimerkkejä työttömyyden torjuntakeinoista.
Työnteon muotojen muutokset antavat aihetta Euroopan sosiaaliturvatarpeiden kriittiseen
pohdintaan. Näiden tarpeiden edellyttämiin toimiin tarvitaan kuitenkin mittavaa rahoitusta,
ja sen takaaminen on ehkä eurooppalaisen yhteiskunnan suurin ajankohtainen haaste.

Gonçalo Lobo Xavier
Viestintäasioista vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja
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EU:n ja Välimeren alueen maiden
talous- ja sosiaalineuvostojen ja
vastaavien elinten huippukokous
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Tekoälyä käsittelevä ETSK:n
konferenssi

ETSK:n täysistunto

ETSK on tyytyväinen
keskusteluun sosiaalisesta
Euroopasta ja vaatii
poliittista tukea
Tiemaksuilla
olisi rahoitettava
Euroopan laajuista
liikenneinfrastruktuuria
LeaderSHIP 2020 -ohjelma
tarvitsee vahvistamista

”Säädöskehyksen on johdettava
kaiken taloudellisen toiminnan ja
kaikkien liiketoimintamallien kannalta
oikeudenmukaiseen ja tasapainoiseen
verotusjärjestelmään rajoittamatta
yhteistyötalouden mahdollisuuksia
luoda työllisyyttä ja kasvua”, totesi
19. lokakuuta 2017 hyväksytyn,
yhteistyötalouden verotusta käsittelevän
ETSK:n lausunnon esittelijä Giuseppe
Guerini (muut eturyhmät, IT).
Nykyisessä verolainsäädännössä uusia
liiketoimintamalleja ja taloudellisen
toiminnan muotoja ei oteta asianmukaisesti
huomioon. Tämä luo lainsäädäntöön
ja verotukseen liittyvää epävarmuutta,
vääristää kilpailua ja johtaa tulojen
menetykseen. Näiden ongelmien
ratkaisemiseksi ETSK kehottaa kansallisia
viranomaisia tiivistämään yhteistyötään
ja mukauttamaan säännöksiään. Komitea
katsoo kuitenkin, että digitaalitaloutta
voidaan hallinnoida asianmukaisesti

ainoastaan aidon eurooppalaisen
lähestymistavan avulla. Toisen esittelijän
Krister Anderssonin (työnantajat-ryhmä,
SE) mukaan ”EU:n viranomaisten on pyrittävä
rakentamaan Euroopan ulkopuolista
kansainvälistä yhteistyötä todelliseen
digitaaliseen talouteen sovellettavien
perussääntöjen vahvistamiseksi”.
Vaikka uusi teknologia edistää ja
vauhdittaa yhteistyötaloutta, ETSK pitää
tärkeänä, että yhteistyötaloutta arvioidaan

kokonaisuudessaan rinnastamatta sitä
digitaalitalouteen. ETSK katsoo, että
järkevän tulorajan käyttöön ottaminen voisi
olla avuksi säänneltäessä tulojen verotusta
ja että verovelvoitteista on annettava
nykyistä enemmän tietoa suurelle yleisölle.
EU:n päätöksentekijöiden ja lainsäätäjien
on myös varmistettava, että kuluttajia,
työntekijöitä ja palveluntarjoajia – sekä
yksityisyyttä ja henkilötietoja – suojellaan.
(jk)
l

Kansalaisyhteiskunnan rahoittaminen on
demokratian kannalta olennaisen tärkeää
ETSK katsoo, että EU:n toimielinten
olisi edistettävä myönteistä kuvaa
kansalaisyhteiskunnan organisaatioista,
huolehdittava niiden riippumattomuuden
säilyttämisestä ja varmistettava, että niille
osoitetaan asianmukainen rahoitus.
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Uskon, että näinä työelämän mullistuksen aikoina työmarkkinavuoropuhelun
perustavoitteet ja -periaatteet ovat entistäkin tärkeämpiä sen varmistamiseksi, että
tulokseksi saadaan hyviä kompromissiratkaisuja. Euroopassa on jo joitakin hyviä esimerkkejä
siitä, miten työelämän vaatimusten ja haasteiden kanssa kannattaa menetellä. Olemme
nähneet osoituksia tästä kansalaisyhteiskuntapalkintoa tavoittelevissa 111 hankkeessa,
mutta malliksi kelpaavia esimerkkejä on vielä paljon enemmän. Olemme jo valinneet
kaikkein ansioituneimmat hakijat ja palkitsemme kiinnostavimmat, innovatiivisimmat
ja inspiroivimmat hankkeet piakkoin. Toivomme, että antamamme tuki siivittää ne vielä
suurempaan menestykseen. Palkinnon tarkoituksena on myös nostaa valokeilaan kaikki ne,
jotka ovat pystyneet vastaamaan haasteeseen, sekä antaa heille tunnustusta ja rohkaista
heitä ponnistelemaan eteenpäin. Kannustamme kaikkia kansalaisyhteiskunnan toimijoita
jatkamaan hyvää työtä!

ETSK kehottaa Euroopan komissiota
ja jäsenvaltioita soveltamaan olemassa
olevia verotuksen sääntelyjärjestelmiä ja
verotusjärjestelmiä yhteistyötalouteen/
digitaalitalouteen.
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PÄÄKIRJOITUS

Yhteistyötalouden verotus edellyttää
aitoa eurooppalaista yhteistyötä

Kansalaistoiminnalle yhä vihamielisemmässä poliittisessa ilmapiirissä Euroopan
unionin on tuotava entistäkin painokkaammin esiin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden roolin merkitys. Näin todettiin
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK)
lokakuisessa täysistunnossa.
Esitellessään laatimaansa oma-aloitteista
lausuntoa aiheesta Kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden EU-rahoitus lausunnon
esittelijä Jean-Marc Roirant (muut
eturyhmät, FR) kertoi, että ETSK on laatinut
yli 25 suositusta kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden ja EU:n yhteyksien
vahvistamiseksi ja kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden rahoitusmahdollisuuksien
parantamiseksi.
Tämä kehotus toimintaan on hyvin
ajoitettu, sillä EU:n toimielimet ovat
valmistautumassa käynnistämään

keskustelut vuoden 2020 jälkeisestä
monivuotisesta rahoituskehyksestä.
”EU:n toimielinten on tuotava selkeästi
esille, että kansalaisyhteiskunnan
organisaatiot ovat olennaisen tärkeitä”,
Roirant sanoi.
ETSK suosittaa, että aloitetaan uudelleen
keskustelut järjestöjen eurooppalaisesta
perussäännöstä ja että kansalaisvuoropuhelua koskevan perussopimuksen 11 artiklan
täytäntöönpanoa viedään eteenpäin.

www.eesc.europa.eu

ETSK kehottaa lisäämään kansalaisyhteiskunnan organisaatioille
annettavaa rahoitusta ja osoittamaan
seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 500 miljoonaa euroa Kansalaisten
Eurooppa -ohjelmalle.
ETSK myös kehottaa perustamaan
unionin oikeusasiamiehen, joka
vastaa kansalaistoimintaan liittyvistä
vapauksista. (ll)
l

ETSK kehottaa Euroopan
komissiota vahvistamaan
unionin taloudellista perustaa ja
sosiaalista ulottuvuutta

ETSK on tyytyväinen keskusteluun
sosiaalisesta Euroopasta ja vaatii
poliittista tukea

”Olemme tyytyväisiä siihen, että olette ottaneet meidät
mukaan päätöksentekoprosessiin, mutta olisimme vielä
tyytyväisempiä, jos ottaisitte meidät toimintaan mukaan
vielä tiiviimmin”, totesi ETSK:n puheenjohtaja Georges
Dassis.

Kun otetaan huomioon haasteet,
jotka saattavat estää EU:n etenemisen, nykyinen keskustelu Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta ja
Euroopan sosiaalisten oikeuksien
pilarista voisi auttaa saavuttamaan
uuden yhteisymmärryksen strategioista, joita tarvitaan varmistamaan
talouskasvu ja EU:n kansalaisten
hyvinvointi, totesi ETSK aiheesta
Sosiaalisen ulottuvuuden ja Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilarin vaikutukset Euroopan unionin tulevaisuuteen antamassaan lausunnossa, joka
hyväksyttiin lokakuussa.

Varapuheenjohtaja Timmermans huomautti, että vaikka
taloudellinen ilmapiiri Euroopassa on nyt aiempaa
parempi, monet ihmiset ovat edelleen tyytymättömiä.
Syynä tähän on kasvava eriarvoisuus eurooppalaisessa
yhteiskunnassa. ”Ainoa keino, jonka avulla kykenemme
mielestäni järkevästi eikä ainoastaan symbolisin elein
täyttämään lupauksen lähentymisestä, ainoa keino – ja
tämä on vilpitön käsitykseni – jonka avulla kykenemme
esittämään vision yhteiskunnasta, jossa ihmiset ottavat
uudelleen hallintaansa yksilöllisen ja yhteisöllisen
kohtalonsa, on että ratkaisemme maailmanlaajuiset
ongelmat yhdessä eurooppalaisina ja Euroopan tasolla”,
totesi Timmermans.

Gabriele Bischoff ja Jukka Ahtela
ETSK kehotti EU:n neuvostoa
hyväksymään toimielinten välisen
julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien
ETSK totesi, että olisi pyrittävä määrittelemään
pilarista Göteborgissa marraskuussa pidettävässä
yhteisiä periaatteita ja strategioita, jotta edistetään
huippukokouksessa ja lähetti poliittisen viestin sen
palkkojen ylöspäin suuntautuvaa lähentymistä,
täytäntöönpanoa varten.
vähimmäistuloa, jonka avulla kaikki ihmiset
voivat elää ihmisarvoista elämää, ja sosiaalisen
Asiakirjan olivat laatineet Gabriele Bischoff
yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisten investointien
(työntekijät-ryhmä, DE) ja Jukka Ahtela (työnantajatlisäämistä. ETSK toi myös esiin huolensa nykyisten
ryhmä, FI) komission pyydettyä lausuntoa esittämästään
sosiaalisten oikeuksien puutteellisesta
pohdinta-asiakirjasta, mutta ETSK päätti nivoa
toteutumisesta ja ”erilaisista EU:n lainsäädännön
lausunnon ehdotettuun julistukseen Euroopan
noudattamisen kulttuureista” jäsenvaltioissa. (ll) l
sosiaalisten oikeuksien pilarista.

Euroopan komission ensimmäinen
varapuheenjohtaja Frans Timmermans kiitti ETSK:n
lokakuun täysistunnossa pitämässään puheessaan
ETSK:n jäseniä heidän panoksestaan komission vuoden
2018 työohjelmaan, joka esiteltiin heinäkuussa 2017.
Hän painotti, että ETSK:n panoksella oli ollut todellinen
vaikutus ohjelmaan.

Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja
Frans Timmermans ja ETSK:n puheenjohtaja
Georges Dassis täysistunnossa

ETSK Göteborgin sosiaalihuippukokouksessa

Euroopan maaseutualueet tarvitsevat uutta
pontta
ETSK kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita laatimaan joustavia ja
tehokkaita tukiohjelmia
Maaseudun kehittämistä voidaan parantaa,
ja paikallisväestö on valmiina toimiin mutta
tarvitsee tukea. EU:n ja kansallisten viranomaisten
on parannettava kylien ja pienten kaupunkien
mahdollisuuksia. Lokakuun täysistunnossa
hyväksytyllä lausunnollaan Kylät ja pienet kaupungit
maaseudun kehittämisen moottoreina ETSK haluaa
antaa panoksen Euroopan maaseutualueiden
elvyttämiseen.

Kaupunkien, kuntien ja maaseutualueiden yhteistyö
maatila- ja maaseutumatkailun, terveyteen liittyvän
toiminnan sekä elintarvikeketjun aloilla hyödyttäisi
suurta yleisöä.
Maaseudun kestävä kehitys onnistuu vain
paikallisväestön tuella, ja se on otettava mukaan
päätöksentekoon. ”Meidän on kannustettava ihmisiä
ja erityisesti nuoria, annettava heille ääni ja tuettava
heidän ideoitaan”, korosti Jones. (sma)
l

Euroopan maaperää hallinnoitava paremmin
ETSK ehdottaa viitekehystä
maaperän terveyden ja viljavuuden
säilyttämiseksi
Euroopan maaperän terveyden säilyttäminen
tai parantaminen on yksi tärkeimmistä haasteista
toimeentulomme ylläpitämiseksi. ETSK ehdottaa
ensimmäisenä toimenpiteenä EU:n yhteistä viitekehystä,
jonka avulla voitaisiin määritellä yhtenäinen
terminologia ja yhdenmukaistetut kriteerit maaperän
hyvää tilaa varten.
Eurooppa menettää joka vuosikymmenen kuluessa
jäsenvaltion kokoisen alueen viljelymaata
ETSK hyväksyi lokakuun täysistunnossa EU:n
puheenjohtajavaltio Viron pyynnöstä laaditun
lausunnon Maan käyttö kestävään ruoantuotantoon
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ja ekosysteemipalvelujen tuottamiseen. ”Kohtelemme
usein maaperäämme aivan kuin sitä olisi mielin määrin.
Vain kuuden vuoden aikana, vuodesta 2006 vuoteen
2012, maata otettiin Euroopan maissa vuosittain
käyttöön noin 107 000 hehtaaria, mikä tarkoittaa, että
alle kymmenessä vuodessa menetetään Kyproksen
kokoinen ala viljelymaata. Tällainen valtava maa-alan
kysyntä on lopetettava”, sanoi lausunnon esittelijä
Roomet Sõrmus (muut eturyhmät, EE).
Viitekehys kestävää maaperän hoitoa varten
Kaikissa jäsenvaltioissa maatalousmaan menetys
on vakava ongelma. ”Maaperäämme on suojeltava.
Maatalousmaan kestävää käyttöä ja suojelemista varten
olisi olennaisen tärkeää laatia EU:n yhteinen viitekehys,
jossa määriteltäisiin hyvä maaperän tila, yhtenäinen
terminologia ja yhdenmukaistetut valvontaperusteet
sekä ensisijaiset poliittiset toimet”, totesi Sõrmus. (sma)
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Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, ETSK:n puheenjohtaja
Georges Dassis ja Ruotsin pääministeri Stefan Löfven oikeudenmukaisia
työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä vuoden 2017 sosiaalihuippukokouksessa

Unionin kansalaiset tarvitsevat enemmän
ja parempaa Eurooppaa taloudellisen
kehityksen varmistamiseksi
EU:n hallinnointiin tarvitaan yhteinen tietoisuus päämäärästä, joka ulottuu paljon
teknisiä toimintamalleja ja toimenpiteitä edemmäs. Tämä on
yksi Euroopan talouden tulevaisuutta käsittelevän ETSK:n
lausuntopaketin keskeisistä
päätelmistä. Aiheita Euroalueen
talouspolitiikka 2017, Talousja rahaliiton syventäminen
vuoteen 2025 mennessä, EU:n
rahoitus vuoteen 2025 mennessä ja Pääomamarkkina
unioni: väliarviointi koskevissa
lausunnoissa käsitellään EU:n
talouden nykyisiä haasteita ja
esitetään konkreettisia ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi.
ETSK:n lausuntopaketissaan esittämiin keskeisiin
suosituksiin kuuluvat talousuudistusten ja investointien
kehittäminen edelleen EU-tasolla, EU:n talousarvion
kasvattaminen ja sen rakenteen uudistaminen sekä
talous- ja rahaliiton talous-, budjetti-, finanssi- ja
politiikkapilareiden toteuttaminen. ETSK kannattaa
euroalueen tasapainoista talouspolitiikkayhdistelmää,
jonka raha-, finanssi- ja rakennepoliittiset osa-alueet
ovat asianmukaisesti sidoksissa toisiinsa, ja kehottaa
Eurooppa-neuvostoa harkitsemaan uudelleen
päätöstään hylätä positiivinen finanssipolitiikan
viritys koko euroalueelle. ETSK:n mielestä talous- ja
rahaliiton syventäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta
rahapolitiikkaa ja kansallisia talouspolitiikkoja voidaan
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”EU:n ja jäsenvaltioiden on annettava uutta pontta
maaseudun kehittämiseen. Meidän on tehtävä
maaseudustamme houkuttavampi paikka elää”, sanoi
esittelijä Tom Jones (muut eturyhmät, UK).

Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys edellyttää
asianmukaista infrastruktuuria, johon sisältyvät
nopeat laajakaistapalvelut ja ajanmukainen
liikenneverkko. ”Tähän kuuluu paitsi älykkään
maantie- ja rautatieliikenneverkon järjestäminen
myös liikenneverkon älykäs ja tehokas käyttö”,
lausunnon esittelijä Tom Jones totesi. ETSK tukee
vahvasti Euroopan komission älykkäät kylät -aloitetta
ensimmäisenä askeleena oikeaan suuntaan.

ETSK:n jäsenistön valtuuskunta
osallistui puheenjohtaja Georges
Dassisin johdolla korkean tason
sosiaalihuippukokoukseen,
joka pidettiin Göteborgissa
17. marraskuuta. Euroopan komissio,
neuvosto ja Euroopan parlamentti
antoivat kokouksessa yhteisen
julistuksen Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilarista. ETSK on ilmaissut
kannattavansa pilarin perustamista
ja varoittanut lausunnoissaan useaan
otteeseen, että EU:n tulevaisuus
on vaakalaudalla, ellei sosiaalisia
oikeuksia turvata vakaalta ja kestävältä
taloudelliselta pohjalta. (ll)
l
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Työntekijät-ryhmän puheenjohtajaGabriele Bischoff
ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että komissio oli tuonut
sosiaalisten oikeuksien pilarin näkyvästi esille.
Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk
painotti tarvetta keskittyä kysymyksiin, joissa EU:n
toiminta synnyttää lisäarvoa. Muut eturyhmät -ryhmän
puheenjohtaja Luca Jahier korosti tarvetta edetä
pidemmälle. (sg)
l

Sosiaalisten oikeuksien pilaria käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijät

tukea paremmin ja samalla vahvistaa EU:n ohjauksen
ja hallinnan demokraattista ja sosiaalista ulottuvuutta.
Lisäksi komitea pitää tervetulleena komission ehdotusta
keskittyä eurooppalaiseen lisäarvoon EU:n talousarvion
menopuolen perusperiaatteena, toivoo lisää EU:n omia
varoja talousarvion rahoittamiseksi sekä kehottaa
painokkaasti kaikkia jäsenvaltioita toteuttamaan ripeästi
pääomamarkkinaunionin, jotta EU:n talous saa pikaisesti
uusia impulsseja ja kehittyy yhä dynaamisemmaksi.
Vastikään julkaistu komission vuoden 2018 työohjelma
osoittaa, että komissio aikoo tehdä ehdotuksia ETSK:n
esiin ottamilla aloilla. (jk)
l

ETSK antaa lokakuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa tukensa komission tavoitteelle toteuttaa vuoteen 2025 mennessä puhdas,
kilpailukykyinen ja verkotettu liikkuvuusjärjestelmä, jossa yhdistyvät kaikki liikennemuodot.
Komitea kehottaa komissiota jatkamaan sääntelykehyksen parantamista, jotta voidaan luoda tehokkaasti toimiva yhtenäinen Euroopan liikennealue.

ETSK painottaa kuitenkin, että komission tulee edelleen
hioa ehdotettuja lainsäädäntömuutoksia.
”Digitalisaatio mullistaa liikenteen ja tarjoaa kuluttajille
ja yrityksille entistä parempaa palvelujen laatua, mukavuutta, joustavuutta, edullisuutta ja turvallisuutta”,
Ulrich Samm totesi.
Sähköajoneuvot voivat auttaa vähentämään paikallista ilman saastumista, mutta toisaalta EU:n yleisten
kasvihuonekaasupäästötavoitteiden saavuttaminen
edellyttää politiikkaa, jolla edistetään puhdasta sähköntuotantoa. ETSK panee merkille, että liikkuvuuspaketissa
ennakoitu tieliikenteen päästövähennys (13 prosenttia)
eroaa 18–19 prosentin vähennyksestä, jota tarvittaisiin,
jotta liikenneala voisi edistää vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamista. Komitea korostaakin, että
puhtaan sähkön tuotanto on välttämätön edellytys
sille, että sähköajoneuvot voidaan saattaa onnistuneesti
massamarkkinoille. (mp)
l

Tämä on ETSK:n täysistunnossaan 18. lokakuuta hyväksymän lausunnon keskeinen sanoma. Lausunnon laativat esittelijät Ulrich Samm (työnantajat-ryhmä, DE) ja
Brian Curtis (työntekijät-ryhmä, UK).
ETSK kannattaa Euroopan komission esittämää liikkuvuusohjelmaa ja pitää myönteisenä, että sillä pyritään
ratkaisemaan joitakin vielä jäljellä olevia sisämarkkinoiden liikenteen ongelmia siten, että ihmisoikeudet
ja työntekijän oikeudet sekä ympäristönäkökohdat
otetaan huomioon.

Verotusalan hyvää hallintotapaa koskevat
lausekkeet kansainvälisissä sopimuksissa
edistävät kestävää kehitystä
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Tiemaksuilla olisi rahoitettava
Euroopan laajuista
liikenneinfrastruktuuria
Euroopan laajuisen tieverkon tiemaksutulot olisi
investoitava uudelleen liikenneinfrastruktuuriin
ja korvamerkittävä selvästi siten, että
tienkäytöstä perittävillä maksuilla rahoitettaisiin
tieinfrastruktuurin kehitys-, käyttö- ja
kunnossapitokustannuksia, kun taas ulkoisiin
kustannuksiin liittyvät tulot ohjattaisiin
maantieliikenteen kielteisten vaikutusten
lieventämiseen. Tämä on keskeinen viesti
ETSK:n lokakuun täysistunnossa hyväksytyssä
lausunnossa, jossa käsitellään komission ehdotusta
ns. eurovinjettidirektiivin tarkistamiseksi.
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ETSK haluaa puhtaan, kilpailukykyisen
ja verkotetun liikenteen ja liikkuvuuden
kaikkien ulottuville vuoteen 2025 mennessä

Komission ehdotuksen mukaisesti Euroopan laajuisen
maantieverkon tiemaksutulot ohjattaisiin valtioiden
kassoihin. ETSK on ehdottanut tämän käytännön
muuttamista käyttäjä maksaa- ja saastuttaja
maksaa -periaatteiden mukaisesti.
”Käyttäjä maksaa -periaate tarkoittaa, että tulot
ohjattaisiin takaisin tieverkon ylläpitoon ja uusiin
investointeihin tieinfrastruktuuriin, kun taas
saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti ne
ohjattaisiin päästöjen vähentämiseen, innovatiivisten
liikenteenhallintajärjestelmien ja sähköajoneuvojen
latauspisteiden käyttöönottamiseen, vaihtoehtoisten
liikennemuotojen kehittämiseen jne.”, sanoi lausunnon
esittelijä Alberto Mazzola (työnantajat-ryhmä, IT)

siihen on investoitu. Samalla voitaisiin näyttää ruuhkia,
onnettomuuksia ja päästövähennyksiä koskevia tietoja,
hän sanoi.

Varojen ohjauksen olisi oltava mahdollisimman
läpinäkyvää, sanoi Mazzola, joka ehdotti, että
moottoriteiden liittymiin pystytettäisiin ilmoitustauluja,
joissa kerrottaisiin, kuinka paljon käyttömaksuja on
kerätty vuoden kuluessa kyseiseltä tieltä ja kuinka paljon

Tuloilla, joiden määrän arvioidaan olevan jossakin
10 miljardin euron ja yli 20 miljardin euron välillä,
voitaisiin vauhdittaa Euroopan laajuisen liikenneverkon
valmistumista. (dm)
l

Euroopan solidaarisuusjoukkoja
tulisi rahoittaa ”tuoreilla varoilla” ja
aloitteen tulisi keskittyä pelkästään
vapaaehtoistyöhön

ETSK ilmaisee olevansa hyvin huolissaan ehdotuksesta
yhdistää Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteet
nuorisotyöllisyyspolitiikkoihin ja kehottaa harkitsemaan
uudelleen työ- ja harjoittelujaksojen sisällyttämistä
ohjelmaan, sillä ehdotetunlaisen lähestymistavan
vaarana on palkatun työn korvaaminen eurooppalaisten
nuorten tekemällä palkattomalla työllä.
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker
ilmoitti Euroopan solidaarisuusjoukoista ensimmäisen
kerran puheessaan unionin tilasta 2016. Mikäli aloite
hyväksytään, sille osoitetaan 341,5 miljoonaa euroa
vuosina 2018–2020 ja sen odotetaan tarjoavan
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ETSK suhtautuu myönteisesti Euroopan
solidaarisuusjoukkojen perustamiseen, mutta katsoo,
että eräitä tämän nuorten vapaaehtoistyötä EU:ssa
koskevan komission uuden ohjelman näkökohtia,
kuten sen rahoitusta, on selvennettävä ja kehitettävä.
Näin toteaa komitea lokakuussa hyväksymässään
lausunnossa Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta
lainsäädäntöehdotuksesta (esittelijä: Pavel Trantina,
muut eturyhmät, CZ; toinen esittelijä Antonello
Pezzini, työnantajat-ryhmä, IT).

Viime vuosina kansainvälinen verojärjestelmä
on saanut paljon huomiota. Kysymyksiä on
noussut kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehtyjen kehittyneiden ja kehitysmaiden välisten
sopimusten oikeudenmukaisuudesta ja niiden
vaikutuksesta kehitysmaiden verotuloihin.
ETSK hyväksyi lokakuun täysistunnossaan
lausunnon aiheesta EU:n kehityskumppanuudet ja
kansainvälisten verosopimusten haaste (esittelijä:
Alfred Gajdosik, muut eturyhmät, AT; toinen
esittelijä: Thomas Wagnsonner, työntekijät-ryhmä,
AT). Lausunnossa korostetaan tarvetta arvioida
kansainvälisen vero-oikeuden uudistuspyrkimysten
vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin.

ETSK suhtautuu myönteisesti EU:n ja sen jäsenvaltioiden
aikomuksiin korjata kansainvälisen verojärjestelmän
puutteita. Veropolitiikan pitäisi kuitenkin olla vielä
tärkeämpi osa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa.
Lisäksi on tarpeen sisällyttää verotusalan hyvää
hallintotapaa koskevia lausekkeita kaikkiin
EU:n ja kolmansien maiden välillä solmittaviin
asiaankuuluviin sopimuksiin kestävän kehityksen
edistämiseksi.
ETSK kannattaa ajatusta kehitystoimintaa edistävistä
yksityisistä investoinneista, kun tällaiset toimet
ovat kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia.
Verotuskysymykset liittyvät kestävän kehityksen
tavoitteisiin, ja siksi yritysten pitäisi maksaa veroja
siinä maassa, jossa voittoja syntyy. (sg)
l

Taistelua ilmastonmuutosta vastaan ei voida
voittaa, jos tavalliset ihmiset jätetään rannalle
”Ilmastonmuutoksen torjunta voi onnistua vain,
jos kaikki kansalaiset ovat siinä mukana. Mutta ei riitä,
että ihmiset saadaan vakuuttumaan elämäntapojen
muuttamisen tarpeesta: heille on myös annettava
tarvittavaa tukea”, sanoi ETSK:n puheenjohtaja Georges
Dassis avatessaan ETSK:n Bonnissa 8. marraskuuta
järjestämän COP23-kokoukseen liittyvän tapahtuman,
jonka aiheena oli oikeudenmukainen siirtymä
vähähiiliseen talouteen.

osallistumismahdollisuus noin 100 000 nuorelle vuoden
2020 loppuun mennessä.
Lähes 58 prosenttia aloitteen kokonaismäärärahoista
siirretään Erasmus+-ohjelmasta. ETSK on huolestunut
tällaisesta varojen uudelleen kohdentamisesta ja
korostaa, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen
budjettiin tehtävien investointien ei pidä tapahtua
Erasmus+-ohjelman kustannuksella, joka on jo
valmiiksi alirahoitettu. Komitea pyytää, että ohjelmaan
investoitaisiin lisää ”tuoretta rahaa”. (ll)
l

ETSK esitteli tilaisuudessa ilmastooikeudenmukaisuutta käsittelevän lausuntonsa.
Ilmasto-oikeudenmukaisuuden käsitteellä korostetaan
sitä, että yhteiskunnan köyhimmät ja haavoittuvimmat
kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista usein
eniten. ETSK ehdottaakin maailmanlaajuisen
ilmastonmuutoskriisin haasteet huomioon ottaen EU:n
ilmasto-oikeussäädöksen laatimista.
Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi
kuluttajille on oltava tarjolla kestäväpohjaisia
vaihtoehtoja, jotka eivät merkitse huonompaa laatua
tai korkeampia hintoja. Lisäksi ETSK kannustaa
lakkauttamaan fossiilisten polttoaineiden tuet.

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis
COP23-kokouksen oheistapahtumassa
Komitea katsoo, että kaikilla ihmisillä on oikeus puhtaaseen
ympäristöön – eikä vain Euroopassa. ”Solidaarisuuden on
oltava Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon ytimessä.
Kyse on kaikkien panosta vaativasta yhteisestä aloitteesta,
jota varten tarvitaan kaikkien tasojen yhteistyötä”, Dassis
totesi lopuksi. (sma)
l
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tärkeää virtaviivaistaa koulutusta ja
tehdä työpaikoista houkuttelevia. EU:n
on myös torjuttava epäreilua kilpailua.
Tämä oli keskeinen päätelmä ETSK:n
24. lokakuuta Brysselissä järjestämässä
tapahtumassa, jossa asiantuntijat
keskustelivat teollisuusalan tilanteesta.
ETSK:n jäsen Marian Krzaklewski
(työntekijät-ryhmä, PL) esitteli haasteita
alalla, jolla EU ponnistelee sen kriittisen
massan säilyttämiseksi.

CCMI:n nimetty edustaja Patrizio Pesci
painotti älykkään, osallistavan ja kestävän
kasvun mahdollisuuksia tällä alalla, joka
kärsii edelleen talous- ja rahoituskriisistä
sekä vilpillisestä kilpailusta kolmansien
maiden taholta.
Reinhard Lüken SEA Europe -järjestöstä
varoitti, että tilausten puute viime vuosina
alkaa näkyä vasta tulevina vuosina.
LeaderSHIP 2020 -ohjelma on oikeanlainen
väline, mutta sitä on vahvistettava, ja siitä

El Sistema Belgium: ReMuA/Shake Young
Orchestra and the Connect ensemble ReMuA
on voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka
muusikot ovat vuodesta 2013 lähtien
ohjanneet viikoittaisia musiikkityöpajoja
Brysselin ja Liègen kouluissa. Järjestely

perustuu tunnettuun venezuelalaiseen El
Sistema -hankkeeseen, jossa hyödynnetään
ryhmäkeskeistä lähestymistapaa soiton
opettamiseen. Usean vuoden opiskelun
jälkeen edistyneimmät oppilaat
soittavat nyt ReMuA/Shake Young
Orchestra -orkesterissa.
Tätä elinvoimaista ja monikulttuurista
nuoriso-orkesteria säesti Connect
Ensemble. El Sistema Belgium -hanke on
vuosien aikana antanut sadoille lapsille
mahdollisuuden aloittaa musiikin opiskelu
ja oppia soittamaan jotakin instrumenttia
koulussa tai heidän asuinyhteisössään.
Laulun tai soiton opiskelusta osana
ryhmää tulee säännöllinen osa näiden
lasten elämää (1,5–5 tuntia viikossa).

LYHYESTI

Orkesteriharjoitukset ovat ilmaisutapa
yhteisössä, jossa kuunteleminen,
kunnioitus ja yhteistyöhenki ovat erityisen
tärkeitä. Brysselissä Molenbeekin, Lakenin,
Schaarbeekin, Vorstin, Elsenen ja Brysselin
kaupungin (Brussel-stad) kunnissa
aloittelevat ReMuA-orkesterin kouluttamat
muusikot esiintyvät jossakin El Sisteman
belgialaisista orkestereista. (cl)
l

Digitaaliyhteiskunnan edut
ETSK:n työnantajat-ryhmä
Digitaaliyhteiskunta ei ole pelkkä
mukavuustekijä vaan välttämättömyys.
Tämä oli yksi komitean työnantajatryhmän Tallinnassa 25. lokakuuta 2017
järjestämän, digitaaliyhteiskunnan etuja
käsitelleen konferenssin loppupäätelmistä.
Osanottajat keskustelivat monista
erilaisista sähköiseen yhteiskuntaan ja
digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvistä
näkökohdista, kuten kyberturvallisuudesta,
yhteiskunnan luottamuksesta, datan
vapaasta liikkuvuudesta, infrastruktuurin
kehittämisestä ja digitaalisia sisämarkkinoita
haittaavien esteiden purkamisesta.

Digitalisaatio muuttaa jo nyt yritysten
toimintatapoja. Mullistus on alkanut,
ja kaikki voivat hyötyä siitä, korosti
työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek
P. Krawczyk tervetuliaispuheessaan.
Uudet liiketoimintamallit tuovat mukanaan
uudenlaisen ajattelutavan, sanoi
konferenssin yhtenä pääpuhujana toiminut
Viron talous- ja infrastruktuuriministeri
Kadri Simson. On ratkaisevan tärkeää
nähdä digitalisaatio uhan sijasta
mahdollisuutena. Lainsäädännön pitäisi
auttaa yrityksiä kasvamaan eikä pystyttää
uusia esteitä.

Konferenssin järjestivät yhdessä ETSK:n
työnantajat-ryhmä, EU:n neuvoston
puheenjohtajavaltio Viro, Viron
työnantajien keskusliitto ja Viron kauppaja teollisuuskamari. (lj)
l

EU:n työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu:
sosiaalisen innovaation historia (1985–2003)
Työntekijät-ryhmä järjestää kirjan ”EU:n
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu:
sosiaalisen innovaation historia (1985–
2003)” [Le dialogue social européen:
Histoire d’une innovation sociale (19852003)] esittelyn 7. joulukuuta 2017.

Samalla ymmärretään, miten voidaan
tuoda kansalaisille konkreettisia hyötyjä.
Kyseessä on myös yksi parhaista tavoista
saavuttaa eurooppalaiset perusarvot:
sosiaalinen edistys ja yhteisvastuullisuus,
yhteenkuuluvuus ja demokratia sekä
mukautumiskykyinen kehitys.
Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön
EAY:n entisen apulaispääsihteerin, kirjailija
Jean Lapeyren esitystä seuraa keskustelu,
johon osallistuu lukuisia kansallisten
ammattijärjestöjen johtajia. Keskusteluun
osallistuvat ETSK:n työntekijät-ryhmän
puheenjohtaja Gabriele Bischoff, UGTammattiliiton entinen pääsihteeri ja
Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön
(EAY) entinen puheenjohtaja Candido
Méndez, teollisuusalan keskusjärjestön
IndustriAllin pääsihteeri Luc Triangle,
CSC:n pääsihteeri Marie-Hélène Ska,
EAY:n apulaispääsihteeri Peter Scherrer
ja monia muita. Tarkoituksena on pohtia
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ETSK:n puheenjohtaja Georges
Dassis ja komitean jäsenet Yannis
Vardakastanis ja Krzysztof Pater
osallistuvat 7. joulukuuta Euroopan
vammaisfoorumin (EDF) neljänteen
täysistuntoon, joka pidetään Euroopan
parlamentissa foorumin 20-vuotisjuhlan
kunniaksi.

istuntoon, jonka tavoitteena on varmistaa,
että vuoden 2019 Euroopan parlamentin
vaalit ovat vammaisille täysin esteettömät.
ETSK on vakaasti sitä mieltä, että
osallistuminen julkiseen elämään
muodostaa jokaisen demokraattisen
yhteiskunnan ytimen, joten tämän oikeuden
epääminen ihmiseltä vammaisuuden takia
on yksi syrjinnän muoto. Tästä syystä
Euroopan parlamentin vaalimenettelyjä
aiotaan tarkastella vuoden 2019 vaalien
edellä, sillä nykyisellään vammaiset suljetaan
edelleen osallistumisen ulkopuolelle tai he
kohtaavat esteitä, jotka rajoittavat heidän
osallistumistaan. (mrg)
l

EDF:n puheenjohtaja Yannis
Vardakastanis (muut eturyhmät, EL) pitää
tilaisuudessa puheen, ja Georges Dassis
sekä aihetta Vammaisten oikeus äänestää
Euroopan parlamentin vaaleissa käsittelevän
ETSK:n lausunnon esittelijä Krzysztof
Pater (muut eturyhmät, PL) osallistuvat
otsikolla ”Haluamme äänestää” pidettävään

Valmistautuminen Bulgarian
puheenjohtajakauteen

Book presentation
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työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun
ja työehtosopimusten tulevaisuutta
menneisyyden pohjalta. (mg)
l

Toivotamme kaikille lukijoillemme oikein
hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta
2018!
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Kirjassa tarkastellaan eurooppalaisen
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun
historiaa vuodesta 1985 vuoteen 2003
eli sen alkuajoista riippumattomuuteen.
Tarkastelu perustuu asiakirjoihin sekä EU:n
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun
käynnistäneiden, siihen osallistuneiden ja
sitä kehittäneiden tärkeiden toimijoiden eli
ammattiyhdistysaktiivien, työnantajien ja
Euroopan tason toimijoiden haastatteluihin.
Kehitys ei ole ollut rauhaisaa. Siihen sisältyy
konflikteja ja epäonnistumisia. Siihen
liittyy kuitenkin myös voimakas, syvälle
juurtunut eurooppalainen omatunto.

ETSK osallistuu
keskusteluun vammaisten
mahdollisuuksista ja
oikeudesta äänestää
Euroopan parlamentin
vaaleissa

EU:n kiertävä puheenjohtajuus siirtyy
1. tammikuuta 2018 Virolta Bulgarialle.
Tästä syystä ETSK järjesti työvaliokunnan
erityiskokouksen Sofiassa ja on
valmistelemassa lausuntoja, tapahtumia
ja muita aloitteita sekä Brysselissä että
Bulgariassa. Katsaus puheenjohtajavaltion
painopisteisiin sekä asiaan liittyvien
ETSK:n toimien aikataulu esitetään tämän
uutislehden tammikuun numerossa.
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ETSK:n työntekijät-ryhmä

laivanrakennusalan toimitusketju kokonaisuudessaan on mittavampi kuin Kiinan
tai Japanin mutta paljon epäyhtenäisempi
muutamine isoine ja lukuisine pienine yrityksineen. On kehitettävä klustereita sekä
erityistä eurooppalaista merenkulkualan
tutkimusta. (sma)
l
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ETSK:n ryhmä ”muut eturyhmät”
järjesti 18. lokakuuta 2017
puheenjohtajansa Luca Jahierin johdolla
konsertin, jonka otsikkona oli El Sistema
Belgium: ReMuA / Shake Young Orchestra
and the Connect Ensemble. Kyseessä
oli ensimmäinen kulttuurialoite, joka
järjestettiin ETSK:ssa kulttuuriperinnön
eurooppalaisen teemavuoden 2018
puitteissa.

Elspeth Hathaway IndustriAll-järjestöstä
tähdensi, että vaikka työpaikkoja on
menetetty 15–75 prosenttia, ala tarjoaa
edelleen 5,4 miljoonaa työpaikkaa
Euroopassa ja vastaa 50 prosentista merialan
tarvikkeista maailmassa. Haasteena on
osaamisen säilyttäminen. Elinikäinen
oppiminen on tällä huipputeknologiaalalla ratkaisevan tärkeää, ja liikkuvuutta
on edistettävä.
Agnieszka Montoya-Iwanczuk sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja
pk-yritystoiminnan pääosastosta esitteli
tutkimuksen, joka osoittaa, että Euroopan

Kulttuuri keskeiseen asemaan EU:ssa
ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä

on tehtävä LeaderSHIP 2030 -ohjelma, joka
kattaa laivanrakennusalan.

© Shutterstock

Euroopan laivanrakennusteollisuus
tarvitsee EU:n strategista tukea. LeaderSHIP 2020 -ohjelma on siihen oikeanlainen väline, mutta sitä on vahvistettava
ja se olisi ulotettava vuoteen 2030. EU:n
on otettava johtoasema ilmastonmuutosta, energiansäästöä ja alusten monimutkaisuutta koskevassa tutkimus- ja
kehitystoiminnassa, sillä meriteollisuudella on sen taloudellisen ja sosiaalisen tulevaisuuden kannalta keskeinen
asema. Klusterien kehittäminen vahvistaisi alan kilpailukykyä. On olennaisen

QE-AA-17-008-FI-N

LeaderSHIP 2020 -ohjelma tarvitsee vahvistamista

Kiitokset vuoden aikana osoittamastanne
kiinnostuksesta ja tuesta. Seuraavasta
numerosta alkaen lukijat eri puolilla
Eurooppaa pääsevät tutustumaan uuteen
sähköiseen uutislehteemme.

EESC info inETSK
23 languages:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
info 23 kielellä:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

ETSK-info ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa ETSK:n täysistuntojen yhteydessä.
ETSK-infon englannin-, ranskan- ja saksankieliset painetut numerot ovat saatavissa veloituksetta Euroopan
talous- ja sosiaalikomitean lehdistöyksiköstä.
ETSK-info on lisäksi saatavilla 23 kielellä PDF-muodossa ETSK:n internetsivustossa
osoitteessa http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info.
ETSK-info ei sisällä virallisia selontekoja. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai muissa
komitean julkaisuissa.
Jäljentäminen on sallittua, kunhan ETSK-info mainitaan lähteenä ja toimitukseen lähetetään kopio
julkaisusta, jossa jäljennöstä on käytetty.
Painosmäärä: 6 500 kappaletta
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