Tärkeimmät tavoitteet ja hankkeet toimikaudella 2003–2004

Arvoisat kollegat
Kuten ilmoitin virkaanastujaispuheessani, esitän Teille tänään työohjelman, joka sisältää tavoitteet, joiden
saavuttamisessa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean on kahden seuraavan vuoden aikana edettävä
lisätäkseen toimintakykyään ja voidakseen täyttää tehokkaasti tehtävänsä ja vastuunsa.
Ohjelma liittyy 23. lokakuuta pitämässäni virkaanastujaispuheessa hahmottelemaani poliittiseen
kontekstiin ja aikatauluun.
Puheessa mainitsin tärkeimmät ongelma- ja aihekokonaisuudet, joita komitean on käsiteltävä seuraavien
kahden vuoden aikana. Toistan ne tässä vielä kerran muutamilla seikoilla täydennettyinä:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Euroopan unionin "perustuslaki"
selviytyminen unionin maantieteellisestä ja kulttuurisesta laajentumisesta
eurooppalaisen sosiaalimallin kehittäminen edelleen
järjestelmällinen pyrkiminen kestävyyteen kaikilla politiikanaloilla
talouskasvun elvyttäminen, yrittäjyyden kannustaminen ja kilpailukyvyn kohentaminen
työttömyyden ja köyhyyden torjunta
kolmannen maailman taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys
maahanmuuttajien taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen integroiminen
rauhan säilyttäminen ja turvaaminen.

Haluamme antaa kansalaisia sekä Euroopan unionia hyödyttävän laadukkaan työpanoksen mainittujen
ongelmien ratkaisemiseksi. Jotta tähän päästään, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
päätöksentekijöiden on otettava suosituksemme asianmukaisesti huomioon ja hyväksyttävä ne, mikä
edellyttää sitä, että komitean on edelleen kehitettävä ja parannettava rakennettaan ja työmenetelmiään.
Tätä taustaa vasten erotan seuraavat neljä pääasiallista toimintalinjaa, joilla meidän on edettävä
järjestelmällisesti ja päättäväisesti:
1

komitean neuvoa-antavan roolin optimoiminen tehostamalla yhteistyötä EP:n, neuvoston ja
komission kanssa
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kansalaisyhteiskunnan institutionaalisena edustajana toimivan ETSK:n edustavuuden ja
uskottavuuden parantaminen
komitean sisäisten välineiden ja rakenteiden kehittäminen
ETSK:n näkyvyyden lisääminen Euroopan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa.

On ilmeistä, että nämä neljä toimintalinjaa ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Yhdellä toimintalinjalla
saavutettu edistys auttaa meitä etenemään ja parantamaan toimintaamme myös toisilla linjoilla.
Korostan tätä seikkaa siksi, että joskus meitä neuvotaan keskittymään alkuperäiseen tehtäväämme eli
lausuntojen antamiseen. Kaikki muut aloitteet vain hajauttaisivat ja tuhlaisivat tarmoamme.
Ei ole epäilystäkään, että toimintamme perusta on neuvojen antaminen lainsäädäntöelimille
lausuntojemme välityksellä, mutta tiedämme silti kokemuksesta, että olivat lausuntomme kuinka hiottuja
ja täydellisiä tahansa, niillä ei ole juurikaan vaikutusta, ellei komitea toimielimenä tuo itseään esille
nykyisen mediayhteiskunnan vaatimalla tavalla, elleivät komitean jäsenet osallistu yleiseen poliittiseen
keskusteluun, ellemme saa niiden voimien tukea, joita meidän on tarkoitus edustaa ja joiden
kannatukseen legitiimiytemme perustuu, ja ellemme siten saa osaksemme niiden toimielinten arvostusta,
joiden neuvominen on annettu tehtäväksemme.
Jokaisen komitean jäsenen henkilökohtainen sitoutuminen on välttämätöntä tämän tavoitteen
saavuttamiseksi. Jos me jäsenet emme puolusta instituutiomme etua aina tilaisuuden tarjoutuessa, emme
voi vaatia, että komiteaa arvostetaan.
Koska Euroopan unionin poliittinen arkkitehtuuri on mutkikas, meidän on saatava äänemme kuuluville
monien kanavien kautta, jotta viestimme otetaan vakavasti huomioon.
Tässä hengessä toivoisin, että näkisitte ohjelmani ehdotukset yhtenä kokonaisuutena. Niiden on tarkoitus
toimia samansuuntaisesti ja auttaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa hoitamaan yhä paremmin
perusvelvollisuutensa, Euroopan unionin kansalaisten etujen puolustamisen.
Neljä viikkoa sitten, 12. marraskuuta, esittelin tämän ohjelman päälinjat työvaliokunnalle, joka kävi niistä
laajan keskustelun. Se ei vain hyväksynyt sitä, vaan esitti myös lukuisia ehdotuksia, jotka kernaasti
sisällytin ohjelmaan. Aineistoa, jonka Teille nyt esitän, on siis jo tarkasteltu kerran, ja olen vakuuttunut tai
ainakin toivon, että Te, hyvät kollegat, annatte tänään vuorostanne kannatuksenne ohjelmalle ja teette
kaikkenne, jotta saamme sen yhdessä toteutettua seuraavien kahden vuoden aikana.
Palatkaamme ehdottamiini neljään toimintalinjaan. Ensimmäinen niistä on
1

Komitean neuvoa-antavan roolin optimoiminen tehostamalla yhteistyötä EP:n,
neuvoston ja komission kanssa
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-3Jotta lausuntomme olisivat mahdollisimman laadukkaita ja saisivat mahdollisimman paljon vastakaikua,
aion ensinnäkin pitää kiinni suuntauksesta lisätä komitean lausuntoaiheiden tarpeellista ja kulloisenkin
aiheen erityispiirteet huomioon ottavaa valikointia, kuten työvaliokunnan heinäkuussa 2002 tekemässä
päätöksessä hahmoteltiin.
Meidän on – jo käytössämme olevien resurssien rajallisuuden vuoksi – asetettava etusijalle ne aiheet ja
kysymykset, joilla on erityistä poliittis-yhteiskunnallista merkitystä ja joihin komitean odotetaan ottavan
kantaa. Ei ole sopivaa, että laadimme ja annamme lausuntoja, jotka eivät vie asioita eteenpäin, joissa
esittämistämme asioista kukaan ei ole kiinnostunut tai joilla emme pysty tuomaan keskusteluun mitään
uutta muiden tekemien ehdotusten toistamisen lisäksi. Sen sijaan meidän tulisi käyttää näin säästetyt
energia - ja muut varat valmistelutyön parantamiseen – esimerkiksi valmisteluryhmiin ja
kuulemistilaisuuksiin – sekä komitean työskentelyn tehokkaampaan esille tuomiseen poliittisella tasolla
ja julkisuudessa.
Työvaliokunnalla on erityinen vastuu asianmukaisesta valikoivuudesta sikäli, että työjärjestyksemme
mukaan juuri se päättää käsittelemistämme aiheista. Käytännössä kuitenkin tehtävä työskentelymme
ohjaamisesta oikeaan suuntaan lankeaa ryhmien ja ja ostojen puheenjohtajille. Edellinen työvaliokunta
teki tätä koskevia selviä päätöksiä ja antoi yksityiskohtaisia suosituksia, joita on noudatettava.
Tapasin eilen erityisjaostojen puheenjohtajat epävirallisessa keskustelutilaisuudessa ja keskustelin
heidän kanssaan etenkin siitä panoksesta, jonka he voivat – sekä kukin omalla erikoisalallaan että
yhdessä toimien – antaa, jotta voimme yhdessä määrittää myönteisen valikoivuuden perustan.
Meidän on myös pyrittävä saamaan nykyistä enemmän valmistelevia lausuntoja koskevia
lausuntopyyntöjä komissiolta, Euroopan parlamentilta, tulevilta puheenjohtajamailta tai unionin muilta
toimielimiltä sekä työmarkkinaosapuolilta tehostamalla vuoropuhelua eri tasoilla lainsäädäntä- ja
toimeenpanoelinten kanssa.
Jos onnistumme siirtämään toimintaamme linjausten ja päätösten valmistelu prosessin alkupäähän,
työmme teho ja vaikutus lisääntyy. Tätä varten meidän on kuitenkin toimittava aktiivisesti ja pidettävä
yllä kiinteitä ja hyviä suhteita eri tasojen tärkeimpiin vastuuhenkilöihin kanssa.
Pidän myös hyvin tärkeänä, että pyrimme kaikin voimin samaan aikaan kumppanuus- ja
yhteistyösopimukset neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa. Vastaavan sopimuksen ansiosta
yhteistyöllämme komission kanssa on tukeva perusta ja se on tuottanut erinomaisia tuloksia.
Neuvostolla ja parlamentilla on luonnollisesti erilaiset toimintapuitteet ja päätöksentekoketjut. Tästä
syystä näiden toimielinten kanssa tavoittelemamme sopimukset, joista käydään neuvotteluja sekä
neuvoston että Euroopan parlamentin kanssa, tulevat olemaan muodoltaan erilaiset. Myös meitä
yhdistävän yhteistyön täytäntöönpano-ohjeet ja menettelyt on mukautettava kyseisten toimielinten
toimintaympäristöihin.
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-4Suhteissamme Euroopan parlamenttiin noudatamme työvaliokunnan viime keväänä hyväksymää
toimintasuunnitelmaa. Tähän mennessä toteutetuilla toimilla on jo saatu aikaan tiettyjä parannuksia
työsuhteisiin. Keskustelimme puhemies Pat Coxin kanssa hänen vieraillessaan syyskuun
täysistunnossamme, ja voimme toivoa prosessin nyt vauhdittuvan hänen tukensa ansiosta.
Neuvoston osalta pyrimme nykyistä järjestelmällisempään yhteistyöhön unionin puheenjohtajina toisiaan
seuraavien hallitusten kanssa. Ensimmäisenä vuorossa on Kreikan hallitus, joka on ensimmäisissä
keskusteluissa osoittanut suurta valmiutta kutsua komiteamme mukaan eräisiin tapahtumiin ja aloitteisiin
vuoden 2003 alkupuolella. Kreikan jälkeen puheenjohtajuutta hoitavien Italian ja Irlannin hallituksiin
olemme jo ottaneet yhteyttä. Tukeudumme näissä olosuhteissa luonnollisesti kyseisten maiden talous- ja
sosiaalineuvostojen antamaan arvokkaaseen apuun.
Komiteamme voi hyötyä paljon kehittämällä tapauskohtaista yhteistyötä Euroopan unionin toimielinten
ja muiden elinten, virastojen ja säätiöiden kanssa, ja tämä tekee myös työstämme entistä
hedelmällisempää. Myös kumppanimme hyötyvät varmasti tästä yhteistyöstä.
Mainitsen tästä esimerkkinä Dublinissa toimivan Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, jonka
johtaja vieraili luonani marraskuussa. Luotasimme tapaamisessa mahdollisia yhteisiä kiinnostuksenaiheitamme, jotka tarjoavat erinomaisen pohjan työskentelymme yhteen nivomiselle tulevaisuudessa
etenkin 28. marraskuuta toimintansa aloittaneen uuden neuvoa-antavan "teollisuuden muutokset"
-valiokunnan työskentelyn yhteydessä. Aiomme kehittää yhteistyötä erityisesti työllisyyteen,
koulutukseen ja työoloihin liittyvissä kysymyksissä.
Toinen, vielä läheisempi esimerkki on alueiden komitea, jonka kanssa meillä on paljon muutakin yhteistä
kuin yhteispalvelut. Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla ja alueiden komitealla on samansuuntaisia
tehtäviä. Molemmat toimivat yhdyssiteenä yhtäältä kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin ja toisaalta
alueellisiin yhteisöihin ja edustavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan sekä alue- ja
paikallisviranomaisten etuja ja odotuksia.
Siksi katsonkin, että meidän tulisi tilaisuuden tullen toteuttaa yhteisiä toimia AK:n kanssa. Miksi emme
laatisi silloin tällöin yhteisiä lausuntoja aiheista, jotka kiinnostavat yhtä lailla kansalaisyhteiskuntaa kuin
alueellisia yhteisöjä? Voisimme ehkä myös järjestää yhdessä konferensseja, joissa käsittelisimme
yhteistyössä molempia komiteoita askarruttavia aihepiirejä.
Keskustelin viime viikolla AK:n puheenjohtajan ja Birminghamin kaupunginjohtajan Albert Boren
kanssa seikkaperäisesti varsin lupaavalta vaikuttavasta tulevasta yhteistyöstämme, ja jatkamme
keskustelua piakkoin käsitelläksemme yhteistyötä koskevia konkreettisia ehdotuksia.
Katson myös, että on kiireesti määritettävä komitean rooli ja painopistealat ulkosuhteiden alalla unionin
ulkopolitiikan yleisissä puitteissa. Kuten tiedätte, harjoitamme tällä alalla hyvin monimuotoista toimintaa.
Emme toteuta tässä yhteydessä varsinaisesti omia ulkoisia toimia, vaan työmme nivoutuu, kuten
CESE 6179/2002 (fr,de→fi)AS,HP/LV,HP/kr,my,je

.../...

-5sanottu, Euroopan unionin yleiseen ulkopolitiikkaan, jota tuemme pyrkimällä luomaan yhteyksiä kaikkien
niiden valtioiden tai valtioryhmittymien kansalaisyhteiskuntien organisaatioihin, joiden kanssa EU:lla on
erityissuhteet.
Ulkopolitiikalla on nykyään hallitseva asema, koska sillä on lukuisia vaikutuksia ja seurauksia myös
unionin sisällä. Sen vuoksi aion toimia erityisen painokkaasti tällä alalla yhteistyössä REX-jaoston
kanssa.
Konferensseissa, neuvoa-antavissa sekakomiteoissa, pyöreän pöydän ryhmissä ja muilla foorumeilla
tapahtuvan näkemystenvaihdon ensisijaisena tavoitteena on parantaa keskinäistä ymmärrystä
lisäämällä kaikkien kumppanien tietämystä toistensa motiiveista, ongelmista ja ratkaisumalleista.
Näiden tapaamisten toisena tavoitteena on myös tutkia yhteisiä ratkaisukeinoja nykyisiin ongelmiin ja
kartoittaa mahdollisesti annettavan avun kanavia, mutta myös oppia toinen toiseltamme. Yleisesti
ottaen pyrkimyksenä on luoda kehityksen edellyttämät olosuhteet, jotka on ymmärrettävä
yhteiskunnalle annettavina myönteisinä kasvoina niin yhteiskunnalliselta ja taloudelliselta kuin
kulttuuriselta ja poliittiselta kannalta.
Toimintaamme talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten kansainvälisessä järjestössä tulee
tarkastella tästä näkökulmasta. Sen lisäksi, että voimme luoda järjestön avulla suhteita, joita käytämme
tukeaksemme Euroopan unionin ulkopolitiikkaa, se tarjoaa meille mahdollisuuden luoda yhteyksiä ja
käydä vuoropuhelua viiden mantereen valtioiden kansalaisyhteiskuntien instituutioiden kanssa. Tähän
liittyen jatkamme ponnistelujamme näkyvyytemme ja kuuluvuutemme lisäämiseksi Yhdistyneissä
kansakunnissa. Tätä varten olen esittänyt uudelleen pyyntömme saada tarkkailija -asema YK:n talousja sosiaalineuvostossa, jotta siten saisimme virallisen tarkkailijan aseman Kansainvälisessä
työjärjestössä (ILO).
Muutama päivä sitten keskustelin ILO:n pääjohtajan Juan Somavian sekä sen hallintoneuvoston
puheenjohtajan lordi Brettin kanssa. Koska ILO:lla ja ETSK:lla on yhteneväisyyksiä ja
yhteisvaikutusmahdollisuuksia, sovimme kehittävämme edelleen komissaari Pascal Lamyn tuella viime
viikolla järjestämämme, työntekijöiden oikeuksia käsitelleen konferenssin tuloksia. Konferenssi oli
muutenkin suurmenestys.
Toinen ehdottamani toimintalinja on
2

Kansalaisyhteiskunnan

institutionaalisena

edustajana

toimivan

ETSK:n

edustavuuden ja uskottavuuden parantaminen
Meidän on pyrittävä panemaan mahdollisimman pian täytäntöön komitean syksyllä 2001 tekemä päätös,
joka mahdollistaa vuoropuhelun tehostamisen kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden kanssa
yhteisön tasolla. Katson, että keskustelu- ja tiedonvaihtotapaamiset, joita olemme järjestäneet viime
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-6keväästä lähtien Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajiston suostumuksella, toimivat tässä
suhteessa testitapahtumina. Voidaan sanoa, että kokeilu on tähän asti sujunut onnistuneesti, ja se on
osaltaan auttanut purkamaan tiettyjä esteitä, joita sekä me että kumppanimme olemme pitäneet
arkaluonteisina. Aika on kypsä uuden vaiheen aloittamiselle ja valmistelukunnassa kehitetyn menettelyn
viimeistelylle niin, että se voidaan ulottaa myös muille aloille.
Samaa logiikkaa seuraten meidän tulee jo mainittua päätöksentekoketjua noudattaen antaa sellaisille
Euroopan tasoisille edustusorganisaatioille, joilla ei ole edustusta komiteassa – erityisesti
kansalaisjärjestöjen eurooppalaisten verkostojen edustajille – mahdollisuus osallistua lausuntojen
laatimiseen esimerkiksi säännöllisten tapaamisten ja kuulemisten avulla ja kutsumalla ne osallistumaan
erityisesti valmistelu- ja työryhmiin. Tätä varten meidän on luotava asianmukaiset menettelyt.
Syyskuussa hyväksymämme uusi työjärjestys sisältää määräyksiä, jotka antavat meille mahdollisuuden
mennä vielä pidemmälle ja luoda eräänlainen "neuvoa-antava valiokunta". Siten voimme todella edustaa
järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa Euroopan tasolla.
Millä menettelyillä näitä toimijoita sitten pyritäänkin saamaan mukaan toimintaan, on selvää, että viime
kädessä komitean jäsenet päättävät antamiemme lausuntojen muodosta ja sisällöstä. Tässä on puhe
osallistumisesta keskusteluihin, ei päätösvallan jakamisesta. Olen vakuuttunut, että lausunnot, joihin
niiden aiheen suorasti koskettamat ryhmät ovat antaneet panoksensa, ovat tämän ansiosta
painokkaampia – ja uskottavampia.
Tätä varten meidän on tietenkin selvennettävä perusteet, joilla määritetään kansalaisyhteiskunnan
Euroopan tasoisten organisaatioiden ja verkostojen edustavuus. Kysymys kuuluu: Kuka puhuu kenen
nimissä? Tämän selvittäminen on myös komission ja Euroopan parlamentin etujen mukaista, sillä ne
molemmat jatkavat ETSK:n toimista riippumatta vuoropuhelua kyseisten ryhmittymien ja elinten kanssa
alakohtaisista ongelmista ja yksittäisistä hankkeista. Näin ollen voinkin kuvitella, että parlamentti tai
komissio – tai molemmat – pyytävät ETSK:lta valmistelevan lausunnon edustavuuskysymyksestä ja
mahdollisesti muista samaan ongelmakenttään liittyvistä kysymyksistä.
On ilmeistä, että meidän on myös oltava valmiit tarjoamaan ETSK:n infrastruktuuria
kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden käyttöön, erityisesti kansainvälisille verkostoille ja
foorumeille, mikäli kulloisessakin kysymyksessä on olemassa konkreettista, sisältöä koskevaa
yhteistyöhalukkuutta. Meidän on keskusteltava tästä kysymyksestä asianomaisten kumppanien kanssa
ja tutkittava yhdessä heidän kanssaan menettelysääntöluonnosta, joka on laadittava mahdollisimman
nopeasti. Tässä yhteydessä meidän on myös tutkittava tällaisen toimenpiteen rahoitus- ja
budjettivaikutuksia.
Samaan asiayhteyteen liittyy myös ETSK:n ja unionin jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostojen
sekä kansalaisyhteiskuntien välisen vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen valtio- ja aluetasolla.
Viime vuosina olemme saavuttaneet tällä alalla huomattavaa edistystä, jonka tulokset olivat kaikkien
nähtävillä kyseisten elinten puheenjohtajien ja pääsihteerien Dublinissa 29. marraskuuta pidetyssä
CESE 6179/2002 (fr,de→fi)AS,HP/LV,HP/kr,my,je

.../...

-7tapaamisessa. Dublinissa pystyimme sopimaan Eurooppa-valmistelukunnassa edistettäviä tavoitteita
koskevasta yhteisestä strategiasta sekä noudatettavista menettelyistä. Lisäksi päätettiin esittää
hallitusten päämiehille yhteinen kannanotto, joka perustuu kaikkien puheenjohtajien allekirjoittamaan
julkilausumaan.
Toinen merkittävä tulos oli sopimus tehdä koko ensi vuoden ajan avointa koordinointimenetelmää
koskevaa yhteistyötä. Tavoitteena on antaa kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen panokset
sisältävä lausunto Lissabonin prosessin kokemuksista ja näkymistä kolme vuotta sen käynnistämisen
jälkeen.
Tämän saman toimintalinjan puitteissa on myös vahvistettava suhteita eurooppalaisiin
työmarkkinaosapuoliin. Kun otetaan huomioon eurooppalaisille työmarkkinaosapuolille uskottu tehtävä
yhteisön lainsäädäntäprosessissa sekä niiden merkittävä asema kansalaisyhteiskunnan kansainvälisten
organisaatioiden joukossa, on välttämätöntä, että komitea neuvottelee niiden kanssa. Voisin kuvitella,
että sovimme yhtäältä UNICEn ja toisaalta EAY:n kanssa siitä, että muodostetaan kaksi suppeaa
työryhmää, jotka selvittävät komitean suhteet näihin organisaatioihin, kuten odotettavissa olevat
Eurooppa-valmistelukunnan päätökset edellyttävät. Ehdotan, että ensi vuoden loppupuolella
järjestämme yhteistyössä työmarkkinaosapuolten eurooppalaisten organisaatioiden kanssa – ja
tarvittaessa muiden kiinnostuneiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa – suuren
kansainvälisen konferenssin aiheesta "Sosiaalidialogi ja kansalaisvuoropuhelu – rajat ja täydentävyys",
joka olisi jatkoa aiemmille tämäntyyppisille kokouksille, sillä myös tätä kysymystä on
työmarkkinaosapuolten ja koko kansalaisyhteiskunnan edun vuoksi selvennettävä.

Kolmas toimintalinjani on
3

Komitean sisäisten välineiden ja rakenteiden vahvistaminen edelleen

Komitean on puheenjohtajuuskauteni aikana vastattava myös tiettyihin sisäisiin haasteisiin ja
määräaikoihin, jotka ohjaavat sen työskentelyä:
•

kymmenen uuden jäsenvaltion liittyminen unioniin, mikä merkitsee ETSK:n jäsenmäärän
kasvamista noin sadalla (vuoden 2004 alkupuoliskolla); liittymistä on valmisteltava pohtimalla
huolellisesti toteutettavia vaihtoehtoja, jotka koskevat esim. kielijärjestelmää ja työskentelymenetelmiä; aikomuksena on myös kutsua ensi toukokuun täysistuntoon tulevien jäsenvaltioiden
kansalaisyhteiskuntien organisaatioiden edustajia

•

muutto Belliard-rakennukseen, jonka on määrä tapahtua vuoden 2004 alkupuoliskolla

•

28. marraskuuta työskentelynsä aloittaneen neuvoa-antavan valiokunnan "teollisuuden muutokset"
toiminnan vakiinnuttaminen.
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-8Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja varsinkin Eurooppa-valmistelukunnan odotettavissa olevien
tulosten sekä ETSK:n uudesta profiilista järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan institutionaalisena
edustajana johtuvien haasteiden vuoksi sitoudun toteuttamaan puheenjohtajakaudellani seuraavat
toimet:
•

•

Käynnistetään viipymättä jäsensääntöjä koskevat työt. Säännöt on määrä hyväksyä syksyllä
2003 tai viimeistään keväällä 2004.
Pyritään saamaan jäsenille asianmukainen taloudellinen asema.

•

Valmistellaan eri tasoilla noin sadan uuden jäsenen (ja lukuisien virkamiesten) tuloa
komiteaan uusien jäsenvaltioiden liittymisen jälkeen.

•

Jatketaan eri yksiköiden ja niiden työskentelymenetelmien
(työvaliokunnan viimeaikaisten päätösten täytäntöönpano).

•

Muutetaan työvaliokunnan toimintaa
täysistunnolle työvaliokunnan toiminnasta.

•

Komitean talousarvio järjestetään uudelleen ja sen henkilöstö- ja rahoitusvarat sopeutetaan
komitean lisääntyneiden tehtävien mukaisiksi.

•

Jatketaan viestintästrategian kehittämistä sekä aktiivista ja järjestelmällistä tiedotusta
komitean toiminnan näkyvyyden ja siten myös vaikutuksen lisäämiseksi. Tähän liittyen
pyydän Teitä lukemaan työvaliokunnan 2001 hyväksymän viestintäsuunnitelman, sillä viestintä
koskee suorasti Teitä, jäseniä. Ilman Teidän jokaisen yksilöllistä panosta omilla
vastuualueillanne institutionaalisella panoksellamme ei voi olla tarvittavaa vaikutusta. Kun
ETSK on muuttanut uuteen taloonsa Rue Belliardilla – mikä tapahtuu toivoakseni keväällä
2004 – olemme sijainniltamme hyvin edullisessa asemassa parlamentin, neuvoston ja
komission välissä. Tämä tarjoaa tiedotus- ja viestintätyöllemme uusia myönteisiä
mahdollisuuksia, jotka käytämme päättäväisesti hyödyksemme.

avoimemmaksi.

uudenaikaistamista

Raportoidaan

säännöllisesti

Viimeinen toimintalinjani on
4

ETSK:n näkyvyyden lisääminen Euroopan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa

Seuraavien kahden vuoden aikana Eurooppa-valmistelukunnassa ja myöhemmin hallitustenvälisessä
konferenssissa tehdään suuntaa-antavat päätökset Euroopan unionin (EU) tulevasta muodosta ja
kunkin unionin toimielimen asemasta poliittisessa kokonaisrakenteessa. Tässä yhteydessä on
välttämätöntä, että komitean neuvoa-antavaa tehtävää vahvistetaan ja sen rooli tunnustetaan niin
komitean sisällä kuin sen ulkopuolellakin.
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-9Tätä silmällä pitäen on keskeistä niin ETSK:n kuin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kannalta, että
komitea muotoilee itse asemaansa ja tehtäväänsä koskevat intressinsä ja puolustaa niitä tarmokkaasti.
Samalla on jatkettava edellisen toimikauden periaatteellisia valintoja sekä kehitettävä uusia
innovatiivisia malleja.
Minun on turhaa puhua tänään laajemmin tästä aiheesta, jota käsittelin yksityiskohtaisesti puheessani
23. lokakuuta.
Muistutan kuitenkin, että tärkeimmät kysymykset, joita komitean on korostettava Eurooppavalmistelukunnassa sekä – uudesta perussopimuksesta lopullisesti päättävää hallitustenvälistä
konferenssia silmällä pitäen – jäsenvaltioiden hallituksille, ovat seuraavat:
•

eurooppalaisen sosiaalimallin ja yhteiskuntamallin säilyttäminen ja kehittäminen

•

talouspolitiikan koordinointi

•

kansalaisyhteiskunnan ja sen järjestöjen osallistuminen poliittiseen mielipiteenmuodostukseen,
lainsäädäntöön, sen toimeenpanoon ja erilaisiin päätöksiin, eli hyvän hallintotavan sekä
yhteiskunnallisen ja työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun säännöt

•

ETSK:n tehtävä ja rooli, toisin sanoen ETSK:n institutionaalinen asema suhteessa EU:n toimielimiin
mutta myös suhteessa AK:hon ja eurooppalaisiin työmarkkinaosapuoliin, sekä komiteamme
toimivalta ja tehtäväksianto, oikeudet ja välineet, kokoonpano jne.

Muutoin tätä asiaa käsittelevät jatkuvasti ja järjestelmällisesti tarkkailijamme Eurooppavalmistelukunnassa, joihin itsekin kuulun yhdessä Göke Frerichsin, Anne-Marie Sigmundin, Mario
Sepin, Giacomo Regaldon ja Jan Olssonin kanssa, sekä alakomitea, jonka perustimme seuraamaan
valmistelukunnan työskentelyä ja tekemään siitä komitean toimintaan vaikuttavia päätelmiä.
Täysistunnolle kerrotaan säännöllisesti näiden kysymysten kehittymisestä. Pian valintani jälkeen tapasin
erään Eurooppa-valmistelukunnan kokouksen yhteydessä sen puheenjohtajan Valéry Giscard
d'Estaingin ja kutsuin hänet täysistuntoomme käyttämään puheenvuoron ja keskustelemaan kanssamme
uuden perussopimuksen saralla tapahtuneesta edistyksestä.
Lopuksi haluan painottaa olevani erittäin tyytyväinen, jos voimme Teidän kaikkien, niin ETSK:n
jäsenten kuin henkilöstön, aktiivisuuden avulla seuraavien kahden vuoden aikana saattaa Euroopan
talous- ja sosiaalikomitea asemaan, jossa se pystyy unionin, jäsenvaltioiden ja Euroopan kansalaisten
edun nimissä täyttämään menestyksekkäästi tehtävänsä "institutionalisoituna neuvoa-antavana elimenä,
johon järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla on mahdollisuus saada edustajansa ja jossa se voi
hankkia tietoja ja ilmaista itseään ja jossa jäsenvaltioiden taloudellisten, yhteiskunnallisten ja
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- 10 kansalaisjärjestöjen on mahdollista osallistua kiinteästi yhteisön politiikan muodostamiseen ja päätösten
tekoon." (ETSK:n 19.10.2002 antama päätöslauselma, kohta 1).
Pyydän Teiltä tukea ja aktiivista osallistumista tämän saavuttamiseksi.
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