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PÄÄKIRJOITUS

Hyvät lukijat

Edessämme on uusi kausi, jonka mit-
taan avautuu paljon uusia mahdollisuuk-
sia. Sen lisäksi, että vastavalittu Euroopan 
parlamentti aloittaa toimikautensa, myös 
Euroopan komissio tulee kiteytymään tule-
vina kuukausina Jean-Claude Junckerin joh-
dolla. Haluammekin käyttää tätä tilaisuutta 
onnitellaksemme häntä lämpimästi hänen 
uudesta tehtävästään.

Syvälle iskeneen rahoitus- ja talouskriisin 
jälkeen Eurooppa joutuu nyt kohtaamaan 
sosiaalisen ja poliittisen kriisin, joka saat-
taa uhata jopa sen perustuksia. Seuraavan 
viiden vuoden prioriteeteiksi on asetettava 
yhteyden palauttaminen kansalaisiin, hei-
dän luottamuksensa voittaminen takaisin 
sekä pyrkimys sytyttää heissä uudelleen 
halu ”uneksia Euroopasta”.

Tämän tavoitteen saavuttamista ajatellen 
Jean-Claude Juncker on sanonut toivo-
vansa, että häntä pidettäisiin ”sosiaalidialo-
gin puheenjohtajana”. Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea suhtautuu tähän toivee-
seen erittäin myönteisesti. Vastauksemme 
on, että komiteamme, Euroopan kansa-
laisyhteiskunnan näkemysten tulkki, tulee 
olemaan sitoutunut kumppani ja aktiivinen 

idealähde. Uudelleenteollistaminen, tulevaisuuteen investoiminen ja kilpailukykyiset kou-
lutusjärjestelmät ovat kaikki avainaloja, missä olisi mielestämme edistyttävä merkittävästi 
ruohonjuuritason kokemuksiin tukeutuen.

Euroopan unionin on löydettävä uudelleen yhteisvastuun henki, palautettava ”eurooppalaisen 
identiteetin” kollektiivinen merkitys sekä tarjottava innostava hanke yhteisen tulevaisuuden 
rakentamiseksi. Tavoitteen toteuttamiseksi EU:n on seurattava Lissabonin sopimuksen viitoit-
tamaa tietä, mikä mahdollistaa osallistavan demokratian laajemman soveltamisen. Tässä on 
haaste, johon komiteamme on valmis tarttumaan yhdessä EU:n kansalaisten kanssa.

Henri Malosse
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja
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Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi 2015 – 
tavoitteena entistä laajamittaisempi sitoutuminen

Tuleva vuosi 2015 on kehitysyhteistyön 
eurooppalainen teemavuosi. Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealla on ollut keskeinen 
rooli pyrittäessä varmistamaan, että tuo vuosi, 
jolla on ratkaisevan tärkeä merkitys YK:n ja 
EU:n tasolla, saa asianmukaisesti huomiota 
ja tunnustusta kautta Euroopan.

Kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuo-
den 2015 yleinen tavoite on ”inspiroiminen”; 
valveuttaminen; eurooppalaisten – eritoten 
nuorten  – saaminen sankemmin joukoin 
mukaan kehitysyhteistyöhön; huomion koh-
distaminen maailmalaajuiseen solidaarisuu-
teen ja oikeuteen, ihmisoikeuksiin ja naisten 
vaikutusvallan kasvattamiseen. Tarkoituksena 
on myös ihmisten tuominen mukaan määrit-
tämään toimintasuunnitelmaa vuoden 2015 
jälkeiselle ajalle.

Ajatuksen esitti vuonna 2011 ETSK:n jäsen 
Andris Gobiņš – joka oli jo ennestään toimi-
nut kehityskysymysten parissa kotimaassaan 
Latviassa – yhdessä eurooppalaisen kehitys-
yhteistyöjärjestöjen yhteenliittymän Con-
cordin ja ETSK:n kanssa. Nämä tekivät työtä 
saadakseen asialle EU:n alueiden komitean, 
kehitysyhteistyöstä vastaavan Euroopan 
komission jäsenen Andris Piebalgsin ja Euroo-
pan parlamentin tuen.

Tuloksena oli, että ETSK:n puheenjohtaja 
Staffan Nilsson ja Euroopan parlamentin 
puhemies Martin Schulz kirjoittivat Euroo-
pan komission puheenjohtajalle José 
Manuel Barrosolle kirjeen, jossa he pyysivät 

tätä vilpittömästi hyväksymään ehdotuksen. 
Hänen vastauksensa oli myönteinen, jo lopun 
tiedämmekin. ETSK antoi joulukuussa 2013 
omasta puolestaan lausunnon, jossa se ilmai-
see olevansa tyytyväinen kehitysyhteistyön 
eurooppalaiseen teemavuoteen 2015, joka on 
lajissaan ensimmäinen eurooppalainen tee-
mavuosi, joka keskittyy myös ulkosuhteisin ja 
painottuu EU:n rajojen ulkopuolelle.

”Tämä on jotain aivan suurenmoista,” Gobiņš 
iloitsee. ”Olen tavallinen ihminen, en mikään 
supertähti, vaan kansalaisyhteiskunnan 
edustaja pienestä jäsenvaltiosta, joka vain 
hiljattain itsekin oli avunsaaja. Kiitos kaikkien 
tahojen ja erityisesti Concordin tuen aloit-
teesta on nyt tullut totta.”

”Kansalaisyhteiskunnan rooli muodostuu 
tavattoman suureksi, koska ajatus oli alun 

perinkin sen piiristä peräisin,” kehitysyh-
teistyöstä vastaavan komission pääosaston 
(DEVCO) tiedotusyksikön päällikkö Stina 
Soewarta toteaa. ”Eurooppalainen teema-
vuosi ilman kansalaisyhteiskunnan osallis-
tumista olisi vailla merkitystä.” Toimintaa 
on tulossa sekä EU:n että jäsenvaltioiden 
tasolle, ja kansalaisyhteiskunta osallistuu jo 
parhaillaan sen organisointiin. Esimerkiksi 
kesäkuussa yli 300 unionin kansalaista saapui 
Brysseliin keskustellakseen siitä, miten kehi-
tysyhteistyön viestiä olisi paras viedä eteen-
päin. Laajaan erilaisten kumppanitahojen 
joukkoon tulee lukeutumaan kehitysmaissa 
vaikuttavia ihmisiä.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat maailman suurim-
mat kehitysavun antajat; niiden osuus viral-
lisesta avusta koko maailmassa on yli puolet 
(53  miljardia euroa vuonna 2011). Vuonna 
2012 tehdyssä kyselytutkimuksessa kävi ilmi, 
että 85 prosenttia unionin kansalaisista katsoo, 
että on tärkeää auttaa kehitysmaiden ihmisiä, 
eikä kyseinen osuus ole paljoltikaan muuttunut 
talouskriisistä huolimatta. Yli neljännes euroop-
palaisista lahjoittaa osan tuloistaan.

Vaikka jonkin verran edistystä onkin tapahtu-
nut, ei kaikkiin vuosituhattavoitteisiin päästä 
ensi vuonna. Gobiņš tähdentää, että vuoden 
2015 jälkeistä aikaa koskevaan maailman-
laajuiseen kehitysohjelmaan täytyy sisältyä 
lujempia ja konkreettisempia sitoumuksia 
”ei pelkästään valtioilta vaan jokaiselta, joka 
pystyy omalta osaltaan tekemään maailmasta 
paremman paikan.” Kullakin meistä on hen-
kilökohtainen vastuu kestävyysajattelun 
mukaisesta kuluttamisesta ja oikeudenmu-
kaisesta kohtelusta, hän toteaa. ”Etsimme 
tukea todelliselle muutokselle. Sellainen on 
unelmamme, ja se on nyt vähän lähempänä 
toteutumistaan.” ●

Vahvempi talous, vahvempi Eurooppa
Euroopan uusien johtajien on tartuttava 

toimeen, jotta talous- ja rahaliitto saadaan 
valmiiksi. Näin todetaan lausunnossa, jonka 
ETSK antoi 500. täysistunnossaan. Luomalla 
vankemman taloudenhallintarakenteen EU 
kykenee työskentelemään tehokkaammin 
talouden jähmettymisen ja työttömyyden 
torjumiseksi.

”Vaikka talous- ja rahaliitto ei ole vielä lähes-
kään valmis, sitä tarvitaan välttämättä, mikäli 
tahdomme kasvattaa uudelleen luottamusta 
Eurooppa-hankkeeseen ja saattaa se kestä-
välle pohjalle”, toteaa Joost van Iersel (Alanko-
maat, työnantajat-ryhmä), toinen lausunnon 
esittelijöistä.

Ensi töikseen EU:n täytyy saada aikaan todelli-
nen kasvu-, työllisyys- ja vakaussopimus, joka 
perustuu nykyisen lainsäädännön parempaan 
täytäntöönpanon ja joka saa käyttövoimansa 
investoinneista, niin julkisista kuin yksityisis-
täkin. Toiseksi – koska kriisi toi ilmi puutteita 
itse talous- ja rahaliiton rakenteessa – ETSK 
esittää etenemissuunnitelmaa talous- ja 

ETSK:n jäsen Andris Gobiņš
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ETSK:hon kuuluva työmarkkinoiden seurantaryhmä 
on toteuttanut tutkimuksen EU:n nuorisotyöllisyyspo-
litiikan täytäntöönpanosta kuudessa jäsenvaltiossa – 
Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Kroatiassa, Slovakiassa 
ja Suomessa. Tilanne vaihtelee suuresti maiden välillä: 
Kreikassa nuorisotyöttömyysaste on 58,3 %, ja Itäval-
lassa vain 9,2 %. Kaikille EU:n jäsenvaltioille on kuiten-
kin löydettävissä yhteisiä ratkaisuja.

Työmarkkinaosapuolten, nuorisojärjestöjen ja viran-
omaisten välinen yhteistyö voi auttaa muotoilemaan 
toimivia nuorisotyöllisyyspolitiikkoja, kuten Suomen ja 
Itävallan kokemukset ovat osoittaneet. ”Sidosryhmät 
voivat tuoda aitoa lisäarvoa nuorisopolitiikkoihin, sillä 

ne tuntevat työmarkkinoiden todellisuuden ja seuraa-
vat sitä läheltä. Tällainen kansalaisyhteiskunnan esit-
tämä ensi käden tietoihin perustuva tilannekatsaus 
on välttämätön”, työmarkkinoiden seurantaryhmän 
puheenjohtaja Christa Schweng (Itävalta, työnantajat-
ryhmä) toteaa.

Huomattava osa tutkimuksesta käsittelee nuorisota-
kuun toteuttamista.

Vuonna 2013 käynnistetty nuorisotakuu tarkoittaa, 
että kaikki alle 25-vuotiaat nuoret saavat laadukkaan, 
konkreettisen tarjouksen neljän kuukauden kuluessa 
virallisen koulutuksen päättämisestä tai työttömäksi 
joutumisesta. Kyseessä voi olla työpaikka, oppisopi-
muskoulutus, harjoittelujakso tai täydennyskoulutus, 
ja tarjous on mukautettava kunkin yksilön tarpeisiin ja 
tilanteeseen. Tutkimuksen päätelmänä on, että mikäli 
nuorisotakuu toteutetaan asianmukaisesti, se voi tar-
jota merkittäviä mahdollisuuksia rakenneuudistuksiin. 
Esimerkiksi eräiden jäsenvaltioiden koulutusjärjestel-
miä voitaisiin mukauttaa paremmin työmarkkinoiden 
tarpeisiin, jotta nuorten hankkimat taidot vastaavat 
yritysten toiveita. ”Sidosryhmät Kreikassa, Italiassa ja 
Kroatiassa tukevat yhä enemmän ja paremmin työ-
paikkakoulutusta sekä yhteyksien tiivistämistä koulu-
tuslaitosten ja yritysten välillä. Tämä on selkeästi yksi 
mahdollisuus edetä”, Schweng sanoo.

Euroopassa on viisi miljoonaa työtöntä nuorta, 
joista jokaisen tilanne on erilainen. Tämä edellyt-
tää räätälöityä lähestymistapaa, joka on suunniteltu 
huolellisesti ja mukautettu kansallisiin olosuhtei-
siin. (cad) ●

rahaliiton loppuunsaattamista varten, jotta varmistetaan kestäväpoh-
jainen ja tasapainoinen talouden toiminta ja pystytään ehkäisemään 
kriisit tulevaisuudessa. Alkamassa olevalla EU:n lainsäädäntäkaudella 
käsiteltäväksi tarkoitetun etenemissuunnitelman tulisi rakentua neljän 
pilarin varaan. Niihin lukeutuisivat täysin yhdennetyt eurooppalaiset 
pääomamarkkinat, kilpailukyvyn, taloudellisen lähentymisen ja euroop-
palaisten yhteisvastuullisuuden kasvattamiseen tarvittavat välineet 
ja toimenpiteet, joilla puututaan talouden sopeuttamisen sosiaalisiin 
vaikutuksiin ja lisätään EU:n ja euroalueen toimielinten demokraattista 
legitimiteettiä.

”Mutta asia, jota kansalaiset kiireellisimmin tarvitsevat, on kasvun ja 
työllisyyden hyväksi tehtäviä investointeja koskeva EU-suunnitelma, 
joka ei lisää valtionvelkaa. Emme tarvitsee enää tyhjiä sanoja emmekä 
pitkiä tekstejä, joista puuttuvat konkreettiset toimintaehdotukset”, 
sanoo esittelijä Carmelo Cedrone (Italia, työntekijät-ryhmä), jonka 
mielestä nämä aiheet kuuluisivat EU:n asialistan kärkeen.

Lausunnossa painotetaan, että EU-maiden välille tarvitaan parempaa 
taloudellista, sosiaalista ja poliittista integraatiota; ilman sitä ei pystytä 
vastaamaan ihmisten odotuksiin elämänlaadusta ja vauraudesta. Pää-
telmä on, että tavoiteltu vahvempi talous ja niin ollen vahvempi Eurooppa 
edellyttävät aivan välttämättä sitoutumista vastuunkantoon ja kansa-
laisyhteiskunnan voimakasta panosta jäsenvaltioissa. (cad/aa) ●

Nuorisotyöttömyys – 6 maata 
tarkasteltavana

Älä haaskaa ruokaa – lahjoita!

Kansalaisyhteiskunta aktiivisena uusiutuvista lähteistä saatavan energian tuottajana

Euroopan komissio on hyväksynyt vuoteen 2030 ulottu-
vaa ilmasto- ja energiapakettia koskevat yleistavoitteet ja 
haluaa muun muassa kasvattaa uusiutuvien lähteiden osuu-
den energialähteiden valikoimassa 14 prosentista (vuonna 
2012) 27 prosenttiin (vuoteen 2030 mennessä). ETSK kan-
nattaa tätä päämäärää, mutta kehottaa samalla asettamaan 
nimenomaisia tavoitteita jäsenvaltiokohtaisesti.

Tavoitteiden asettaminen ei kuitenkaan yksinään riitä 
käynnistämään tarvittavat toimet, vaan energiajärjes-
telmien rakenteellisia muutoksia on tuettava asianmu-
kaisilla lainsäädäntätoimilla. Ilmastoon ja energiaan 
liittyviin haasteisiin voidaan vastata ainoastaan, jos 
myös pientuottajille taataan tarvittavat edellytykset, 
jotta näiden uusiutuvan energian hankkeet voivat 
menestyä. ETSK on tämä tavoite mielessään käynnistänyt 

selvityksen arvioidakseen edellytyksiä, joiden turvin kan-
salaiset ja yhteisöt pystyvät kehittämään omia uusiutu-
van energian suunnitelmiaan.

Kansalaiset, maataloustuottajat, osuuskunnat, paikallis- ja 
aluetason pienet ja keskisuuret yritykset ja yhteisöt ovat 
olleet Saksan Energiewenden eli uusiin energiamuotoi-
hin siirtymisen esitaistelijoita. Heidän toimintansa ansiosta 
on uusiutuvista lähteistä tuotetun energian osuus noussut 
kuudesta prosentista lähes 25 prosenttiin vain kymmenessä 
vuodessa. He ovat myös vastanneet yli puolesta kaikista 
alaan tehdyistä investoinneista. Tämän lisäksi tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että pientuottajien käyttämien fos-
siilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvista lähteistä 
tuotetulla energialla johtaa erityisen suureen työpaikkojen 
määrän nettolisäykseen.

Etenkin Saksan mittavien investointien ansiosta tuuli- 
ja aurinkoenergian tuotantokustannukset ovat laske-
neet huomattavasti, ja muut jäsenvaltiot pääsevät nyt 
hyötymään näistä alhaisemmista kustannuksista. Kun 
tämä yhdistetään saavutettuihin ympäristöhyötyihin 
ja energiaomavaraisuuden kasvuun, on täysin loogista 
tukea uusiutuviin lähteisiin perustuvan energiantuo-
tannon lisäämistä etenkin silloin, kun kyseessä ovat 
piensijoittajat.

ETSK:n tutkimuksen tulokset esitellään Brysselissä aamu-
päivällä 17. syyskuuta 2014 pidettävässä konferenssissa 
(lisätietoa on saatavilla osoitteessa http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-red). (nq/
sma) ●

Työmarkkinoiden seurantaryhmän puheenjohtaja Christa Schweng

Talous- ja rahaliiton toteuttamista käsittelevän lausunnon kaksi esittelijää: ”talous- ja 
rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -erityisjaoston (ECO) puheenjohtaja 
Joost van Iersel ja ETSK:n jäsen Carmelo Cedrone

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) järjesti 
yhdessä Euroopan elintarvikepankkien keskusliiton 
(FEBA) kanssa 7. heinäkuuta 2014 Brysselissä konfe-
renssin aiheesta ”Elintarvikelahjoitukset: elintarvikepulan 
torjuminen ja ruoan haaskauksen estäminen”.

Samalla kun 89 miljoonaa tonnia ruokaa päätyy 
jätteeksi 79 miljoonaa EU:n kansalaista elää köyhyys-
rajan alapuolella ja 16 miljoonaa kansalaista on 
riippuvaisia hyväntekeväisyysjärjestöjen ruoka-
avusta. ETSK:n puheenjohtaja Henri Malosse pitää tätä 
ihmisyyden periaatteiden vastaisena: ”Yhteiskunta, joka 
tuhlaa kolmanneksen syömäkelpoisista elintarvikkeis-
taan samalla kun niin monet ihmiset kärsivät nälkää, ei 
voi kutsua itseään inhimilliseksi”. Hän muistutti EU:ta 
sen velvollisuudesta lopettaa tämä kestämätön tilanne.

Vaikka monet yritykset ja yksityiset ihmiset ovat valmiita 
antamaan ylijäämäiset elintarvikkeet eteenpäin lahjoi-
tuksina, lainsäädännölliset ja käytännön esteet – jotka 
vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen – estävät tehokkaasti 
heitä toimimasta niin.

Selvemmät säännöt 
elintarvikelahjoitusten 
helpottamiseksi

BIO by Deloitte -konsulttiyritys esitteli konfe-
renssissa ETSK:n tilaaman, elintarvikelahjoi-
tuksiin liittyviä esteitä ja parhaita käytänteitä 
tarkastelevan tutkimuksen tulokset. Esimerkkejä 
elintarvikelahjoituksia Euroopassa helpottavasta 
lainsäädännöstä ja käytänteistä on jo olemassa – 
ne on vain omaksuttava kaikissa maissa. Tarvi-
taan EU:n laajuista opastusta verotuksellisista 
välineistä, elintarvikkeiden käyttöön liittyvästä 
hierarkiasta, vastuusta ja elintarvikkeiden säily-
vyydestä. ”Tutkimus on arvokas perusta seuraa-
ville ratkaisevan tärkeille toimille, joiden turvin 
helpotetaan lahjoittamista samalla kun taataan 
elintarvikkeiden turvallisuus. Nyt on ryhdyttävä 
toimiin EU:n tasolla”, totesi Yves Somville (Belgia, 
muut eturyhmät -ryhmä). ETSK pyrkii nyt EU- ja 
jäsenvaltiotason lainsäädäntöaloitteiden avulla 

ja erityistoimiin kannustamalla 
siihen, että tutkimuksen tulokset 
otetaan huomioon.

Elintarvikepankit 
ratkaisevassa roolissa

Elintarvikepankeilla on keskeinen 
rooli elintarvikelahjoituksissa, sillä 
ne keräävät elintarvikkeita lahjoit-
tajilta (elintarvikkeiden tuottajilta, 

jakelijoilta, vähittäiskauppiailta ja yksittäisiltä ihmi-
siltä) ja jakavat niitä sitten vähävaraisimpia tukeville 
kansalaisjärjestöille ja sosiaalitoimen vastuuta-
hoille. (sma) ●

ETSK:n puheenjohtaja Henri Malosse, BIO by Deloitte 
-konsulttiyrityksen edustajat Manuela Gheoldus ja Clementine 
O’Connor, Banco Alimentaren edustaja Angela Frigo, 
elintarvikejätteestä annetun ETSK:n lausunnon esittelijä Yves 
Somville, elintarvikejätettä käsitelleen ETSK:n työryhmän jäsen Igor 
Šarmír, E. Leclercin jäsen ja Greentagin perustaja Thomas Pocher 
sekä yhteisötalouden ympäristöalan yrittäjien Komosie-yhdistyksen 
edustaja Etienne Rubens

ETSK:n osallistuminen ensimmäiseen 
valtakunnalliseen kiertotaloutta 
käsittelevään konferenssiin Pariisissa

ETSK:n jäsen Thierry Libaert (Ranska, muut eturyhmät -ryhmä) 
esitteli komitean toimia suunnitellun vanhenemisen torjumisen 
tiimoilta ensimmäisessä valtakunnallisessa kiertotaloutta käsitte-
levässä konferenssissa, joka järjestettiin Pariisissa 17. kesäkuuta 
2014. Hän käytti puheenvuoronsa seminaarissa, jonka aiheena olivat 
uudet, tuotteiden elinkaareen perustuvat talousmallit. Hän käytti 
tilaisuutta tehdäkseen ETSK:n työtä tunnetuksi laajan, talouden ja 
politiikan päätöksentekijöistä koostuneen yleisön parissa. Lausunto 
aiheesta ”Kohti kestävämpää kuluttamista: teollisuustuotteiden 
elinikä ja kuluttajille tiedottaminen luottamuksen palauttamiseksi” 
(esittelijä: Thierry Libaert, toinen esittelijä: Jean-Pierre Haber) on 
ensimmäinen virallinen EU:n asiakirja, jossa käsitellään suunnitellun 
vanhenemisen vastaisia toimia. Ensimmäinen suunniteltua vanhe-
nemista käsittelevä eurooppalainen foorumi järjestetään ETSK:ssa 
17. lokakuuta 2014. (ab) ●

PAIKALLINEN TOIMINTA

“Sidosryhmät Kreikassa, 
Italiassa ja Kroatiassa tukevat 
yhä enemmän ja paremmin 
työpaikkakoulutusta sekä 
yhteyksien tiivistämistä 
koulutuslaitosten ja yritysten 
välillä. Tämä on selkeästi yksi 
mahdollisuus edetä.”

“Samalla kun 89 miljoonaa tonnia 
ruokaa päätyy jätteeksi 79 miljoonaa 
EU:n kansalaista elää köyhyysrajan 
alapuolella ja 16 miljoonaa 
kansalaista on riippuvaisia 
hyväntekeväisyysjärjestöjen 
ruoka-avusta.”
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TÄYSISTUNTO PÄHKINÄNKUORESSA

Uusi EU:n metsästrategia

ETSK on tyytyväinen uuteen EU:n metsästrategiaan. Kun 
otetaan huomioon metsiin kohdistuvien vaatimusten 
ja uhkien lisääntyminen sekä lukuisat EU:n alakohtaiset 
toimintalinjat ja niihin liittyvät säännöt, jotka vaikutta-
vat metsätalouteen ja metsiin, uutta strategiaa tarvitaan 
kipeästi. ETSK kehottaakin sekä komissiota että jäsenval-
tioita varmistamaan, että strategia pannaan täytäntöön 
tehokkaasti ja tuloksekkaasti, sekä jatkamaan neuvotteluja 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi Euroopan metsiä kos-
kevasta oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta. (hb) ●

Äänestystulos: 111 ääntä puolesta yhdenkään äänestä-
mättä vastaan ja 5:n pidättyessä äänestämästä

Digitaalinen yhteiskunta

Tässä oma-aloitteisessa lausunnossa keskitytään kahteen 
keskeiseen näkökohtaan. Yhtäältä siinä tarkastellaan niin 
kutsutun digitaalisen kuilun umpeen kuromista, naisten 
aseman parantamista digitaalisessa yhteiskunnassa, tieto- 
ja viestintäteknologioiden hyödyntämismahdollisuuksien 
edistämistä sekä huomion kiinnittämistä henkilöihin, joilla 
on oppimisvaikeuksia. ETSK kehottaa toteuttamaan EU-
tason toimia, jotta voidaan varmistaa, että vammaisilla 
on tasapuoliset mahdollisuudet hyödyntää uutta tekno-
logiaa. Toisaalta lausunnossa käsitellään työhönpääsyä 
ja digitaalista osallisuutta ja pyritään saamaan entistä 
parempi käsitys työelämään liittyvistä digitaalisista näkö-
kohdista. (hb) ●

Äänestystulos: 128 ääntä puolesta yhdenkään äänestä-
mättä vastaan ja yhdenkään pidättymättä äänestämästä

Joukkorahoitus Euroopan unionissa

Joukkorahoitus on yksi uusista rahoitusmalleista, jotka 
auttavat yhä enemmän aloittelevia yrityksiä pääsemään 
eteenpäin sekä edistävät moniarvoisen ja joustavan 
sosiaalisen markkinatalouden toteuttamista. ETSK suh-
tautuu myönteisesti komission tiedonantoon ja katsoo, 
että joukkorahoituksen kasvupotentiaali voi tarjota 
EU:ssa vaihtoehtoisen rahoituslähteen. Komitea myös 
korostaa, että pk-yritykset ovat riippuvaisia pankkien 
luotonannosta, ja näin on jatkossakin, vaikka olemassa 
on vaihtoehtoisia lähteitä, jotka eivät ole aina helposti 
saatavilla. Joukkorahoitus tulisikin tunnustaa erikseen 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä uudeksi taloudellisen 
tuen muodoksi. (hb) ●

Äänestystulos: 195 ääntä puolesta ja 1 vastaan 5:n pidät-
tyessä äänestämästä

Kohtuuhintainen energia edellyttää 
EU:n integraation syventämistä

ETSK:N TULEVIA TAPAHTUMIA

”Unionin tason koordinointi ja yhteistyö on vält-
tämätöntä sekä hintojen aisoissa pitämiseksi että 
energiahuoltomme turvaamiseksi”, totesi Stephane 
Buffetaut aiheesta ”Energiahintojen nousun hillitse-
minen: koordinointi, eurooppalaistaminen, osallis-
tuminen” järjestetyssä konferenssissa, joka pidettiin 
kesäkuussa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa 
(ETSK) Brysselissä. Tapahtumaan osallistuneet sidos-
ryhmät yhtyivät poikkeuksetta ponnekkaasti hänen 
sanoihinsa, kun taas EU:n kaikki jäsenvaltiot eivät 
ole vielä varauksetta tunnustaneet tätä näkökohtaa. 
Konferenssin osallistujat valittivat sitä, että EU:n ener-
giapolitiikan täytäntöönpanosta puuttuu johdonmu-
kaisuus ja koordinointi.

Eurooppalainen 
energiavuoropuhelu – uuden 
komission tärkeä tehtävä

Vaikka myönteistä kehitystä on tapahtunut jonkin 
verran, mistä esimerkkinä voidaan mainita kaasu- ja säh-
köalan koordinointiryhmät sekä sähkön ja kaasun siirto-
verkonhaltijoiden eurooppalaiset verkostot (ENTSO-E 
ja ENTSO-G), näiden ryhmien työskentely on edelleen 
hajanaista. ”Energia-, ilmasto- ja teollisuuspolitiikat on 
mukautettava toisiinsa entistä paremmin, ja niiden on 
perustuttava realistisesti teknologiseen kehitykseen ja 
tilastotietoihin”, painotti Pierre-Jean Coulon (Ranska, 
työntekijät-ryhmä).

On myös olennaisen tärkeää ottaa kansalaisyhteis-
kunta toimintaan mukaan, jotta varmistetaan, että 
siirtyminen vähähiiliseen talouteen saa kansalaisten 
entistä laajemman hyväksynnän. ”On laadittavat 
kauaskantoinen, kunnianhimoinen ja koordinoitu 
kansalaisten sitoutumisen ja osallistumisen ohjelma – 
todellinen eurooppalainen energiavuoropuhelu. 
Tämä mahdollistaa kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden 
välillä käytävän, toimintaan tähtäävän keskustelun 

ja tarjoaa poliittisten päättäjien tarvitsemaa tietoa”, 
totesi Richard Adams (Yhdistynyt kuningaskunta, 
muut eturyhmät -ryhmä), joka on aiheesta ”Kansa-
laisten energiapoliittisen osallistumisen ja panoksen 
tarpeen ja menettelytapojen tarkastelu” annetun 
lausunnon esittelijä. ETSK jatkaa työtään sen hyväksi, 
että uusi Euroopan komissio tarttuisi ohjaksiin 
tämän ratkaisevan tärkeän yhteistyön aikaansaami-
seksi. (sma) ●

Syyskuun 10. päivänä avattava näyttely ”Made in Italy. Dario 
Brevin värit” tuo kesäistä loistoa syksyn keskelle. Näyttelyyn 
kootut teokset ovat esillä komitean tiloissa kuukauden 
ajan. Italian EU-puheenjohtajakauden yhteydessä 
järjestettävä näyttely tarjoaa mahdollisuuden 
tutustua yhteen kansainvälisesti arvostetuim-
mista nykytaiteen ja designin edustajista. 
Brevin ilmaisutapa on uudenlainen ja oma-
peräinen, mutta tukeutuu samalla vanhaan 
italialaiseen perinteeseen.

Brevin kuitulevylle tekemissä akryylimaa-
lauksissa, installaatioissa ja veistoksissa 
näkyy selkeästi futuristien perintö. Nämä 
1900-luvun rohkeimpiin mestareihin kuulu-
vat taiteilijat halusivat luoda kaiken uudes-
taan taiteen nimissä. Dario Brevi työskentelee 
samassa hengessä. Yhteistä on myös ironia ja 
mieltymys leikinomaisiin kokeiluihin. Hänen 
viestintätapansa on ainutkertainen: muodot ja värit 

yhdistyvät toisiinsa saumattomasti, ja monimutkaiset viestit käsit-
televät painavimpia ajankohtaisia aiheita. Brevi osaa tehdä 

tämän korostamatta itseään säilyttäen koko ajan leikit-
televän yhteyden katsojaan, sillä taiteellisen ilmaisun 

ollessa sopusoinnussa molemmat pohtivat asioita 
yhdessä.

Made in Italy. Dario Brevin värit. JDE-rakennus, 
6. kerroksen aula, 10. syyskuuta – 10. loka-
kuuta 2014

Näyttely on avoinna yleisölle maanantaista 
torstaihin kello 9.00–17.30 ja perjantaisin 
kello 8.30–15.30.

Ennakkoilmoittautuminen (events@eesc.
europa.eu) vaaditaan niiltä, joilla ei ole kul-

kukorttia. ●

Made in Italy -näyttely

Minkälaisia kehitysmahdollisuuksia transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus tarjoaa Euroopalle?

ETSK:n työnantajat-ryhmä isännöi 2. lokakuuta keskustelutilaisuutta tran-
satlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) tarjoamista mahdol-
lisuuksista. Tapahtuma on osa Puolan Sopotissa järjestettävää eurooppalaista 
uusien ideoiden foorumia (European Forum for New Ideas).

”Sopotissa järjestettävä keskustelutilaisuus on jatkoa transatlanttiseen kauppa- 
ja investointikumppanuuteen liittyville ETSK:n toimille, jotka käynnistyivät kesä-
kuussa annetulla lausunnollamme”, kertoi työnantaja-ryhmän puheenjohtaja ja 
ETSK:n TTIP-lausunnon esittelijä Jacek Krawczyk.

Osallistujat keskustelevat mm. seuraavista kysymyksistä: Mitkä Yhdysvaltain ja 
EU:n sopimuksen näkökohdista tarjoavat suurimmat mahdollisuudet ja haasteet 
eurooppalaisyrityksille ja miten voimme hyödyntää transatlanttista kauppa- ja 
investointikumppanuutta kriisin voittamiseksi, työttömyyden vähentämiseksi 
ja Euroopan talouden kilpailukyvyn lisäämiseksi?

Panelisteihin kuuluvat BusinessEuropen pääjohtaja Markus Beyrer, Trans-
Atlantic Business Council -järjestön pääjohtaja Tim Bennett, Yhdysvaltain kes-
kuskauppakamarin Eurooppa-asioista vastaava varatoimitusjohtaja Peter Chase 
ja työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk. (lj) ●

© Dario Brevi – Grazie al cielo, 2014
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ETSK-info ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa ETSK:n täysistuntojen yhteydessä.

ETSK-infon englannin-, ranskan- ja saksankieliset numerot painetaan 100-prosenttisesti 
kierrätetylle paperille, ja ne 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: 12 310 kappaletta

Seuraava numero ilmestyy lokakuussa 2014.

Toimitusneuvosto:
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työntekijät-ryhmä)
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Henry Borzi

Toimittaja:
Agata Berdys (ab)

Tämän numeron laatimiseen osallistuivat:
Alexander Alexandrov (aa)
Caroline Alibert Deprez (cad)
Georges-Henry Carrard (ghc)
Henry Borzi (hb)
Laure Limousin (ll)

Leszek Jarosz (lj)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)
Michela Scolaro (ms)
Quental Nuno (nq)

Osoite:
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Jacques Delors -rakennus, 
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 
B-1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België
P. +32 25469476
F. +32 25469764
Sähköposti: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

Nuorten kanta EU:n ensisijaisista tavoitteista

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
(ETSK) piti 500:nnen täysistuntonsa 9. hei-
näkuuta 2014. Sen yhteydessä viisi lukio-
laista, ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” 
-tapahtuman valtuuskunta, esitteli perus-
teineen tärkeimmät tavoitteensa Euroopan 
tulevaisuutta ajatellen. Heitä kuunteli polii-
tikoista sekä ETSK:n jäsenistä ja henkilökun-
nasta koostunut noin 500 hengen valpas 
yleisö. Kyseiset viisi lukiolaista olivat osallis-
tuneet tämänvuotiseen ”Sinun Eurooppasi, 
sinun mielipiteesi” -tapahtumaan, joka jär-
jestettiin Brysselissä 26.–28. maaliskuuta 
2014. Nuoret tulivat taas kerran Brysseliin 
saadakseen äänensä kuuluville.

Lukiolaisten ensisijaisiksi valitsemat aloitteet 
ovat seuraavat:

 ● Tasa-arvo koulutuksen alalla

Aloitteen esitellyt Theseas Efstathopoulos 
(Kypros) korosti, että kaikille avoin mahdol-
lisuus hyvään koulutukseen on perustavan 
tärkeä asia työpaikkojen, kasvun ja vaurau-
den kannalta. Valtiovallan on tunnustettava, 
että yhteiskunnan tulevaisuus riippuu kun-
non koulutuksen saaneiden nuorten osal-
lisuudesta; muussa tapauksessa on turha 
toivoa yhdenvertaisuutta.

 ● Kieltenopetuksen kehittäminen

Jakob Weissin (Saksa) esittelemän aloitteen 
mukaan koulutus on ensisijainen asia. Weiss 

tähdensi, että on hyvin tärkeää osata monia 
eri kieliä pystyäkseen kommunikoimaan ja 
solmiakseen kontakteja muiden eurooppa-
laisten kanssa. Hän korostikin jo varhaisessa 
iässä alkavan vieraiden kielten kouluope-
tuksen merkitystä. Näin luodaan hyvä pohja 
liikkuvuutta ja Euroopan maiden välisiä 
vaihto-ohjelmia varten.

 ● Tutkimus ja innovointi

Aloitteen esitteli Anna Gletthofer (Itävalta). 
Hän painotti, että koska meillä on vain yksi 
planeetta, siitä täytyy pitää hyvää huolta. 
Uusiutuviin lähteisiin perustuvaa ener-
giantuotantoa sekä kierrätystä koskeva 
tutkimustoiminta auttaa meitä löytämään 
innovatiivisia tapoja suojella ympäristö-
ämme ja tehdä maapallosta terveellinen 
asuinpaikka, mikä on ratkaisevan tärkeää 
elämämme, hyvinvointimme ja selviytymi-
semme kannalta.

 ● Työkokemuksen arvostaminen 
sen muodosta ja kestosta 
riippumatta

Aloitteen esitteli Karin Olofsson (Ruotsi). 
Hän totesi, että kasvava nuorisotyöttömyys 
on todennäköisesti EU:n ratkaistavana ole-
vista ongelmista vaikein. Niinpä aloitteessa 
kehotetaan EU:ta myötävaikuttamaan tar-
koituksenmukaisen koulutuksen varmista-
miseen. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutusta 

tarjotaan ainoastaan aloilla, missä tarvitaan 
osaamista, että tuetaan yrityksiä, jotka tar-
joavat nuorille mahdollisuuden hankkia 
työkokemusta, ja että autetaan valtiovaltaa 
luomaan nuoria varten työpaikkoja.

 ● Yhtäläisten mahdollisuuksien 
luominen

Aloitteen esitteli Leo Filip Kovačic (Kro-
atia). Hän katsoi, että Euroopasta puuttuu 
EU:sta juontuva identiteetti, ja totesi, että 
vaihto-ohjelmat sellaisilla aloilla kuin kou-
lutus, työ, urheilu ja musiikki ovat omiaan 
luomaan konkreettisemman tietoisuuden 
eurooppalaisesta yhteisöstä. Vaihto-ohjel-
mat voivat itse asiassa edistää merkittävästi 
yhtäläisten mahdollisuuksien luomista kai-
kille, niin että kukin pystyy osallistumaan 
hedelmälliseen kulttuuriseen ja sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen.

Nämä viisi lukiolaista vakuuttivat esiintymi-
sellään täysistunnossa poliitikot ja ETSK:n 
jäsenet siitä, että nuorilta eurooppalaisilta 
löytyy potentiaalia, intoa ja kiinnostusta EU-
asioihin. Se antaa toivoa Euroopan tulevai-
suudesta varsinkin nyt, kun skeptisismi on 
vallalla. (fgr) ●

Kun ETSK:ta kuunnellaan

Viime kesäkuussa Algeriaan tekemällään 
vierailulla ETSK:n valtuuskunta painotti kan-
salaisyhteiskunnan edustajien ruohonjuu-
ritasolla tekemän työn merkitystä. Tässä 
yhteydessä puheenjohtaja Henri Malosse 
totesi, että kaksi vuotta sitten annettu 

algerialainen järjestölaki on liian rajoittava: 
”On ymmärrettävää, että valtiovalta haluaa 
valvoa varojen alkuperää, mutta tarvitaan 
joustavuutta, jotta järjestöt kykenevät toi-
mimaan ruohonjuuritasolla”.

Kyseinen laki näet kieltää kaikenlaiset suo-
rat yhteydet ulkomaisten organisaatioiden 
ja kotimaisten järjestöjen välillä. Se vel-
voittaa järjestöjä kääntymään viranomais-
ten puoleen solmittaessa sopimuksia tai 
toteutettaessa mitä tahansa transaktioita.

Euroopan unioni on puuttunut asiaan eri 
kanavien kautta tukeakseen uudistusta, 
joka veisi kohti nykyistä suurempaa jous-
tavuutta algerialaisten järjestöjen ja valtio-
vallasta riippumattomien organisaatioiden 

kannalta. Esimerkkinä tästä mainittakoon, 
että suhteista Maghreb-maihin vastaavan 
Euroopan parlamentin valtuuskunnan 
puheenjohtaja Pier Antonio Panzeri vieraili 
Algeriassa marraskuussa 2013 puolustaak-
seen tätä joustavoittamiskehitystä. Näyt-
täisi siltä, että eri tahojen työ asian hyväksi 
on lopulta vakuuttanut Algerian viran-
omaiset siitä, että pyyntö on perusteltu. 
Algerian kansanedustuslaitoksen puhe-
miesneuvosto on ilmeisesti hyväksynyt, 
että ehdotus kyseisen lain muuttamisesta 
esitellään hallitukselle. Ensimmäinen askel 
kohti järjestöjä koskevan oikeuskehyksen 
parantamista on otettu, ja ETSK toivoo, että 
uusi ehdotus vastaa Algerian kansalaisyh-
teiskunnan odotuksia. (ghc/mm) ●

LYHYESTI

Vapaat ammatit: potentiaalia kasvuun ja kuluttajansuojaan

ammattien osuus EU:n bkt:stä on yli 10 
prosenttia, ja niiden osuus palkoista EU:ssa 
on niin ikään noin 10 prosenttia (2012).

ETSK kehottaa sääntelyyn: 
tarvitaan käytännesääntöjä 
ja eettisiä normeja

Vapaiden ammattien harjoittajiin, kuten 
lääkäreihin, asianajajiin ja arkkitehteihin, 
sovelletaan useimmiten yksittäisen EU:n 
jäsenvaltion erityissääntelyä, ja säänte-
lyn laajuus riippuu voimakkaasti kustakin 
ammatista. Tämän vuoksi Arno Metzler 
(Saksa, muut eturyhmät -ryhmä) on kehot-
tanut laatimaan käsitteelle ”vapaa ammatti” 
EU:n laajuisen määritelmän, jossa mainittai-
siin vain vapaan ammatin yleiset ominais-
piirteet ja lueteltaisiin vapaiden ammattien 
ryhmät. Muut eturyhmät -ryhmän puheen-
johtaja Luca Jahier pitää tärkeänä, että kan-
salaisyhteiskunta voi luottaa laadukkaisiin 
palveluihin. Tämän varmistamiseksi ”koko 
Euroopassa tarvitaan samanarvoisia amma-
tillisia ja tiukkoja eettisiä normeja, jotka hel-
pottavat vapaiden ammattien harjoittajien 
pääsyä markkinoille”. (sma) ●

ETSK esitteli kesäkuussa Kölnin yliopis-
tossa laaditun, vapaita ammatteja käsitte-
levän tutkimuksen The state of the Liberal 
Professions concerning their functions and 
relevance to European civil society (”Vapai-
den ammattien asema, niiden tehtävät ja 
merkitys eurooppalaisen kansalaisyhteis-
kunnan näkökulmasta”) tulokset, jotka vah-
vistavat suurelta osin ETSK:n maaliskuussa 
2014 antamassa lausunnossa ”Vapaan 
ammatinharjoittamisen rooli ja tulevaisuus 
Euroopan kansalaisyhteiskunnassa vuonna 
2020” esittämät suositukset ja vaatimukset.

Vapaat ammatit ovat 
Euroopan talouden 
tärkeä pilari

Yksi kuudesta itse-
näisestä ammatin-
harjoittajasta toimii 
vapaiden ammat-
tien aloilla, ja yli 
neljännes vapaiden 
ammattien aloista 
on sellaisia, missä 
palveluksessa on 
v ä h i n t ä ä n  y k s i 
henkilö. Vapaiden 

Transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden 
esittelytapahtuma sidosryhmille

Euroopan komission kauppapolitiikan 
pääosaston järjestämässä, transatlanttista 
kauppa- ja investointikumppanuutta käsitel-
leessä sidosryhmille suunnatussa esittelyta-
pahtumassa, joka pidettiin 16. heinäkuuta 2014 
ETSK:ssa, työnantajat-ryhmän puheenjohtaja ja 
aihetta käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä 
Jacek Krawczyk (Puola) sekä toinen esittelijä 
Sandy Boyle (UK, työntekijät-ryhmä) esittelivät 
transatlanttista kauppa- ja investointikumppa-
nuutta käsittelevän ETSK:n lausunnon.

Tapahtumaan osallistuivat mm. EU:n ja 
Yhdysvaltojen pääneuvottelijat sekä erilaisia 
sidosryhmiä.

Tapahtumassa muistutettiin, että transatlant-
tista kauppa- ja investointikumppanuutta 
koskevan ETSK:n lausunnon hyväksyivät 
kesäkuussa ylivoimaisella enemmistöllä 
ETSK:n kaikkien kolmen ryhmän (työnantajat-, 

työntekijät- ja muut eturyhmät -ryhmän) 
jäsenet. Krawczyk kertoi myös läsnäolijoille 
ETSK:n kannattavan pk-yrityksiä koskevan 
erityisluvun sisällyttämistä kauppa- ja inves-
tointikumppanuussopimukseen ja ilmoitti, 
että ETSK oli päättänyt laatia oma-aloitteisen 
lausunnon sijoittajan ja valtion välisestä riito-
jenratkaisumenettelystä. Esittelijät kiinnittivät 
erityistä huomiota myös kestävää kehitystä 
koskevaan kauppa- ja investointikumppa-
nuussopimuksen lukuun ja korostivat kansa-
laisyhteiskunnan organisaatioiden laajan tuen 
olevan ratkaisevan tärkeää. Tapahtumapäi-
vän iltana ETSK isännöi keskustelutilaisuutta, 
johon osallistuivat EU:n ja Yhdysvaltojen 
pääneuvottelijat sekä Yhdysvaltojen EU-
suurlähettiläs. Keskustelutilaisuuden järjes-
tivät yhdessä ”ulkosuhteet”-jaosto (REX) ja 
työnantajat-ryhmä transatlanttista kauppa- 
ja investointikumppanuutta koskevan ETSK:n 
lausunnon jatkotoimena. (hb) ●

Karin Olofsson esittelemässä aloitetta ”Työkokemuksen 
arvostaminen sen muodosta ja kestosta riippumatta”

Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk, EU:n pääneuvottelija Ignacio Garcia Bercero, ETSK:n jäsen ja ETSK:n TTIP-
lausunnon toinen esittelijä Sandy Boyle sekä Yhdysvaltojen pääneuvottelija Dan Mullaney

Vierailun aikana Algerian pääministeri Abdelmalek Sellal 
otti vastaan ETSK:n puheenjohtajan Henri Malossen ja 
ETSK:n Euromed-seurantakomitean puheenjohtajan 
Pedro Narron.

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman 
viiden lukiolaisen valtuuskunta

Theseas Efstathopoulos esittelemässä aloitetta 
”Yhdenvertaisuus koulutuksessa”

Muut eturyhmät -ryhmän 
puheenjohtaja 
Luca Jahier

ETSK info 23 kielellä: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-infoellä: htt

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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