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Vuosi 2015 on mahdollisuuksien vuosi. 
Tarttukaamme niihin yhdessä!

Kiinan kielessä käytetään yhtä ja samaa 
merkkiä sanoille ”kriisi” ja ”mahdolli-
suus”. Sattumaltako? Tuskinpa vain. 
Jokaiseen kriisiin sisältyy myös mahdol-
lisuus, joka on käytettävä hyväksi. Viime 
vuosikymmenelle olivat enemmän tai 
vähemmän leimallisia kriisit – rahoitus-
kriisit, työmarkkinakriisit, talouskriisit, 
ympäristökriisit.

Vuonna 2015 meitä odottavat jälleen mittavat haasteet mutta myös suuret mahdol-
lisuudet. Yhä tärkeämpää on, että teemme entistä tiiviimmin ja intensiivisemmin 
yhteistyötä Euroopan laajuisesti.

Rahoituskriisi osoitti, kuinka tärkeitä selkeät säännöt ovat pankkitoiminnan kannalta. Se 
antoi myös alkukipinän yhdentymisen vahvistamiselle euroalueella. Talouskriisi auttoi 
meitä ymmärtämään, että kiertotalous, joka perustuu uudelleenkäyttöön ja tuotteen 
elinkaaren pidentämiseen, voi todellakin luoda kasvua ja työllistymismahdollisuuksia. 
On kiistatonta, että uudelleenteollistumisessa tarvitaan lisää vauhtia ja dynaamisuutta. 
Myös ympäristöpolitiikassa avautuu merkittäviä mahdollisuuksia, jotka esimerkiksi 
voisivat johtavat entistä suurempaan riippumattomuuteen energia-alalla. Innovatii-
visten ideoiden ja ajanmukaisimpien tekniikoiden avulla voimme antaa panoksemme 
ympäristön kestokykyyn ja saavuttaa ilmastotavoitteet.

Yhdessä olemme myös julistaneet vuoden 2015 kehitysyhteistyön eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi. Kehitysmailla on potentiaalia – niiden suurin valttikortti ovat monilu-
kuiset nuoret, jotka ovat aidosti opinhaluisia. Kehitysyhteistyöpolitiikka tarkoittaa myös 
investoimista potentiaalisiin eurooppalaisiin työntekijöihin ja markkinoihin.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö kansalaisyhteiskunta antaisi tälle kysymykselle erityistä 
painoarvoa. Myös tältä osin EU:n politiikan tulee olla nykyistä ymmärrettävämpää, 
konkreettisempaa ja johdonmukaisempaa.

Edessämme on valtava mahdollisuuksien potentiaali, jonka hyödyntäminen edellyttää 
kuitenkin toimia EU:n kaikilta 28 jäsenvaltiolta.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea odottaa mielenkiinnolla tiivistä yhteistyötä Euroo-
pan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden kanssa.

Hans-Joachim Wilms
ETSK:n varapuheenjohtaja

KALENTERIIN 
MERKITTÄVÄÄ
21. tammikuuta – 
4. helmikuuta 2015, 
Bryssel:
The F Word: Images of Forgiveness

28. tammikuuta 2015, 
ETSK, Bryssel: 
konferenssi aiheesta 
”Kansalaisyhteiskunta 
tutkimuksessa ja innovoinnissa”

18.–19. helmikuuta 2015, 
ETSK, Bryssel:
ETSK:n täysistunto

Eurooppa vuonna 2015: ETSK ja Euroopan 
parlamentti kehottavat Junckerin komissiota 
nopeaan toimintaan ja suoraan demokratiaan

ETSK:n puheenjohtaja Henri Malosse 
esitteli joulukuun täysistunnossa komi-
tean panoksen Euroopan komission 
vuoden 2015  työohjelmaan Euroopan 
parlamentin puhemiehen Martin Schulzin 
läsnä ollessa. Hän piti myönteisenä uuden 
komission aikomusta löytää tapoja vähen-
tää byrokratiaa, joka on aiemmin estänyt 
varteenotettavia aloitteita, sekä ottaa kan-
salaisyhteiskunta aktiivisesti mukaan EU:n 
poliittiseen päätöksentekoon.

”Itsetutkiskelu on jätettävä taakse”, totesi 
ETSK:n puheenjohtaja, ”tarvitsemme välit-
tömästi konkreettisia toimia kilpailukyvyn 
ja kestävän kasvun palauttamiseksi. Tätä 
varten tarvitaan kuitenkin demokraatti-
sempaa unionia: uuden komission menes-
tyminen riippuu sen kyvystä mobilisoida 
ja osallistaa kansalaisyhteiskunta.”

Martin Schulz oli tyytyväinen kipeästi 
kaivattuun ETSK:n antamaan panok-
seen EU:n päätöksentekoprosessissa ja 
korosti, että ”Euroopan parlamentin ja 
ETSK:n hyvästä yhteistyöstä on etua kai-
kille eurooppalaisille, sillä me, Euroopan 
kansalaisten ja Euroopan kansalaisyhteis-
kunnan edustajat, olemme EU:n silminä 
ja korvina ja voimme ainoina kertoa EU:n 

lainsäädännön käytännön vaikutuksista 
ruohonjuuritasolla”.

Veropetosten ja veronkierron muodosta-
man vaikean ongelman osalta Schulz totesi, 
että ”maan, jossa voitto on saatu, olisi 
oltava se maa, jossa vero maksetaan”, ja 
viittasi täysistunnossa hyväksyttyyn ETSK:n 
lausuntoon verotuksesta. Lausunnossa 
kehotetaan Euroopan parlamentin puhe-
miehen toteamuksen mukaisesti lisäämään 
talouspolitiikan koordinointia talouspolitii-
kan eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Näin 
voidaan ”torjua jäsenvaltioiden välisen hai-
tallisen verokilpailun muodostama toistuva 
ongelma etenkin alentamalla ja yhdenmu-
kaistamalla eri veroja”, totesi ETSK:n lausun-
non esittelijä Carlos Trias Pintó.

Martin Schulz kehotti ryhtymään kunnian-
himoisiin toimiin Euroopan nostamiseksi 
kriisistä ja katsoi, että ”Euroopan kriisi on 
ohi vasta sitten, kun 25 miljoonaa työtöntä 
eurooppalaista on löytänyt pysyvän työ-
paikan”. Martin Schulz kannatti ”yhtei-
sömenetelmän palauttamista kunniaan 
ja Euroopan parlamentin osallistumista 
lainsäädäntövallan käyttäjänä” ja totesi 
komission 315 miljardin investointisuun-
nitelman osalta, että ”emme voi jättää 
lapsillemme velkavuorta vaan meidän on 
investoitava tulevaisuuteen”.

Seuranneessa keskustelussa komitean 
kolmen ryhmän puheenjohtajat Jacek 
Krawczyk (työnantajat), Georgios Dassis 
(työntekijät) ja Luca Jahier (muut eturyh-
mät) korostivat tarvetta asettaa komission 
investointisuunnitelmassa etusijalle kou-
lutus, innovointi, yrittäjyys Euroopassa 
ja siirtyminen kohti kestäväpohjaista 
taloutta, sillä taloudellisen vakauden 
on perustuttava solidaarisuuteen. Useat 
ETSK:n jäsenet totesivat puheenvuorois-
saan olevansa tyytyväisiä siihen, että 
Euroopan parlamentti kannattaa säänte-
lyn parantamista, ja korostivat Euroopan 
parlamentin ja ETSK:n yhteistyösopimuk-
sen merkitystä. (cad/sg) ●

20 vuotta EU:ssa: 
kestävä liitto antaa aihetta juhlaan
Aika rientää! Ruotsi, Suomi ja Itävalta liittyivät Euroopan unioniin 20 vuotta sitten.

Tammikuun 1. päivänä 1995  kolme 
maata – Itävalta, Suomi ja Ruotsi – liittyi 
Euroopan unionin jäseniksi ja EU:n jäsen-
valtioiden määrä nousi 12:sta 15:een. 
Valmistautuminen jäsenyyttä varten ei 
ollut kaikilta osin mutkatonta. Silloiset 
jäsenvaltiot olivat huolissaan siitä, että 
laajentuminen hidastaisi EU:n tiiviimpää 
yhdentymistä, ja kyseisillä kolmella maalla 
oli omia epäilyjään. Heikentäisikö EU:n 
jäsenyys niiden sosiaaliturvajärjestelmiä? 
Alun epäilyt muuttuivat kuitenkin kestä-
väksi liitoksi, joka on lisännyt vaurautta ja 
turvallisuutta näissä kolmessa maassa ja 
koko EU:ssa.

”Meillä on vapaa liikkuvuus. Meillä on 
sisämarkkinat. Maanviljelijänä minulla on 
yhdenmukaisempi ja vakaampi politiikka”, 
toteaa ETSK:n entinen puheenjohtaja ja 
ryhmän ”muut eturyhmät” ruotsalaisjäsen 
Staff an Nilsson.

Työnantajat-ryhmän suo-
malaisjäsen Filip Hamro-
Drotz toteaa, että EU:n 
jäsenyys on edistänyt 
suomalaisten yritysten 
kansainvälistymistä ja että 
euro on tuonut taloudel-
lista vakautta ja kasvua 
nykyisistä haasteista huoli-
matta. ”EU:hun liittyminen 
oli Suomelle ennen kaikkea 
turvallisuuspoliittinen ja 
taloudellinen kysymys.”

Jäsenyyden ansiosta kyseiset kolme – 
tuolloin ETAan kuuluvaa – maata pystyivät 
osallistua aktiivisemmin EU:n muotoiluun. 
”Liittymisen myötä Itävalta kykeni viimein 
osallistumaan unionin päätöksentekopro-
sessiin”, toteaa työntekijät-ryhmän itäval-
talaisjäsen Oliver Röpke.

Kauppavirrat ja sosioekonomiset perus-
edellytykset sekä sosiaalinen yhteisvastuu 

Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz käytti 
puheenvuoron ETSK:n joulukuun täysistunnossa
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EU:n 
puheenjohtajavaltion 
Latvian painopisteet

Puheenjohtajakaudel-
lamme keskitymme kol-
meen pääalaan: Euroopan 
kilpailukykyyn, Euroopan 
digitaalisuuteen ja Euroo-
pan sitoutumiseen.

K i l p a i l u k y k y i s e m p i 
Eurooppa tarkoittaa, että 
on löydettävä tasapaino 
harkitun julkisen talouden 
ja talouskasvun edistämi-
sen välillä. Tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi on 

olennaisen tärkeää hyödyntää sisämarkkinoiden 
potentiaalia. Latvian kuuden kuukauden mittaista 
puheenjohtajuutta leimaavat jäsenvaltioiden kes-
kustelut siitä, miten unionin uusi investointipolitiikka 
muotoillaan ja miten toteutetaan jopa 315 miljardin 
euron investointiohjelma.

Digitaalista Eurooppaa silmällä pitäen työstämme 
tietosuojapakettia ja hyödynnämme televiestinnän 
sisämarkkinoiden mahdollisuuksia. Osallistavuuden ja 
avoimuuden lisäämiseksi julkishallinnoissa on tärkeää 
sekä parantaa digitaalisia taitoja että kannustaa käy-
mään vuoropuhelua sähköisestä hallinnosta.

Euroopan sitoutumista koskevalla painopisteellämme 
pyrimme vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin 
ja epävakauteen EU:n naapurialueilla. Tuemme myös 
kauppaneuvotteluja EU:n kumppanien kanssa ja kes-
kitymme etenkin transatlanttiseen kauppa- ja inves-
tointikumppanuuteen TTIP:hen. Erityistä huomiota 
kiinnitetään itäiseen kumppanuuteen ja EU:n Keski-
Aasian suhteisiin.

Tavoitteenamme on toimia rinta rinnan Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitean kanssa paremman Euroo-
pan luomiseksi. On aika siirtyä sanoista tekoihin, ja me 
suhtaudumme tähän vastuuseen vakavasti.

Suurlähettiläs Ilze Juhansone, Latvian pysyvä edustaja 
Euroopan unionissa

ETSK:n panosta Latvian puheenjohtajuuskauteen 
koskeva julkaisu löytyy osoitteesta www.eesc.
europa.eu. ●

Kohti entistä tehokkaampaa Eurooppa 2020 -strategiaa
ETSK järjesti korkean tason konferenssin aiheesta 

”Tehokkaampi Eurooppa 2020 -strategia: kansalaisyh-
teiskunnan ehdotukset sosiaalisen osallisuuden lisää-
miseksi ja Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi” 
4.–5. joulukuuta Roomassa. Konferenssi oli koko laajalle 
kansalaisyhteiskunnalle, poliittisille päättäjille ja muille 
mielipidevaikuttajille merkittävä tilaisuus arvioida 
strategian täytäntöönpanoa ja keskustella Eurooppa 
2020 -strategian nykytilanteesta ja tarkistamisesta.

Tapahtuma tarjosi erinomaisen mahdollisuuden raken-
tavaan ja korkeatasoiseen keskusteluun siitä, miten 
älykkääseen, kestävään, osallistavaan ja työpaikkoja 
luovaan kasvuun tähtäävää Eurooppa 2020 -strate-
giaa voitaisiin vahvistaa niin, että edistetään taloutta, 
työllisyyttä ja EU:n kansalaisten yleistä hyvinvointia.

Roomassa ETSK myös esitteli selvityksensä Eurooppa 
2020 -strategian tarkistamisesta. Selvitys sisältää erityi-
siä suosituksia ja ehdotuksia, jotka on suunnattu EU:n 
päätöksentekijöille. ETSK esitti seuraavat keskeiset 
suositukset:

 ● EU:n sopeutumiskyvyn parantamiseksi Eurooppa 
2020 -strategian tarkistamisessa tulisi keskittyä 
kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
elvyttämiseen.

 ● EU:lle olisi kehitettävä kunnianhimoinen suunni-
telma aineellisista ja aineettomista infrastruktuuri-
investoinneista sekä sosiaalisista investoinneista, 
joilla pyritään yksinomaan elvyttämään EU:n 
kilpailukykyä.

 ● On olennaisen tärkeää, ettei tähän investoin-
tisuunnitelmaan suunnattuja menoja oteta 

huomioon jäsenvaltioiden velkaa ja alijäämää 
koskevissa laskelmissa.

 ● Tämän investointisuunnitelman rahoitus voitai-
siin varmistaa Euroopan investointipankin osal-
listumisen kautta, laskemalla liikkeeseen erityisiä 
eurooppalaisia joukkovelkakirjoja ja ottamalla 
käyttöön fi nanssitransaktiovero.

 ● Jäsenvaltioiden olisi torjuttava kiireellisesti ja 
nykyistä tehokkaammin korruptiota, veronkier-
toa ja harmaata taloutta.

Selvitys toimitettiin Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltiolle Italialle tulevia teemakohtai-
sia neuvoston kokouksia ja EU:n huippukokouksia 
silmällä pitäen. (js) ●

Euromed-huippukokous – talous- ja 
yhteiskuntaelämän toimijoilla keskeinen rooli 
taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä

ETSK:n Euromed-seurantakomitean puheenjohtaja Euromed-
huippukokouksessa 2014 Kyproksessa

Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Georgios Dassis, ETSK:n jäsen Juan Mendoza 
Castro, Casal di Principen kunnanjohtaja Renato Natale ja Libera-järjestön 
aluekoordinaattori Umberto di Maggio

Nikosiassa 26.–27. marraskuuta pidetty vuoden 
2014  Euromed-huippukokous päättyi osallistujien 
yhteiseen julistukseen. Sen pääkohdissa keskitytään 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ja erityisesti 
nuorten ja naisten työttömyyden torjuntaan sekä 
talous- ja yhteiskuntaelämän järjestöjen näkymiin ja 
tulevaan yhteistyöhön.

Välimeren alueen potentiaali on sen 
väestössä

Investoiminen kaikille annettavaan vankkaan koulu-
tukseen, erityisesti nuorten ja naispuolisten yrittäjien 
tukeminen sekä tehokkaan sosiaalisen suojelun tar-
joavat työolot ovat tärkeimmät osatekijät luotaessa 
sellainen uusi luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri, 
joka tarjoaa työllistymismahdollisuuksia ja ihmisar-
voisen tulevaisuuden erityisesti nuorille. Osallistujat 
olivat yhtä mieltä siitä, että alueen kehitys, kasvu ja 
kilpailukyky riippuvat siitä, että alueen henkistä pää-
omaa hyödynnetään täysimääräisesti kaikilla tasoilla 
ja kaikilla taloudellisen toiminnan aloilla.

Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta 
– pilari, jonka varaan demokratia 
rakentuu

Huippukokouksen avaamisen yhteydessä ETSK:n 
puheenjohtaja Henri Malosse painotti ratkaisevaa 
roolia, joka kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla 
tulee olla politiikanteossa: ”Kansalaisyhteiskunnan on 

tasoitettava tietä valtiovallalle tarjoamalla mahdollisia 
ratkaisuja haasteisiin, joiden edessä eurooppalaiset 
yhteiskunnat ovat”. Onkin ratkaisevan tärkeää, että 
alueen valtiot kunnioittavat demokratian perusperi-
aatteita ja ennen kaikkea suojelevat ja tukevat talous- 
ja yhteiskuntaelämän järjestöjä.

Välimeren molemmin puolin yhteisiä 
haasteita

Uusia työllistymismahdollisuuksia on hyödynnettävä 
esimerkiksi maaseutualueilla matkailun, uusiutuvien 
energialähteiden ja ympäristön kaltaisilla perinteisillä 
ja kehittyvillä aloilla. Euroopan komission ja jäsenval-
tioiden on helpotettava tämän potentiaalin hyödyntä-
mistä – Välimeren alueelle on annettava sille kuuluva 
paikkansa eurooppalaisessa politiikassa. (sma) ●

Rikollisen talouden torjuminen: 
ryhmä II:n ylimääräinen kokous 
(4. joulukuuta 2014)

Koska talouskriisin aikana rikollinen toiminta on 
lisääntynyt räjähdysmäisesti, ETSK:n työntekijät-ryhmä 
keskittyi joulukuun ylimääräisessä kokouksessaan tar-
kastelemaan toimenpiteitä ja toimia, joita tarvitaan 
Euroopan tasolla rikollisen talouden ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjumiseksi.

Tähän torjuntaan päivittäin sitoutuneiden hen-
kilöiden ensi käden selvityksissä tuli esille joukko 
suosituksia käytännön toimiksi, jotka eivät koske 
ainoastaan politiikan alaa ja paikallisten järjestöjen 
toimintaa, vaan myös musiikki- ja viihdealaa. Yleisen 

yhteiskunnallisen lähestymis-
tavan soveltaminen rikollisen 
liiketoiminnan lamaannuttamiin 
yhteisöihin on enemmän kuin 
välttämätöntä; se on tällä het-
kellä kipeästi kaivattu ratkaisu 
hätätilanteeseen.

Kokoukseen, jonka puheenjoh-
tajana toimi Georgios Dassis, 
osallistuivat puhujina seuraavat 
henkilöt: Casal di Principen kun-
nanjohtaja Renato Natale, joka 
on mafi an vastaiseen toimintaan 
Casertan maakunnassa osallistu-
van ”Don Diana” -komitean enti-
nen jäsen; kirjailija ja muusikko 
Daniele Sanzone, joka on saanut 
arvostettuja palkintoja ”mafia-

kulttuuria” käsittelevistä töistään ja joka on kirjailija 
Roberto Savianon yhteistyökumppani; elokuvaohjaaja 
Claudio Metallo, joka on tuottanut elokuvia ja doku-
menttiohjelmia laittomasta taloudesta; Libera-järjes-
tön aluekoordinaattori Umberto di Maggio, joka on 
sitoutunut edistämään mafi an vastaista laillisuuden 
kulttuuria ja joka on mafi alta takavarikoituun maa-
han liittyvän Libera Terra -hankkeen koordinaattori, 
sekä kehitysyhteistyöalan ammattiyhdistysinstituu-
tin (ISCOD-UGT) johtaja, ETSK:n jäsen Juan Mendoza 
Castro. (cad) ●

Latvia aloittaa kuusikuukautisen kautensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltiona Italian jälkeen tammi-
kuussa 2015. Tunnuslause ”Kilpailukykyinen Eurooppa, 
digitaalinen Eurooppa, sitoutunut Eurooppa” tiivistää 
sen puheenjohtajuuskauden kolme johtavaa periaatetta: 
kaikkien sidosryhmien osallistuminen EU:n oman osal-
listavuuden periaatteen mukaisesti, kasvu – erityisesti 
osaamisen avulla – ja kestävyys, jotka niin ikään kuuluvat 
EU:n tavoitteisiin.

Jatkuvuuden, yhteisvaikutusten ja täydentävyyden var-
mistamiseksi Latvian puheenjohtajakauden ohjelma on 
osa ”puheenjohtajakolmikon” 18 kuukautta kestävää 
ohjelmaa. Latvia on laatinut työohjelmansa yhdessä 
puheenjohtajavaltio Italian (vuoden 2014 jälkipuolisko) 
ja Luxemburgin (heinäkuusta 2015 alkaen) kanssa.

Latvia keskittyy toimissaan kolmeen painopistealaan: 
kilpailukyky ja kasvu, EU:n digitaalisen potentiaalin 
hyödyntäminen kehityksen edistämiseksi ja EU:n maa-
ilmanlaajuisen toimijan roolin vahvistaminen.

Kolmannen painopisteen osalta Latvialla – joka oli kerran 
osa Neuvostoliittoa – pitäisi olla erinomaiset mahdolli-
suudet auttaa kasvavien jännitteiden lieventämisessä 
ja ymmärryksen edistämisessä Venäjän ja EU:n välillä.

Puheenjohtajuus on tälle pienelle 
kahden miljoonan asukkaan 
Baltian maalle myös erin-
omainen tilaisuus nostaa 
profi iliaan. ”Puheenjohtaja-
valtiona Latvia saa paikkansa 
EU:n kansalaisten ja unionin 
ulkopuolisten maiden vallan-
käyttäjien poliittisella kar-
talla”, todetaan Euroopan 
laajuisen ajatuspajan TEPSAn 
arviossa.

Käytännön tasolla puheen-
johtajavaltio Latvia aikoo 
isännöidä noin 200 tapahtumaa, itäisen kumppanuu-
den huippukokous, viides Aasia–Eurooppa-kokous 
(ASEM) asianomaisten alueiden opetusministerien 
välillä ja eurooppalaista standardointia käsittelevä 
konferenssi mukaan luettuina. Näiden kuuden kuu-
kauden aikana järjestetään lisäksi noin 1 500 kokousta 
Brysselissä ja Luxemburgissa.

Lisätietoja: http://www.es2015.lv/en/in-english ●.lv/e

Latvian puheenjohtajuuskauden tavoitteet
EU:n omia painopisteitä mukaillen osallistaminen, 
kasvu ja kestävyys ovat Latvian tulevan 
puheenjohtajuuskauden avainsanat

ja tasa-arvo olivat arviointiperusteita Itävallan, Suo-
men ja Ruotsin liittymisen yhteydessä.

”On erittäin tärkeää, että EU:n jäsenvaltiot painottavat 
keskinäisen luottamuksen sekä avoimen ja dynaami-
sen yhteistyön säilyttämistä ja parantamista, sillä 
’onneton Eurooppa-perhe’ menettäisi kykynsä toimia 
sekä unionin alueen sisällä että maailmanlaajuisesti”, 
sanoo Filip Hamro-Drotz, joka uskoo myös, että EU:n 
olisi jatkettava eri nopeuksin etenevää integraatiota 
”tiiviimmän yhteistyön” avulla.

Staffan Nilsson katsoo, että EU:n on puututtava 
virinneeseen euroskeptisyyteen rehellisellä julkisella 
keskustelulla ja tiedottamalla selkeästi jäsenyyden 
eduista.

Jotta unioni todella täyttäisi kansalaistensa odotukset, 
on Oliver Röpken mielestä tehostettava työmarkkina-
osapuolten osallistumista. ”Toivottavasti uusi Euroo-
pan komissio jatkaa päättäväisesti tällä tiellä”, hän 
toteaa. ●

Ilze Juhansone, 
Latvian pysyvä edustaja 
Euroopan unionissa

Latvian 
puheenjohtajuuskauden 
logo; lähde: 
http://www.es2015.lv
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TÄYSISTUNTO 

PÄHKINÄNKUORESSA
Venäjän kansalaisyhteiskunta 
(esittelijä: Mall Hellam)
Koska ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan tilanne 
Venäjän federaatiossa heikkenee, on tärkeämpää kuin 
koskaan varmistaa, että Venäjän ja EU:n kansalaisyhteis-
kunnat voivat ylläpitää vapaata vuorovaikutusta. ETSK 
kannustaa etenkin ihmisoikeuksista käytävään vuoropu-
heluun Venäjän riippumattomien kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden kanssa.

Äänestystulos: hyväksyttiin äänin 118 puolesta ja 6 vastaan 
5:n pidättyessä äänestämästä.

Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla 
(esittelijä: Anna Maria Darmanin)
ETSK on tyytyväinen komission tiedonantoon ”Eurooppa-
lainen elokuva digitaaliajalla – Kulttuurien monimuotoi-
suuden ja kilpailukyvyn yhdistäminen”. Komitea korostaa 
kuitenkin, että on saavutettava tasapaino sen välillä, mikä 
on audiovisuaalialan liiketoiminnallinen ja kaupallinen 
arvo ja mikä on sen arvo Euroopan kulttuuriperinnön näkö-
kulmasta. Rahoitus on yksi tarkasteltavista aiheista: on 
pyrittävä lisäämään kilpailukykyä, mutta ei eurooppalaisen 
elokuvan kulttuurisen ulottuvuuden kustannuksella. ETSK 
korostaa myös, että digitaalimaailman nopeasti muuttuva 
ympäristö luo lukuisia mahdollisuuksia elokuvateollisuu-
delle mutta on myös suuri haaste alalla.

Äänestystulos: hyväksyttiin äänin 190 puolesta ja 9 vastaan 
1:n pidättyessä äänestämästä.

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa 
(esittelijä: An Le Nouail Marlière)
Komitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin 
nopeuttaa talouden siirtymistä kiertotalouteen. Komis-
sion olisi edelleen esitettävä lainsäädäntöehdotuksia, joilla 
pyritään lopettamaan kierrätettävän jätteen varastoimi-
nen kaatopaikoille ja lisäämään kierrätystavoitteita. Ehdo-
tetut toimet eivät kuitenkaan ole tarpeeksi osallistavia, ja 
niissä keskitytään liiaksi jätepolitiikkaan. Luonnonvarojen 
käytön vähentämistoimien valtava potentiaali tuotteiden 
koko elinkaaren aikana jätetään sen sijaan huomiotta.

Äänestystulos: hyväksyttiin äänin 129 puolesta ja 2 vastaan 
5:n pidättyessä äänestämästä.

Kiertotalous: työpaikkojen luominen ja 
vihreä toimintasuunnitelma pk-yrityksille 
(esittelijä: Antonello Pezzini)
EU:n systeemisen kilpailukyvyn kannalta kiertotalouden 
näkymillä on Euroopassa suuri merkitys kasvun moottorina 
sekä uusien vihreiden työpaikkojen ja uuden ympäristö-
alan osaamisen synnyttäjänä edellyttäen, että kiertotalous 
perustuu yhteiseen eurooppalaiseen strategiseen visioon, 
jossa työelämän toimijat, valtiovalta, työnantajat ja työnte-
kijät, kuluttajat sekä lainsäädäntö- ja sääntelyelimet ovat 
eri tasoilla aktiivisesti mukana.

Äänestystulos: hyväksyttiin äänin 135 puolesta ja 1 vastaan 
1:n pidättyessä äänestämästä.

Talous- ja rahaliiton toteuttaminen – 
Veropolitiikan merkitys 
(esittelijä: Carlos Trias Pintó, toinen 
esittelijä: Petru Sorin Dandea)
Komitea kehottaa oma-aloitteisessa lausunnossaan 
vahvistamaan verojärjestelmien koordinointia, jotta var-
mistetaan talous- ja rahaliiton asianmukainen toiminta. 
Verotuksen parempi koordinointi EMUssa voi edistää 
kasvua ja työpaikkojen luomista. Lisäksi on tehostettava 
yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, jotta voidaan torjua vero-
petoksia ja veronkiertoa.

Äänestystulos: hyväksyttiin äänin 164 puolesta ja 53 vas-
taan 11:n pidättyessä äänestämästä.

Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta 
koskeva ohjelma (REFIT) 
(esittelijä: Denis Meynent)
ETSK hyväksyi lausuntonsa, jossa kannatetaan kunnianhi-
moista, yksinkertaista ja avointa REFIT-ohjelmaa. Tuoreim-
pien vaikutusarviointien perusteella komitea painottaa, 
että tarvitaan ohjelman taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien näkökohtien yhdennettyä ja tasa-
painoista analyysia.

Äänestystulos: hyväksyttiin äänin 136 puolesta ja 2 vastaan 
4:n pidättyessä äänestämästä. ●

ETSK:N TULEVIA 
TAPAHTUMIA

The F Word: 
Images of Forgiveness

ETSK:n kehotus uudelle komissiolle: 
”Tehtävänne on parantaa työllisyyttä”
Junckerin komission vuoden 2015 työohjelman ensisijaisena tavoitteena tulee ETSK:n mielestä olla 
työpaikkojen luominen ja sitä kautta työttömyyden ja työpaikkojen paon torjuminen

”Euroopan kansalaiset odottavat uusia tuulia 
Euroopalle sekä samalla toimia, joilla puututaan 
työttömyyteen, teollisuustoiminnan vähentymiseen 
ja kasvun pysähtymiseen sekä torjutaan ilmaston-
muutosta”, viestitti ETSK Euroopan komissiolle, jonka 
puheenjohtajana toimii Jean-Claude Juncker.

Komission vuoden 2015 työohjelmaan antamas-
saan kannanotossa ETSK totesi työllisyyden olevan 
ylivoimaisesti tärkein ja kiireellisin toimintakohde. 
Komitea olikin tyytyväinen Junckerin ehdotukseen 
perustaa julkisista ja yksityisistä investoinneista 
koostuva 315 miljardin euron ohjelma, jolla tuetaan 
työpaikkojen luomista ja kasvua. ”Investointisuun-
nitelma tulisi suunnata etusijassa koulutukseen ja 
osaamisen hankkimiseen, innovointiin, yrittäjyy-
teen, energia-alan muutostoimiin ja vihreään talo-
uteen”, komitea totesi.

ETSK:n puheenjohtajan Henri Malossen mukaan 
kaikki käytettävissä olevat välineet olisi kiireel-
lisesti otettava käyttöön, jotta kilpailukyky ja 
kestäväpohjainen kasvu saadaan palautettua. 
”Taloudellinen ja sosiaalinen unioni ei saa olla enää 
vain tyhjä ilmaus, ja sisämarkkinoita on lujitettava, 
jotta Eurooppa voi säilyttää johtoasemansa teol-
lisuuden alalla. Globaali kilpailu on kovaa, mutta 
myös Euroopan unionin sisäisessä kilpailussa on 
tilannetta pahentavia muotoja, joista on päästävä 
eroon”, hän totesi.

Lisäksi ETSK kehotti komissiota etsimään keinoja 
vähentää byrokratiaa ja varmistaa kansalaisyhteis-
kunnan aktiivinen osallistuminen EU:n päätök-
sentekoprosessiin. ”Mitään uudistuksia ei voida 
toteuttaa ilman konsensusta ja osallistumista”, 
painotetaan asiakirjassa.

ETSK esitti yksityiskohtaisia ehdotuksia komission 
työohjelmassa esiin nostetuilla kymmenellä alalla. 
Komitea suosittelee esimerkiksi sellaisten mekanis-
mien laatimista, joiden ansiosta pääomamarkkinat 
palvelevat paremmin reaalitaloutta, ja yhdennet-
tyjen ja yhteenliitettyjen digitaalisten sisämarkki-
noiden kehittämistä.

Lisätietoja:

Komission vuoden 2015  työohjelma: http://
ec.europa.eu/priorit ies/work-programme/
index_en.htm

ETSK:n kannanotto Euroopan komission vuoden 
2015 työohjelmaan http://www.eesc.europa.eu/
resources/docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Osuuspankit – reaalitalouden rahoitusmalli

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), luotto-
osuuskuntien kansainvälinen liitto (CIBP), Euroopan 
osuuspankkiliitto (EACB), UNICO-pankkiryhmä sekä 
käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten 
eurooppalainen liitto (UEAPME) järjestivät osuus-
pankkitoimintaa käsitelleen konferenssin komitean 
tiloissa 1. joulukuuta 2014. ETSK:n ”yhtenäismarkki-
nat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaoston puheenjoh-
taja Martin Siecker kertoi ajatuksistaan ETSK-infolle.

ETSK-info: Mitkä ovat 
osuuspankkitoimintaa käsitelleen, 

osaksi ETSK:n järjestämän 
konferenssin tärkeimmät 
päätelmät?

Martin Siecker: Konferenssin tärkeimpiä pää-
telmiä on kaksi. Ensinnäkin EU-tasolla on otettu 
käyttöön äskettäin useita välineitä, ja ne tuottavat 
jo tulosta. Toiseksi eri toimijoiden välinen yhteis-
työ on erittäin tärkeää, koska, ja kuten konferens-
sin kuluessa todettiin useaan kertaan, yhdessä 
voimme parantaa tuloksia.

Miksi osuuspankit ovat 
tärkeitä pk-yritysten 
rahoittamiseksi?

Luotto-osuuskunnat ja osuuspankit olivat alun 
perin pk-yritysten perustamia, ja sen vuoksi ne 
asettavat etusijalle reaalitalouden ja erityisesti 
pk-yritysten ja yksityishenkilöiden luotottamisen. 
Nämä muodostavatkin osuuspankkien liiketoi-
mintamallin ytimen. Yksi kolmesta eurooppalai-
sesta pk-yrityksestä saa rahoitusta osuuspankilta. 
Yhdessä ne muodostavat Euroopan talouden 
rakenteen, ja niillä voi olla keskeinen rooli pai-
kallistason kasvun ja työllisyyden elvyttäjinä.

Pitäisikö osuuspankkeja säännellä 
samoilla säännöillä kuin muuta 
pankkisektoria?

Osuuspankit eivät pyydä erityiskohtelua. On kuiten-
kin tärkeää, että uudella sääntely-ympäristöllä ei 
heikennetä pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia.

Miksi ETSK:lle on tärkeää tukea 
pankkien, pk-yritysten edustajien ja 
sääntelyviranomaisten säännöllistä 
vuoropuhelua ja kannustaa niitä 
sovittamaan näkemyksiään yhteen?

ETSK on aina seurannut pankkialan kehitystä kiin-
nostuneena etenkin rahoituskriisin yhteydessä. 
Lisäksi pk-yritykset ovat EU:n talouden selkäranka, 
ja niillä on ratkaiseva merkitys Euroopan talou-
den elpymisen kannalta. Pk-yritykset tarvitsevat 
kuitenkin rahoitusta kasvaakseen. Koska monissa 
EU-maissa pankit ovat vastahakoisia myöntämään 
niiden välttämättä tarvitsemaa luototusta, on 
järjestettävä toisenlaisia innovatiivisia rahoitus-
muotoja. Osuuspankkitoiminta on yksi tällaisista 
välineistä. (sg) ●

ETSK ja ilmastoneuvottelut

ETSK:n jäsenet Ulla Sirkeinen, Isabel Caño Aguilar 
ja Lutz Ribbe osallistuivat 8.–12. joulukuuta Limassa 
(Peru) järjestettyyn ilmastonmuutosta koskevan 
YK:n puitesopimuksen osapuolten 20. konferenssiin 
(COP 20). Ensimmäisenä kokouspäivänä ETSK:n ja 
AK:n jäsenet tapasivat ilmasto- ja energia-asioista 
vastaavan komission jäsenen Miguel Arias Cañeten.

ETSK katsoo, että ilmastoneuvottelujen tulisi johtaa 
oikeudenmukaiseen ja sitovaan sopimukseen, jota 
sovelletaan kaikkiin maihin. Vaikka konferenssin 
lopullinen päätösasiakirja Lima call for climate 
action on tavoitteiltaan tietyiltä osin vaatima-
ton (esimerkiksi päästövähennyssitoumuksia ei 
tarkisteta järjestelmällisesti), siinä kuitenkin tun-
nustetaan, että kaikilla mailla on – kansallisten 

olosuhteidensa mukaisesti – oma roolinsa päästöjen 
vähentämisessä. Päätösasiakirjassa on myös aikaan-
saatu edistymistä varojen osoittamisessa vihreälle 
ilmastorahastolle.

Useiden kahdenvälisten kokousten lisäksi ETSK 
järjesti kaksi oheistapahtumaa. Ensimmäisessä, 
yhteistyössä AK:n kanssa järjestetyssä tapahtumassa 
painotettiin mahdollisuuksia, joita kansalaisyhteis-
kunnan toimijoiden tuottama uusiutuva energia 
avaa paikalliselle kehitykselle. Kuten ETSK on useaan 
otteeseen todennut, ilmastosta koskevien tavoittei-
den saavuttaminen edellyttää suotuisia oikeudelli-
sia puitteita, jotta kansalaisyhteiskunnasta voi tulla 
aktiivinen toimija uusiutuvan energian tuotannossa. 
Toisessa, yhteistyössä puheenjohtajavaltio Italian ja 
ILO:n kanssa järjestetyssä tapahtumassa tuotiin esiin 
keinoja vahvistaa työelämäulottuvuutta tulevassa 
ilmastosopimuksessa.

Virallisten ilmastoneuvotteluiden rinnalla 
COP 20 -konferenssi käsitti myös kansalaisyhteis-
kunnan ja sidosryhmien merkittävän konferenssin 
satoine ilmastonmuutoksen monia käytännön 
näkökohtia käsittelevine tapahtumineen. Näiden 
toimijoiden osallistuminen on keskeistä, sillä valtiot 
yksin eivät kykene torjumaan ilmastonmuutosta: se 
edellyttää viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, 
yritysten, yhteisöjen, valtiovallasta riippumattomien 
organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten yhteisiä ja 
yhtenäisiä toimia kaikkialla maailmassa. (fda) ●

The F Word: Images 
of Forgiveness (”’A’ kuin 
anteeksianto”) on ajatuk-
sia herättävä kokoelma 
pysäyttäviä kuvia ja 
henkilökohtaisia kerto-
muksia anteeksiannosta 
vastauksena julmuuksiin. 
Näyttely kertoo tarinoita 
ihmisistä, joiden elämää 
väkivalta, tragedia ja 
epäoikeudenmukaisuus 

ovat varjostaneet ja jotka opettelevat antamaan 
anteeksi, tekemään sovinnon tai jatkamaan elä-
määnsä. Se on brittiläisen toimittajan Marina Canta-
cuzinon ja valokuvaajan Brian Moodyn hengentuote. 
He ovat keränneet lukuisia tarinoita Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta, Etelä-Afrikasta, Yhdysvalloista, 
Pohjois-Irlannista, Israelista ja Palestiinasta.

Näyttely oli ensimmäisen kerran esillä Lontoossa 
vuonna 2004, minkä jälkeen se on kiertänyt kaik-
kialla maailmassa yli 300  paikassa. Näyttely on 
avoinna yleisölle ETSK:ssa 21. tammikuuta – 4. hel-
mikuuta 2015. (ab/ms) ●

Liman ilmastonmuutoskonferenssin (COP 20) avaus; 
lähde: Euroopan komissio
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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: 8 230 kappaletta

Seuraava numero ilmestyy helmikuussa 2015.

Toimitus:
Béatrice Ouin – ETSK:n jäsenten edustaja 
toimitusneuvostossa (Ranska, työntekijät-ryhmä)
Peter Lindvald-Nielsen (päätoimittaja)
Siana Glouharova (sg) 

Yleinen koordinointi:
Agata Berdys (ab) 

Tämän numeron laatimiseen 

osallistuivat:
Andrei Popescu (ap) 
Caroline Alibert Deprez (cad) 
Dorota Zapatka (dz) 
Henry Borzi (hb) 

Luca Venerando Giuff rida (lvg)
Michela Scolaro (ms) 
Milen Minchev (mm) 
Pablo Molina Del Pozo Martin (ppm) 
Siana Glouharova (sg) 
Silvia M. Aumair (sma) 

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/

Eurooppalainen kansalaisaloite: suosiotaan kasvattava väline
ETSK:n tärkeänä tehtävänä on toimia siltana kansalaisyhteiskunnan ja EU:n toimielinten välillä tukemalla euroop-

palaista kansalaisaloitetta. Kansalaisaloitteen avulla miljoona EU:n kansalaista vähintään yhdestä neljäsosasta jäsen-
valtioita voi suoraan pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksen alalla, missä jäsenvaltiot ovat siirtäneet 
toimivaltuuksia EU:n tasolle. Se on siksi tärkeä väline, joka auttaa kansalaisyhteiskuntaa tuomaan panoksensa EU:n 
päätöksentekoon.

ETSK on nykyisin erinomaisessa asemassa antamaan neuvoja tarvittavista mukautuksista ja muutoksista tulevassa poli-
tiikassa. Väliaikainen työryhmä arvioi parhaillaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen prosessia pyrkimyksenä helpottaa 
kansalaisryhmien osallistumista siihen. Se aikoo tehdä ehdotuksen eurooppalaisen kansalaisaloitteen palvelupisteestä, 

jonka on tarkoitus ohjata ja edistää eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkostoja sekä tukea EU:n toimielinten välistä 
yhteistyötä todellisen toimielinten välisen tukiverkoston luomiseksi eurooppalaista kansalaisaloitetta varten. Tähän 
liittyen Euroopan oikeusasiamies vieraili ETSK:ssa 10. joulukuuta esitelläkseen eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan 
oma-aloitteisen tutkimuksensa päätelmät.

Kuten ETSK:n väliaikaisen työryhmän jäsen Madi Sharma toteaa, ”EU:n ongelmana on nykyään, etteivät kansalaiset 
tunne, että heidät otettaisiin huomioon Brysselistä käsin päätettävissä toimissa. Eurooppalainen kansalaisaloite on 
tärkeä oikeudellinen väline, jonka avulla EU:n kansalaiset voivat esittää näkemyksiään ja ehdottaa lainsäädäntöä aiheista, 
joiden he katsovat vahvistavan EU:ta, sekä tukea muutoksia, joita ’kansa’ haluaa toteutettaviksi”. (ppm) ●

Euroopan kaupunkien innovaatiopotentiaali

LYHYESTI

ETSK järjesti 10. marraskuuta 2014 kon-
ferenssin aiheesta ”Älykkäät kaupungit 
– Euroopan talous elpymään kansalaisten 
innovaatioilla”. Tilaisuuden yli 100 osan-
ottajan joukossa oli poliittisia päättäjiä, 
kaupunkien johtajistoa ja kansalaisyhteis-
kunnan edustajia keskustelemassa älykkäi-
den kaupunkien roolista EU:n talouksien 
uudelleenteollistamisessa.

Avauspuheenvuorossaan ETSK:n puheen-
johtaja Henri Malosse kuvaili Euroopan kau-
punkien innovaatiopotentiaalia ja painotti, 
että älykäs kaupunki on kaupunki, jossa 
jokainen huolehtii omasta osuudestaan. 
Älykkäiden kaupunkien strategia voi onnis-
tua vain, jos kaikilla kansalaisyhteiskunnan 
toimijoilla on valtuudet kehittää ja ottaa 

käyttöön innovatiivisia ratkaisuja sekä tehdä 
älykkäistä kaupungeista totta. Tämä viesti 
toistui kolmessa paneelikeskustelussa, joissa 
pyrittiin kartoittamaan älykkään kaupungin 
keskeiset elementit ja uusien teknologioi-
den rooli kaupunkiemme mukauttamisessa 
älykkäiksi ja kestäväpohjaisiksi ympäristöiksi.

Tilaisuuden päätteeksi Daniela Rondinelli 
totesi: ”Meidän on omaksuttava kansa-
laiskeskeinen älykäs kaupunkisuunnittelu, 
jonka avulla vastataan asukkaiden todel-
lisiin tarpeisiin ja pystytään ratkaisemaan 
yhteiskunnan haasteita teknologiaperus-
teisin osallistumis- ja yhteistyötavoin”. Yksi 
keskeisistä päätelmistä oli, että älykkäitä 
kaupunkeja koskevat hankkeet tulee laa-
jentaa teollisuusmittakaavaan innovatiivisin 
yhteistyömallein, joissa yhteistyötä tehdään 
yritysten, kaupunkien viranomaistahojen ja 
kansalaisten kesken. Tähän voidaan päästä 
edistämällä sidosryhmien digitaalista osaa-
mista ja ammattitaitoa, auttamalla kaupun-
geissa toimintaansa aloittelevia yrityksiä 
menestymään ja lisäämällä investointeja 
infrastruktuuriin julkisen ja yksityisen sek-
torin kumppanuuksien avulla. (ap) ●

Kotitalouksien ylivelkaantuminen

ETSK isännöi 12. joulukuuta 2014 kotitalouksien ylivelkaan-
tumista käsitelleen konferenssin. Se järjestettiin yhdessä kulut-
tajia koskeviin velkakysymyksiin keskittyvän eurooppalaisen 
verkoston ECDN:n (European Consumer Debt Network) ja 
taloudellisen osallisuuden eurooppalaisen verkoston EFIN:n 
(European Financial Inclusion Network) kanssa, ja siihen osal-
listui poliittisia päättäjiä sekä kuluttajajärjestöjen, rahoitusalan 
ja tiedemaailman edustajia. Konferenssissa keskusteltiin toi-
menpiteistä, joilla ylivelkaantumista voidaan rajoittaa ja joilla 
siihen voidaan puuttua.

Kotitalouksien ylivelkaantumisongelma on ollut ETSK:n asialis-
talla jo vuosia. Kuten ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” 
-erityisjaoston puheenjohtaja Martin Siecker avauspuheen-

vuorossaan totesi, ETSK kehotti Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita jo vuonna 2000 ryhty-
mään toimiin ylivelkaantumisen torjumiseksi EU:ssa. Nyt 14 vuotta myöhemmin on selvää, 
että juuri mikään ei ole muuttunut, vaan tilanne on itse asiassa jopa pahentunut.

Konferenssin neljä eri paneelikeskustelua osoittivat, että erilaisia ratkaisuja on jo tarjolla, mutta 
tehtävää on silti vielä paljon jäljellä. Kuluttajansuojasta ja ylivelkaantumisesta viime vuonna 
antamassaan lausunnossa ETSK muistuttaa Euroopan tason toimien tarpeesta ja toteaa jälleen 
kerran kannattavansa ”vastuullisen luotonannon” mallia, joka edellyttää sekä luotonantajilta 
että luotonottajilta oikeudenmukaisia ja eettisiä toimintatapoja. (dz) ●

Lisätietoja osoitteesta http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-
household-over-indebtedness

EU ja ME(dia) – mihin olemme menossa?

Kansalaisyhteiskunnan mediaseminaari Milanossa 27.–28. marraskuuta 2014
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2014 yhteistyössä INSULEUR-verkoston 
ja Hanian kauppakamarin kanssa Kree-
tan Haniassa julkisen kuulemistilaisuu-
den aiheesta ”Älykkäät saaret – kasvua, 
työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistävä 
malli”. Tilaisuus liittyi myös samaa aihetta 
käsittelevään ETSK:n oma-aloitteiseen 
lausuntoon, jonka esittelijä oli Anna 
Maria Darmanin.

ETSK:n puheenjohtaja Henri Malosse 
totesi avauspuheenvuorossaan, että 
Euroopan unionissa sijaitsevia saaria on 
laiminlyöty kansallisessa ja EU:n lainsää-
dännössä, vaikka niillä on erityisiä esteitä 
sähköverkkoon liitettävyyden, liikenteen 
ja internetyhteyksien suhteen. Hän piti 
tärkeänä, että saaristolaiset ja EU:n toi-
mielimet käyvät vuoropuhelua, sillä 
Euroopan unionin lainsäädäntöä on 
mukautettava tarkoituksenmukaiseksi.

Eniten keskustelua herättivät profes-
sori Godfrey Baldacchinon ehdotukset 
siitä, miten saaret voivat parantaa omaa 

kehityspotentiaaliaan. Baldacchino on 
Maltan yliopiston saaristotutkimuksen 
asiantuntija ja kansainvälisen pienten 
saarten tutkimusyhdistyksen ISISAn 
(International Small Islands Studies 
Association) puheenjohtaja. Hän ehdotti 
kypsälle matkailualalle lähestymistavaksi 
kapea-alaista erikoistumista, jonka avulla 
pienet saaret voivat erottua matkailu-
markkinoilla omine erikoistumisaloineen. 

Tästä ovat esimerkkeinä terveysmatkailu 
Barbadoksella, sukellusmatkailu Maltalla 
ja häämatkailu Malediiveilla. Baldacchino 
päätti puheenvuoronsa toteamukseen, 
että pienten saarten talouden kehittämi-
nen edellyttää ehdottomasti talouspoli-
tiikan hajauttamista. (lvg) ●

Älykkäät saaret – kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistävä malli

Reine-Claude Mader, 
ETSK:n jäsen ja valmistelevan 
lausunnon ”Kuluttajien suojelu 
ja asianmukainen puuttuminen 
ylivelkaantumiseen sosiaalisen 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi” 
esittelijä

ETSK:n kansalaisyhteiskunnan mediasemi-
naarissa 2014 – joka toteutettiin yhteistyössä 
Euroopan yleisradioliiton (EBU) kanssa – käsi-
teltiin aihetta ”EU ja ME(dia)”. Keskustelujen 
ytimessä oli kansalaisten valveutuneisuus 
Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa. 
Milanon kaupungin ystävällisesti käyttöön 
antamassa Palazzo Realessa pidettyyn semi-
naariin osallistui myös useita ETSK:n jäseniä, 
ja sen puheenjohtajana toimi ETSK:n varapu-
heenjohtaja Hans-Joachim Wilms.

Neljässä paneelikeskustelussa, joissa käsi-
teltiin tämänhetkisiä haasteita, viestimien 
riippumattomuutta, sosiaalisen median 
tarjoamia mahdollisuuksia sekä Euroopan 
parlamentin vuoden  2014  vaalikampan-
jan arviointia, vaihtoi näkemyksiä lähes 
150 osallistujaa.

Keskusteluissa tehtiin mielenkiintoisia 
havaintoja:

 ● Miljoonista päivittäisistä EU-aiheisista 
ja muista uutisista huolimatta ihmi-
set eivät vieläkään tunne EU-asioita 

syvällisesti. EU:n myönteinen vaiku-
tus sivuutetaan usein raportoitaessa 
kansallisista aiheista. Viestimillä on 
avainasema tiedotuksessa ja vuoro-
vaikutuksessa. Julkiset yleisradio- ja 
televisioyhtiöt ovat edelleen tarpeen, 
sillä ne kertovat tarinoita päivittäisestä 
elämästä.

 ● Rahoituksen lähteellä on suora vaiku-
tus sisältöön. Seminaarissa esitettiin 
käytännön esimerkkejä siitä, miten vies-
timiä voidaan käyttää manipulointiin, 

seuraajille. Sosiaalinen media on tärkeä 
tuki, mutta tärkeintä on kuitenkin edel-
leen yleisön kohtaaminen kasvokkain.

 ● Euroopan parlamentin vaaleja edeltä-
nyt televisioväittely oli uutuus, ja hajau-
tettu lähestymistapa toimi.

Lisätietoja verkkosivulla http://www.eesc.
europa.eu/ kohdassa Events & Activities 
sekä myöhemmin tapahtumasta laaditta-
vassa julkaisusta, joka valmistuu tammi-
kuussa 2015. (sma) ●

väärän tiedon levittämiseen ja propa-
gandatarkoitukseen. Viestimien 
ja toimittajien riippumattomuus 
on välttämätön edellytys kansa-
laisten valveutuneisuudelle.

 ● Kansalaisilla on käytettävis-
sään moninaisia tietolähteitä. 
EU:n toimielimet eivät voi jät-
tää sosiaalisen median sisältöä 
vain markkinoiden hoidetta-
vaksi, vaan niiden on tuotet-
tava sisältöä ja pohdittava, mitä 
annettavaa niillä on viestiensä 
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