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Hyvä lukija
Vuosi 2015 oli Euroopassa täynnä haasteita: eurokriisi, poliittista ja taloudellista myllerrystä eräissä jäsenvaltioissa ja kaiken lisäksi satojen tuhansien
pakolaisten ja maahanmuuttajien tulva EU:n alueelle.
Lisäksi työttömyysluvut ovat korkeat etenkin nuorison parissa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia on jo havaittavissa, ja ääri-islamistien terroriteot
herättävät pelkoa.
Haasteet vuodelle 2016 ovat merkittäviä, ja kaikkien on pyrittävä etsimään
parhaita ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.
Euroopan unionin on järjestäydyttävä uudelleen: EU:n pitäisi tulla hyvin
organisoidun yrityksen kaltaiseksi – yrityksen, jolla on vahva ja osallistava
johtajuus ja jossa tehdään yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Etusijalle on asetettava talous- ja rahaliiton loppuunsaattaminen,
sillä se on välttämätön väline yhteisvaluutta-alueen luomiseksi. Aidosti
eurooppalaisesta turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta on tehtävä
totta. Edessä on haastava vuosi, ja tarvittavat sääntelytoimenpiteet on
pantava täytäntöön viipymättä.
Toimia on johdettava rohkeasti sekä todellinen tilanne ja eurooppalaisten
hyvinvointi huomioon ottaen. Kansalaisyhteiskunta osoittaa tietä, ja järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa edustava Euroopan talous- ja sosiaalikomitea vauhdittaa pyrkimyksiään ottaakseen oikeutetun paikkansa EU:n
päätöksenteossa ja varmistaakseen, että unionin politiikkoja toteutetaan
kansalaisten kanssa ja heitä varten.

Pyöräilysankarit kehottavat EU:n
päättäjiä kokemaan yhden päivän
ajan, miltä tuntuu olla vammainen
ETSK isännöi 14. joulukuuta 2015
yhdessä YK:n kanssa elokuvaesityksen El
desorden de los sentidos (Aistien sekasorto). Elokuva kertoo kahdesta nuoresta
vammaisesta espanjalaispyöräilijästä,
Gerardosta ja Antoniosta, jotka tekivät
vuonna 2013 perheineen polkupyörävaelluksen Santiago de Compostelaan. Pyöräilijät olivat nyt saapuneet Brysseliin saakka
kasvattaakseen ihmisten tietämystä vammaisten arjen vaikeuksista ja vaikuttaakseen tulevaan EU:n lainsäädäntöön.
Äskettäin pidetyn kansainvälisen vammaisten päivän kunniaksi ja välittömästi uuden esteettömyyttä koskevan
EU-säädöksen julkistamisen jälkeen
järjestetty tapahtuma oli tärkeä merkkipaalu Euroopassa eläville vammaisille.
Elokuvan tuotantoryhmä ja elokuvassa
esiintyvät perheet todistivat kokemuksellaan, ettei vammaisiin ja heidän tarpeisiinsa kiinnitetä riittävästi huomiota.
Molemmat perheet kertoivat ETSK:lle,
että vaikka he olivat yltäneet upeisiin
saavutuksiin, jotkin varsin yksinkertaiset asiat elämässä ovat edelleen todella
haasteellisia vammaisille: kulku julkisiin
paikkoihin ja työmarkkinoille pääseminen sekä sosiaalisten ja julkisten palvelujen hankkiminen vaativat alituista
ponnistelua. Kun tilaisuuden vetäjä

Elokuvatuottaja Irene Hens, elokuvaohjaaja Alejandro González Salgado, Antonio Luque
Aumenten isä Javier Luque, Gerardo Fernández Costa ja hänen valmentajansa Javier Pitillas
Pavel Trantina, joka on ETSK:n jäsen ja
”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus”
-erityisjaoston (SOC) – joka oli kutsunut
Gerardon ja Antonion – puheenjohtaja,
kysyi, mikä on heidän viestinsä EU:n
toimielimille, Antonion isä Javier Luque
vastasi, että hän pyytää EU:n päätöksentekijöitä elämään päivän vammaisena
havaitakseen vammaisuuden asettamat
konkreettiset haasteet, ennen kuin he
päättävät esteettömyyttä koskevan EUsäädöksen lopullisesta sisällöstä.
Pavel Trantina totesi: ”EU:lla on edelleen
paljon tehtävää, jotta se noudattaisi
täysin YK:n vammaisyleissopimusta.
Euroopan komissiolta kauan odotettu
esteettömyyttä koskevan EU-säädöksen
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YMP: yksinkertaistaminen
vaatii tervettä järkeä – ETSK
kehottaa lausunnossaan
vähentämään
maataloustuottajille
aiheutuvaa byrokratiaa

Vuoden 2016 alussa ETSK laatii lausunnon uudesta esteettömyyttä koskevasta
EU-säädöksestä, ja Gerardon ja Antonion
isän kokemukset ovat komitean jäsenten
innoituksena tässä työssä. ETSK on lisäksi
perustanut pysyvän valmisteluryhmän,
jonka tehtävänä on seurata YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa, antaa panoksensa EU:n toimintalinjojen muotoiluun
alalla ja edistää kansalaisyhteiskunnan ja
erityisesti vammaisia edustavien järjestöjen osallisuutta. (aj)
●

ETSK:n vuoden 2015 kansalaisyhteiskuntapalkinto: viisi
organisaatiota sai tunnustuksen köyhyyden torjumisesta

Gonçalo Lobo Xavier
viestintäasioista vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja

KALENTERIIN
MERKITTÄVÄÄ

julkistaminen on askel oikeaan suuntaan,
mutta meidän on annettava puheenvuoro Gerardon ja Antonion kaltaisille
vammaisille ja varmistettava, että heidän
tarpeistaan huolehditaan.”

Pääpalkinnon saaja
Armut und Gesundheit
in Deutschland (Saksa)

Viisi palkittavaa organisaatiota ETSK:n täysistunnossa
Viisi palkittua hanketta valottavat
työtä, jota tuhannet vapaaehtoisryhmät
ja kansalaisjärjestöt tekevät kaikkialla
Euroopassa. Kussakin hankkeessa puututaan köyhyyteen vuoden 2015 aiheen
mukaisesti omalla tavallaan. Saksalaisja suomalaishankkeet saivat kumpikin

11 500 euroa palkinnoksi. Irlantilais-,
ranskalais- ja puolalaishankkeet saivat
puolestaan kukin 9 000 euroa.
Kultakin organisaatiolta kysyttiin, millainen vaikutus palkinnolla olisi niiden
työskentelyyn:

ww
www.eesc.europa.eu

Kansalaisyhteiskuntapalkinnon saaminen auttaa ylläpitämään hyvää
mainettamme, joka on työmme
taloudellinen perusta, mutta lisäksi
se lujittaa asemaamme puolustaessamme terveydenhuollon parantamista puutteenalaisille ihmisille ja
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Muuttajat ja pakolaiset joulukuun täysistunnon päähuomion kohteina
Muuttoliike ja pakolaiskriisi olivat asiat, jotka
saivat ETSK:n joulukuun täysistunnon pääasiallisen
huomion. Täysistunto hyväksyi neljä lausuntoa,
joissa tarkastellaan muuttoliikkeen eri näkökohtia
(ks. tietoruutu alla) siirtolaisiin kohdistuvan salakuljetuksen vastaisesta EU:n toimintasuunnitelmasta ja Euroopan muuttoliikeagendasta turvallisia
alkuperämaita koskevan luettelon laatimiseen ja

kriisitilanteissa sovellettavan uudelleensijoitusmekanismin perustamiseen. Niiden lisäksi ETSK antoi
pakolaiskriisiä koskevan päätöslauselman, joka on
saatavilla tällä samalla sivulla ETSK-infon lukijoille.
ETSK katsoo, että eroavuudet EU:n jäsenvaltioiden
välillä satojen tuhansien pakolaisten ja muuttajien
tulvan käsittelyssä ovat osoittaneet selvästi, että

unioni tarvitsee viipymättä aidosti yhteisen turvapaikkajärjestelmän yhdenmukaistettuine menettelyineen. Nykyinen mutkikas tilanne edellyttää
yhteisiä toimia pakolaisten ottamiseksi vastaan ja
sijoittamiseksi edelleen EU:ssa. ETSK katsoo, että
uudesta siirtomekanismista olisi tehtävä pysyvä. On
myös tärkeää, että Euroopan unioni turvaa rajansa
pikemminkin yhteisin kuin kansallisin voimin.

ETSK:n täysistunnossa kiteytyi yhteinen vetoomus:
”Tarvitaan enemmän vastuullisuutta, solidaarisuutta ja unionin toimia”. ETSK muistutti EU:n jäsenvaltioille, että EU perustuu kaikkien
jäsenvaltioiden väliseen yhteisvastuullisuuteen ja
että tämä järjestelmä oli toiminut pitkään varsin
hyvin. (sma/dm)
●

ETSK:n päätöslauselma aiheesta ”Pakolaiset”

Muuttoliikepaketti

Joulukuun 9.–10. päivänä 2015 pitämässään
täysistunnossa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 10. joulukuuta äänin 174 puolesta ja
8 vastaan 9:n pidättyessä äänestämästä seuraavan
päätöslauselman.

Seuraavia lausuntoja käsiteltiin ja ne hyväksyttiin joulukuun 2015 täysistunnossa:

ETSK tukee varauksetta kansalaisyhteiskunnan tärkeää
toimintaa huolehdittaessa pakolaisista, jotka ovat joutuneet pakenemaan sodan runtelemista maista ja joilla
on siis Geneven yleissopimuksen nojalla oikeus saada
suojelua. Ilman näitä toimia monissa Euroopan maissa
syntynyt traaginen humanitaarinen tilanne olisi voinut
olla katastrofaalinen. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
on suoraviivaisesti sitoutunut välittämään tietoa tästä
todellisuudesta ja varmistamaan, että EU:n toimielimet,
jäsenvaltioiden hallitukset ja muut poliittiset toimijat
ottavat sen asianmukaisesti huomioon.
ETSK järjestää parhaillaan vierailuja pakolaisia yhdessätoista jäsenvaltiossa (Unkari, Puola, Malta, Kreikka, Saksa,
Itävalta, Slovenia, Bulgaria, Ruotsi, Italia ja Kroatia) sekä
Turkissa auttavien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden luo, sillä pakolaisvirtojen vaikutukset ovat näissä
maissa suurimmat. Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajana EU:n toimielinjärjestelmässä komitea
välittää näiden tahojen näkemyksiä unionitasolle.
ETSK:n mielestä nykyinen tilanne edellyttää, että EU avaa
turvallisia humanitaarisia käytäviä sotaa käyvistä ja terrorismin uhkaamista maista lähteneille pakolaisille. Tämä
on tehtävä yhteistyössä niiden maiden kanssa, minne
pakolaisia on kerääntynyt eniten. Lisäksi on luotava aito
yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, joka
perustuu yhdenmukaistettuihin menettelyihin kaikkialla
EU:n alueella. Se käsittää yhdenmukaisen turvapaikkaaseman ja turvapaikkapäätösten vastavuoroisen tunnustamisen, jaetun vastuun ja solidaarisuuden, yhteiset
toimet siirtojen ja uudelleensijoittamisen osalta sekä
Dublinin-asetuksen tarkistamisen. Lisäksi tarvitaan
yhteisvastuullisia ja kestäviä taakantasaamisjärjestelmiä, ja pysyvä, oikeudenmukainen ja sitova jakoperuste
suojelua hakevien jakamiseksi kaikkien EU-maiden
kesken olisi ensimmäinen askel tähän suuntaan. Pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia lisäkustannuksia ei
poikkeuksellisen olosuhteiden vuoksi ja vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti pidä lukea osaksi jäsenvaltioiden
julkistalouksien alijäämiä, kunhan asia ensin tutkitaan
perusteellisesti.

Lisäksi ETSK on erittäin huolissaan Schengenin sopimukseen ja vapaan liikkuvuuden periaatteeseen parhaillaan
kohdistuvista uhista, sillä kyse on yhdestä tärkeimmistä
EU:n kansalaisia hyödyttävistä saavutuksista. Schengenmaiden ulkorajojen asianmukainen turvaaminen on tärkeää, mutta sisäisten esteiden uudelleenpystyttäminen
ja muurien rakentaminen ei millään tavalla edistä EU:n
kansalaisten yhteenkuuluvuutta tai EU:n kansalaisuutta.
On myös tärkeää ryhtyä pikaisesti toimiin tämänhetkisten pakolaisvirtojen perimmäisiin syihin puuttumiseksi.
EU:n tulee tehdä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa
yhteistyötä näiden ongelmien ratkaisemiseksi, ja ETSK
painottaa, että komission tulee noudattaa tässä asiassa
ihmisoikeuslähtöistä eikä yksinomaan turvallisuuden varmistamiseen pohjautuvaa suhtautumistapaa. ETSK painottaa myös tarvetta ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan
kolmansien maiden kanssa käytävään vuoropuheluun.
ETSK, jolla on pitkäaikaista kokemusta muuttoliikekysymyksistä – viime vuosina lähinnä Euroopan kotouttamisfoorumin ja muuttoliikefoorumin kautta –, katsoo, että
pakolaisten kotouttamisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämisen tulee olla kaksisuuntainen prosessi, jossa
työmarkkinaosapuolet ja muut kansalaisyhteiskunnan
organisaatiot sekä valtiovalta ja paikallisviranomaiset
ovat keskeisessä asemassa. Etusijalle olisi asetettava
työmarkkinoille pääsy ja erityisesti tutkintojen tunnustaminen sekä ammatillisen ja kielikoulutuksen antaminen tarvittaessa. Euroopan unionin olisi käynnistettävä
vastaanottavissa maissa ja unionitasolla toimenpiteitä
työtä, koulutusta ja osaamisen tunnustamista koskevien
hakemusten keskittämiseksi.
Tarvittavan yhteiskunnallisen konsensuksen aikaansaamiseksi kaikkialla Euroopassa on olennaista kohdella sekä
EU:n kansalaisia että pakolaisia Euroopassa tasapuolisesti
ja kunnioittaa heidän kaikkia sosiaalisia oikeuksiaan kiinnittäen erityishuomiota heikoimmassa asemassa oleviin.
Varhaisessa vaiheessa tehtävät investoinnit pakolaisten
kotouttamiseen ja työllistämiseen ovat tärkeitä pakolaisten auttamiseksi pääsemään elämässään uuteen alkuun.
Näin toimien voidaan myös välttää mahdollisimman
suuri osa ristiriidoista paikallisen väestön kanssa sekä
suurempien kustannusten aiheutuminen myöhemmin.
Riittävän rahoituksen osoittaminen paikallisiin julkisiin
palveluihin ja pakolaisten ja paikallisen väestön välinen
vuoropuhelu ovat keskeisiä asioita tässä yhteydessä. ●

● Siirtolaisten salakuljetuksen
vastainen EU:n
toimintasuunnitelma (2015–2020)
ETSK kannattaa toimintasuunnitelmaa mutta
suosittaa kattavampaa toimintamallia, jossa esitetään yksityiskohtaisesti, miten EU aikoo suojella ja
auttaa uhreja. Komitea yhtyy YK:n pääsihteerin kehotukseen „harkita laillisten ja turvallisten kanavien
lisäämistä Eurooppaan pääsemiseksi“ sekä suosittaa,
että Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle
(EASO) annetaan suuremmat toimivaltuudet tehtäviensä toteuttamiseksi erityistä tukea tarvitsevissa
jäsenvaltioissa, että hyödynnetään kestävän kehityksen toimintaohjelmaa puututtaessa muuttajiin
kohdistuvan salakuljetuksen sosioekonomisiin syihin
ja että kiinnitetään enemmän huomiota muuttajille
elintärkeää apua tarjoavien kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden järjestelmälliseen rahoittamiseen.
Äänestystulos: hyväksyttiin äänin 176 puolesta ja
3 vastaan 5:n pidättyessä äänestämästä.

● EU:n yhteinen luettelo
turvallisista alkuperämaista
ETSK kehottaa määrittelemään tarkat kriteerit sen
arvioimiseksi, olisiko tietty maa sisällytettävä turvallisten alkuperämaiden luetteloon muun muassa
sen ajantasaisen tiedon perusteella, joka on peräisin
ihmisoikeusjärjestöiltä. ETSK katsoo, ettei turvallisen
alkuperämaan käsitettä tulisi missään tapauksessa
soveltaa maahan, missä loukataan demokraattisia
vapauksia. Komitea suosittaa joustavampaa mekanismia luettelon tarkistamiseksi, jotta se saadaan
vastaamaan muuttuvia olosuhteita kohtuullisessa
ajassa. Komitea katsoo, että ihmisoikeusjärjestöjen,
oikeusasiamiesten ja talous- ja sosiaalineuvostojen
on voitava käynnistää tarkistusmenettely.

● Euroopan muuttoliikeagenda
ETSK on sitä mieltä, että EU:n on luotava aidosti
yhteinen turvapaikkajärjestelmä, jolla on yhdenmukainen asema. Tällaiseen järjestelmään sisältyy
myös päätösten vastavuoroinen tunnustaminen
sekä vastuun ja taakan jakaminen. Komitea katsoo, että jos muuttajia ei kotouteta, kustannukset
nousevat huomattavasti kotouttamiskustannuksia
korkeammiksi. Komitea toteaa, että ulkorajojen
suojelemiseksi tarvitaan EU-tason toimia. Kaikissa
EU:n ulkopoliittisissa linjauksissa on keskityttävä
alkuperämaiden auttamiseen, jotta ne saavuttavat
kohtuullisen turvallisuus-, vakaus- ja vauraustason.
Jäsenvaltioille pakolaisten vastaanottamisesta ja
kotouttamisesta aiheutuvia menoja ei tulisi ottaa
huomioon julkistalouden rakenteellisia alijäämiä
laskettaessa.
Äänestystulos: hyväksyttiin äänin 161 puolesta ja
10 vastaan 7:n pidättyessä äänestämästä.

● Uudelleensijoittamista koskeva
pysyvä kriisimekanismi
Dublin-järjestelmässä
ETSK toivoo, että nykyiseen pakolaiskriisiin
vastaamiseksi perustettu uudelleensijoittamisjärjestelmä sisällytetään yleiseen strategiaan, sillä
kyseessä on pysyvä, oikeudenmukainen ja sitova
järjestelmä suojelua hakevien jakamiseksi kaikkien
EU-maiden kesken. Komitea kehottaa komissiota ja
muita EU:n toimielimiä tukemaan aktiivisesti jäsenvaltioita, jotta voidaan tarjota asianmukaiset edellytykset uudelleensijoitettujen turvapaikanhakijoiden
kotouttamiseen.
Äänestystulos: hyväksyttiin äänin 152 puolesta ja
6 vastaan 13:n pidättyessä äänestämästä.
●

Äänestystulos: hyväksyttiin äänin 180 puolesta ja
4 vastaan 6:n pidättyessä äänestämästä.

Jat ko a s i v u l t a 1
E T SK:n v u o d e n 2015 k a n s a l a i s y h te i s k u n t a p a l k i n to:
v i i s i o r g a n i s a a t i o t a s a i t u n n u s t u k s e n köy hy yd e n t o r j u m i s e s t a
kampanjoidessamme asian puolesta poliittisella
kentällä. Solidaarisuuden osoituksen saaminen
ETSK:n kaltaiselta instituutiolta on tunnustus
henkilökuntamme tekemästä työstä.

ETSK:n tiedonkeruumatka Kreikkaan – Eidomenin hätävastaanottokeskus

Pakolais- ja muuttoliikekriisin hallinnointi: ETSK toteuttaa
12 tiedonkeruumatkaa helmikuuhun mennessä
Osana pyrkimyksiä löytää ratkaisu Euroopan
pakolaiskriisiin ETSK vierailee 12 maassa saadakseen
ensi käden tietoa muuttajien ja pakolaisten parissa
ruohonjuuritasolla työskenteleviltä kansalaisyhteiskunnan organisaatioilta. Matkat toteutetaan joulukuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana, ja
niiden tarkoituksena on kerätä tietoa, jotta voidaan
kartoittaa mahdollisia strategioita pakolaistulvasta
selviytymiseksi sekä laatia parhaita käytänteitä ja
toimintapolitiikkoja, joiden avulla voidaan edistää
pakolaisten vastaanoton, siirron ja/tai kotouttamisen saumatonta prosessia. Tiedonkeruumatkat ovat
osa komitean paikallistason toimintaa, Going Local
-ohjelmaa, ja niiden avulla pyritään selvittämään
nykyisen pakolaiskriisin parissa toimivien erilaisten
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organisaatioiden ongelmia ja tarpeita sekä onnistumisia ja parhaita käytänteitä.
Tiedonkeruumatkojen lopullisena tavoitteena on
antaa perusteltu ja todennettu panos EU:n poliittiseen päätöksentekoon aihetta Euroopan muuttoliikeagenda: toinen täytäntöönpanopaketti
käsittelevän ETSK:n lausunnon jatkotoimena. Matkalle lähtevät valtuuskunnat, joihin kuuluu kolme
ETSK:n jäsentä. Tähän mennessä valtuuskunnat ovat
käyneet Itävallassa, Ruotsissa, Kreikassa, Unkarissa ja
Saksassa. Kroatiassa ja Sloveniassa vierailtiin tammikuun alkupuolella, ja tulevina viikkoina on tarkoitus
vierailla Italiassa, Puolassa, Maltassa, Bulgariassa ja
Turkissa. (mm)
●

Y-säätiö (Suomi)
Tällainen EU-tason tunnustus on hyvin tärkeä, sillä
se motivoi henkilökuntaamme suuresti. Se on tärkeä myös kansallisesti ja hyödyllinen meille, sillä
työmme Suomessa tulee näin tunnetummaksi.
Saamme näkyvämmän aseman Suomessa tällä
alalla työskentelevien säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen parissa.

Toisen palkinnon saaja
ANDES (Ranska)
Organisaatiomme muodostuu ihmisistä, jotka
omistautuvat työlleen. Toimimme tiiminä yhteistyössä monen ruohonjuuritason yhdistyksen
kanssa, ja toimintaamme tuetaan vapaaehtoisvoimin. Teemme työtä pienviljelijöiden sekä elintarvikeavun saajien ja epävarmassa tilanteessa olevien
ihmisten parissa. Kaikille näille ihmisille palkinto
on merkittävä ja suuri kiitoksenosoitus – EU-tason
tunnustus kaikille mukana oleville ihmisille.

Third Age (Irlanti)
Kansalaisyhteiskuntapalkinnon ansiosta voimme
esitellä toimintamalliamme laajemmalle yleisölle.
Fáilte Isteach on löytänyt tehokkaan tukikeinon,
jonka avulla muuttajat voivat parantaa yhteiskunta- ja työelämänsä laatua, osallistua laajemmin
yhteisönsä toimintaan ja solmia pysyviä ystävyyssuhteita. Kansalaisyhteiskuntapalkinnon myötä
voimme tehdä tätä yksinkertaista mutta tehokasta
mallia tunnetuksi monille muille yhteisöille Irlannissa
ja mahdollisesti muuallakin EU:ssa.

Keskinäistä apua tarjoava Barkasäätiö (Puola)
Palkituksi tuleminen lujittaa merkittävästi Barka-säätiön asemaa yhteisötalouden kansainvälisessä kehittämisessä. Barka-säätiö sai hiljattain yhteydenottoja
makedonialaisilta ja serbialaisilta kansalaisjärjestöiltä
ja instituutioilta, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan omissa yhteisöissään puolalaista järjestelmää,
jossa muodostetaan paikallistason kumppanuuksia,
sosiaalisen integroitumisen keskuksia ja sosiaalisia
yrityksiä. Barka on tehnyt työtä myös Euroopan afrikkalaisyhteisön parissa sekä paikallisyhteisöjen keskuudessa Keniassa ja Etiopiassa. (sg)
●

Alankomaat EU:n puheenjohtajavaltioksi: ETSK on tyytyväinen Euroopan komission
tartutaan olennaisimpiin asioihin
laatimaan ilmailustrategiaan ja kiirehtii
sen täytäntöönpanoa
Alankomaat ottaa 1. tammikuuta 2016 EU:n

Alankomaiden puheenjohtajuuskauden johtavat
periaatteet ovat unioni, joka paneutuu perusasioihin; unioni, joka kohdistaa tarmonsa kasvun ja
työpaikkojen luomiseen innovoinnin keinoin, ja
unioni, joka saa kansalaisyhteiskunnasta kipinää.
Puheenjohtajavaltio on asettanut seuraavat ensisijaiset tavoitteet:
● muuttoliike ja kansainvälinen turvallisuus
● EU innovoijana ja työpaikkojen luojana
● terve julkinen talous ja vankka euroalue
● tulevaisuuteen tähtäävä ilmasto- ja
energiapolitiikka.
ETSK katsoo, että puheenjohtajavaltio Alankomaat
on oikeassa painottaessaan kasvua ja työllisyyttä.
ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis on tyytyväinen siihen, että Alankomaiden hallitus perää
”unionin yhtenäistämistä” ja tähdentää perusarvojen merkitystä, suuren yleisön tuen tärkeyttä ja
ennen kaikkea väestön ja kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden aktiivisen osallistumisen tarvetta.
”Mikäli puheenjohtajavaltio Alankomaat pyrkii
näihin tavoitteisiin ja johtaa neuvostoa tässä hengessä, arvostaen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden mielipiteitä, ETSK reagoi ilman muuta sen
lausuntopyyntöihin viipymättä ja on sen vankin
tuki.” (Ks. julkaisu The EESC priorities during the
Dutch presidency – January – June 2016).

Ilmailulla on erittäin suuri vaikutus talouskasvuun. Lentoliikennejärjestelmän tuottama hyöty
ulottuu varsinaisen ilmailualan ulkopuolelle. Ilmailuala työllistää lähes kaksi miljoonaa ihmistä ja tuottaa
110 miljardia euroa Euroopan taloudelle.
Euroopan komissio on eritellyt ilmailustrategiassaan
neljä painopistealaa: varmistetaan EU:lle johtoasema
kansainvälisessä ilmailussa ja kaikille tasapuoliset
toimintaedellytykset; puututaan talouskasvun
rajoihin ilmassa ja maassa; säilytetään EU:n korkeat
vaatimukset lentoturvallisuuden, ilmailun
turvaamisen, ympäristön, sosiaalisten kysymysten ja matkustajien oikeuksien aloilla;
edistytään innovaatioissa, digitaaliteknologiassa ja
investoinneissa.
Puheenjohtajavaltio Alankomaat on pyytänyt
ETSK:lta useita valmistelevia lausuntoja:
● EU:n energiapolitiikan ulkoinen ulottuvuus
● Elintarvikejärjestelmien kestokyvyn parantaminen
● Kestävää kehitystä edistävä eurooppalainen
kansalaisyhteiskuntafoorumi
● Pakolaisten integraatio EU:hun
● Köyhyyden torjunta
● Työsuhteiden luonteen kehittyminen ja vaikutus
kohtuullisen palkan säilyttämiseen
● Innovointi uusien liiketoimintamallien
vauhdittajana
● Jakamistalous ja itsesääntely
● Oikeudenmukaisempi työvoiman liikkuvuus
EU:ssa
● Kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman
tulevaisuus

Syyskuussa 2015 ETSK esitti useita konkreettisia
toimia, joita tarvitaan yhdennetyn EU:n ilmailupolitiikan saavuttamiseksi. Säilyttääkseen
kilpailukykynsä unioni tarvitsee yhdenmukaisen ja kattavan EU:n ilmailualan strategian,
jonka myötä poistetaan ilmailualan arvoverkkoa
heikentävät tarpeettomat esteet, joka edistää
maailmanlaajuista yhteisymmärrystä kestävästä
kehityksestä ja joka ilmentää unionin kansalaisten
ja yrityksien arvoja. ”Lausunnossaan ETSK erittelee
kuusi alaa, joilla on ryhdyttävä toimiin kilpailukyvyn
tehostamiseksi: turvallisuus, keskinäiset yhteydet,
innovointi, kestävä kehitys, sosiaalinen ulottuvuus
ja maailmanlaajuinen kilpailu. Menestyksen avain

Mainittujen lausuntojen on määrä valmistua vuoden
2016 keväällä. (dm/amw)
●

Jacek Krawczyk lisäsi, että ”kestävää kehitystä
koskevaan lukuun on sisällyttävä asianmukainen
seurantajärjestelmä kansalaisyhteiskuntaa varten.
Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen TTIP:n täytäntöönpanon seurantaan on keskeistä.”

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kutsui
marraskuussa 2015 eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten edustajat keskustelemaan transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP),
josta Yhdysvallat ja EU parhaillaan neuvottelevat.
Keskusteluun osallistuivat myös kauppapolitiikasta vastaava komission jäsen Cecilia Malmström,
Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz,
Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel, ETSK:n
puheenjohtaja Georges Dassis sekä muita edustajia. Käydyissä keskusteluissa ilmeni, että monet
kysymykset jäävät edelleen vaille vastausta. Osanottajat vaativat avoimia neuvotteluja ja kattavia tietoja, joista ilmenevät selkeästi TTIP:n edut ja haitat,
sekä työmarkkinaosapuolten nykyistä laajempaa
osallistumista.
Puheenjohtaja Dassis esitti käsityksensä Yhdysvaltojen kanssa tehtävästä hyväksyttävästä sopimuksesta:
”Mielestäni onnistuneen TTIP:n olisi kyettävä tarjoamaan taloudellisia mahdollisuuksia pienille, keskisuurille ja suurille yrityksille niin Yhdysvalloissa kuin
Euroopassa. Sen olisi turvattava työpaikat ja edistettävä uusien työpaikkojen luomista sekä taattava
samalla työntekijöiden oikeudet, sosiaalinen suojelu
ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu. Sopimuksella, jolla on tukenaan kaksi maailman suurinta
talousaluetta, olisi parannettava maailmanlaajuisia
ympäristö- ja sosiaalinormeja. Panokset ovat korkeat,
ja on tärkeää ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet.

Gabriele Bischoﬀ painotti, että uusien työpaikkojen määrä ja laatu ovat tärkeitä seikkoja. ”Meidän
on kyettävä arvioimaan etuja haittoihin nähden sekä
toteuttamaan tarvittavat toimet haittavaikutusten
minimoimiseksi.”
Luca Jahier katsoi, että ”TTIP-neuvottelut ovat
avoimimmat neuvottelut, joita EU on koskaan käynyt”. (sma)
●

Syyskuussa annetun toisen lausunnon Sosiaalinen
polkumyynti Euroopan siviili-ilmailun alalla
esittelijä Anne Demelenne ilmaisee tyytyväisyytensä
Euroopan komission ehdotukseen vahvistaa sosiaalista toimintaohjelmaa ja luoda laadukkaita työpaikkoja ilmailun alalla. Hän korostaa kuitenkin, että
sosiaalisen polkumyynnin torjumiseksi olisi tehtävä
enemmän. (sg)
●

tuetaan rikoksen uhreiksi joutuneita EU:ssa. Kaikissa
jäsenvaltioissa on määrä panna täytäntöön uhrien
oikeuksien suojelua koskeva direktiivi, ja sen myötä
kansalaiset voivat vaatia oikeuksiaan, jotka liittyvät
heidän tilanteensa yksilölliseen arvioimiseen ja
kunnioittavaan käsittelyyn, uhrin kannalta ymmärrettävään tietoon tämän oikeuksista ja tapauksesta
sekä uhrille tarjottavan tuen ja suojan saatavuuteen.

ETSK kehottaa rakentavaan vuoropuheluun työmarkkinaosapuolten kanssa
Sopimuksen on perustuttava sosiaaliseen ja kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, emmekä tule
hyväksymään omien normiemme alentamista.”

on täytäntöönpanossa. Onnistuminen edellyttää
kaikkien ilmailualan arvoketjun edustajien yhteistyötä ja sitoutumista”, sanoo Jacek Krawczyk, ETSK:n
lausunnon Yhdennetty EU:n ilmailupolitiikka
esittelijä.

Rikoksen uhrien oikeudet – nyt ne toteutuvat EU:ssa

TTIP-sopimus työmarkkinaosapuolten kannalta

Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz yhdessä ETSK:n
puheenjohtajan Georges Dassisin kanssa transatlanttista
kauppa- ja investointisopimusta käsittelevässä konferenssissa
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puheenjohtajuuden vastaan Luxemburgilta.
Euroopan unionin neuvoston johtovastuu ei tule
olemaan helppo tehtävä aikana, jolloin jännitteitä
aiheuttavat joukkomittainen pakolais- ja muuttajatulva, terroristihyökkäyksien uhka, kansan EU:lle
osoittama ennen kokemattoman vähäinen tuki ja
Britannian tuleva kansanäänestys.

Uhrien oikeuksia koskevasta EU:n direktiivistä
annettavan ETSK:n lausunnon esittelijä Walker
Shaw, Maggie Hughes ja Victim Support Europen
toiminnanjohtaja Levent Altan
ETSK:ssa järjestettiin 19. marraskuuta 2015 keskustelutilaisuus uhrien oikeuksia koskevan EU:n
direktiivin täytäntöönpanosta. Tilaisuuteen osallistui
Maggie Hughes, jonka poika Robbie joutui Kreikassa
vakavan hyökkäyksen uhriksi ja kärsii sen johdosta
elinikäisestä aivovammasta. Kun Hughes ymmärsi,
ettei hänelle eikä hänen pojalleen ollut tarjolla minkäänlaista apua, tukea tai neuvoa, hän päätti ryhtyä
taisteluun uhrien oikeuksien puolesta.
Tämän tuloksena hän kykeni vuonna 2012 ETSK:n
tuella vaikuttamaan EU:n lainsäädäntöön, jolla

Walker Shaw, direktiiviä koskevan ETSK:n lausunnon
esittelijä, toi Robbie Hughesin tapauksen ensimmäisenä EU:n toimielinten tietoon ETSK:n kuulemistilaisuudessa vuonna 2011. Hän ilmaisi tyytyväisyytensä
direktiiviin, sillä sen avulla tarjotaan tukea ja suojelua
niitä tarvitseville kansalaisille, ja kertoi päätöksestään seurata edelleen direktiivin täytäntöönpanoa
jäsenvaltioissa, jotta kyseiset oikeudet toteutuisivat
käytännössä.
Maggie Hughes totesi, että uudet oikeudet varmistavat lopultakin kansalaisille kaikkialla Euroopassa
asianmukaisen suojelun, jota rikoksen uhriksi joutunut tarvitsee. Victim Support Europen toiminnanjohtaja Levent Altan kertoi järjestönsä toimista ja
kehotti jäsenvaltioita tarjoamaan uhreille henkistä ja käytännön tukea toipumisen edistämiseksi. (cad)
●

COP21-sopimus: lupaava alku
Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan harjoittama painostus Euroopassa ja
muualla maailmassa näkyy vihdoin vakuuttaneen maailman johtajat ja saaneen
nämä allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään osansa maapallon lämpötilan nousun pitämiseksi alle kahdessa celsiusasteessa – ja ihannetapauksessa
1,5 asteessa – vuoden 1990 tasoon nähden.
”Kaikkien aikojen ensimmäisen maailmanlaajuisen ilmastonmuutossopimuksen
allekirjoittaminen oli historiallinen hetki. Se on merkittävä askel siirtymisessä
kohti vähähiilistä taloutta”, sanoi ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis ensireaktionaan Pariisin sopimuksen. ETSK on ollut aktiivinen ilmastonmuutoksen alalla
jo vuosia. Se on seurannut neuvotteluja ja laatinut suosituksia EU:n päättäjille.
Nyt komitea on valmis osallistumaan täysimääräisesti yhteiseen ponnistukseen,
joka on olennaisen tärkeä planeetallemme.

Kansalaisyhteiskunta ohjaimissa Pariisin sopimuksen
täytäntöönpanossa
Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat jo nyt liikkeellepanevana voimana kestäväpohjaisessa muutoksessa useissa yhteisöissä eri puolilla Eurooppaa ja Euroopan ulkopuolella. Niillä on olennaisen tärkeä rooli toimien tehostamisessa ja

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis panelistien kanssa vuoden 2015 Pariisin
ilmastokokouksessa (COP 21)
vähähiiliseen talouteen siirtymisen nopeuttamisessa. Niiden roolilla ja osallisuudella on ehdottomasti tärkeä sija Pariisissa tehtyjen päätösten täytäntöönpanossa.
Kansainvälisen yhteisön on hyödynnettävä tämän uraauurtavan sopimuksen voimaa, kun se ryhtyy muokkaamaan sopimusta konkreettisiksi toimiksi. (sma) ●
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ETSK kehottaa lausunnossaan vähentämään maataloustuottajille aiheutuvaa byrokratiaa
tilaama arviointi osoittaa, että aiemmassa YMP:n uudistuksessa
byrokratia lisääntyi 15–20 prosenttia.

ETSK:N TULEVIA TAPAHTUMIA
”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi 2016” -tapahtuma –
ETSK – 17.–19. maaliskuuta 2016
Nuorten ääni kuuluville

ETSK suosittaa, että esitetään ehdotuksia, jotka perustuvat maatalousneuvoston ja puheenjohtajavaltion laatimaan luetteloon
ensisijaisista yksinkertaistamistoimista. Komitean mielestä on erityisen tärkeää arvioida nykyisten vaatimusten yhdenmukaisuutta
sekä niiden vaikutusta ympäristöön, elintarvikkeiden turvallisuuteen ja saatavuuteen sekä työpaikkojen luomiseen. Tämän perusteella voidaan määritellä, mitkä vaatimukset ovat tarpeellisia ja
mitkä on mukautettava tai poistettava. Komitea kehottaa torjumaan byrokratiaa siten, että mahdollistetaan olemassa olevien
sääntöjen poistaminen, kun annetaan uusia sääntöjä.
ETSK on tyytyväinen siihen, että Euroopan komission painopisteenä on yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) täytäntöönpanon yksinkertaistaminen. Avoimuuden ja oikeusvarmuuden
lisäämisen ohella olisi vähennettävä maataloustuottajille,
muille edunsaajille, tuottajaorganisaatioille ja jäsenvaltioiden
viranomaisille aiheutuvaa byrokratiaa. Yksinkertaistettu YMP
on pantava täytäntöön mahdollisimman pian, ja maataloustuottajille olisi tarjottava asianmukaista tietoa ja koulutukseen
perustuvaa tukea.
YMP:n osuus unionin kokonaisbudjetista on 38 prosenttia. Näiden varojen käyttöä hallinnoivien sääntöjen on oltava tarkkoja,
mutta samalla on vältettävä ylisääntelyä. Euroopan komission

ETSK kannattaa suorien tukien viherryttämistä osana YMP:n
uudistusta, mutta se kehottaa myös lisäämään joustavuutta
viherryttämissääntöjä sovellettaessa, jotta voidaan ottaa huomioon odottamattomat ulkoiset tekijät, kuten sääolot, kuivuus
tai hintavaihtelut, jotka tekevät toimista kohtuuttomia tai jopa
mahdottomia toteuttaa.
On yleisesti hyväksyttyä, että sääntöjen noudattamatta jättämisestä on määrättävä seuraamuksia. Tarkastukset ja mahdolliset
sakot on kuitenkin suhteutettava edunsaajan saamiin summiin
ja rikkeen laajuuteen.
ETSK:n lausunto hyväksyttiin joulukuun täysistunnossa äänin
196 puolesta ja 9 vastaan 26:n pidättyessä äänestämästä. (sma)●

LYHYESTI
ETSK:n yhteisöllisen kuluttamisen
asiantuntija edusti komiteaa Etelä-Koreassa
ETSK:n jäsen ja yhteisöllistä kuluttamista koskevan lausunnon
esittelijä Bernardo Hernández Bataller edusti ETSK:ta palvelualan kehitystä käsitelleessä vuoden 2015 kansainvälisessä foorumissa (International Forum on Service Sector Advancement)
”Yhteisöllisen kuluttamisen tunnetuksi tekeminen: Ongelmia ja
ratkaisuja”, joka pidettiin 19.–20. marraskuuta Etelä-Koreassa.
Foorumi tarjosi kaikille osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden jakaa tutkimustuloksia ja kokemuksia yhteisöllisen kuluttamisen alalta. Se oli myös tilaisuus keskustella kehittyneistä
maailmanlaajuisista käytänteistä ja kehittää käyttökelpoisia
lainsäädännöllisiä toimia, joilla suojellaan ja vahvistetaan yhteisöllistä kuluttamista. Bernardo Hernández Bataller esitti aiheesta
ainoana eurooppalaisen näkökulman, johon konferenssin osanottajat suhtautuivat erittäin myönteisesti. Yksityiskohtaista tietoa
ETSK:n panoksesta yhteisöllisen kuluttamisen alalla löytyy ETSK:n
lausunnosta aiheesta Yhteisöllinen tai osallistava kuluttaminen:
kestävän kehityksen malli 2000-luvulle. (sg)
●

Euromed-huippukokous: Välimeren
alueen kansalaisvuoropuhelu –
silta kohti solidaarisuutta
Tunisian valtakunnallisesta vuoropuhelusta
vastaava nelikko esitettiin malliesimerkkinä
”Euro–Välimeri-alueen valtioiden on aika panna Barcelonan
sitoumus vihdoinkin täytäntöön.” Tämä oli ETSK:n järjestämän
20. Euromed-huippukokouksen osanottajien yksimielinen
näkemys. Huippukokous pidettiin 30. marraskuuta 2015 sen
kunniaksi, että Barcelonan prosessin käynnistämisestä tuli kuluneeksi 20 vuotta.
”Välimeren alueen vakauttamisen ja turvallisuuden on kuljettava käsi kädessä sen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen
kanssa. Ihmisten turvallisuuden on oltava kaikkien päätösten lähtökohta”, ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis totesi
kokouksen aluksi.
Kokouksessa annetussa yhteisessä julkilausumassa kehotetaan
parantamaan alueen nuorten ja naisten koulutusta ja mahdollisuuksia sekä tunnustamaan demokraattisille periaatteille rakentuvat kansalaisyhteiskunnan järjestöt. Lisäksi siinä vaaditaan
aitoa yhteistä muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa (lisätietoja
ETSK:n verkkosivuilta).
Kansalaisyhteiskuntien neuvostojen edustajat sitoutuivat jatkamaan yhteistyötään Euroopan uuden naapuruuspolitiikan
jatkotoimien osalta ja tehostamaan ilmastonmuutokseen
liittyviä toimia Marokossa järjestettävää YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 22. konferenssia (COP22) silmällä
pitäen. (sma)
●

ETSK – järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa edustava elin – järjestää tapahtuman seitsemäntenä vuotena peräkkäin saadakseen kuuluville nuorten näkemyksiä,
kokemuksia ja ajatuksia.
ETSK aikoo kutsua 16–17-vuotiaita kaikkialta EU:sta Brysseliin keskustelemaan tärkeästä muuttoliikekysymyksestä. Ensimmäistä kertaa mukana on nuoria myös ehdokasmaista (Albaniasta, Turkista, Montenegrosta, Serbiasta ja entisestä Jugoslavian
tasavallasta Makedoniasta).
Pakolaiskriisi on herättänyt suurta huomaavaisuutta ja solidaarisuutta Euroopan kansalaisten keskuudessa. Vaikka julkinen valta on vastuussa maahanmuuttopolitiikasta,
kotouttaminen edellyttää myös kansalaisyhteiskunnan osallistumista esimerkiksi työpaikoilla, kouluissa ja paikallisyhteisöissä.
Kustakin maasta valitaan arpomalla yksi koulu, ja kustakin valitusta koulusta kutsutaan
kolme oppilasta ja yksi opettaja Brysseliin työskentelemään yhdessä, keskustelemaan
ja ehdottamaan käytännön toimia, joita voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kouluissa ja
järjestöissä, jotta nuoria muuttajia autettaisiin kotoutumaan tehokkaammin ja jotta
parannettaisiin tietoisuutta etenkin nuorempien pakolaisten onnistuneen kotouttamisen merkityksestä.
Oppilaat voivat valmistautua Brysselissä järjestettävään tapahtumaan ja keskusteluun
ETSK:n jäsenten avulla. Jäsenet vierailevat valituissa kouluissa ja kertovat ETSK:n työstä
ja toiminnasta sekä sen kannasta muuttoliikkeeseen ja pakolaiskriisiin. (fgr)
●

UUSI JULKAISU
MITÄ ETSK VOI TEHDÄ HYVÄKSESI
Yleisesite ”Mitä ETSK voi tehdä
hyväksesi” on päivitetty ETSK:n uuden
toimikauden alettua lokakuussa 2015.
Ranskan-, saksan- ja englanninkieliset
esitteet ovat jo saatavilla painettuina;
muut kieliversiot tulevat saataville
piakkoin.
Esitteitä voi tilata osoitteesta
vipcese@eesc.europa.eu.
Lisätietoa osoitteesta
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.30561
●

ETSK:n jäsen Bernardo Hernández Bataller (kolmas vasemmalta) palvelualan
kehitystä käsitelleessä vuoden 2015 kansainvälisessä foorumissa
ETSK info 23 kielellä:
ellä: ht
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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