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Olen luonnollisesti hyvin tyytyväinen siihen, että täysistuntomme
hyväksyi helmikuussa lähes yksimielisesti päätöslauselman, jossa tuetaan
Euroopan yhdentymistä, ihmisten,
tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ja Schengenin sopimusta.
Kolme ryhmäämme löysi oikeat sanat
kuvaamaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ajatuksia. Yritykset,
työntekijät ja kansalaisyhdistykset
ilmaisivat tuntonsa yhdessä, ja tämä
onkin perussopimusten mukaan
komiteamme nimenomainen tehtävä, olemassaolon oikeutus ja merkittävin,
luonteeltaan itseoikeutetusti eurooppalainen lisäarvo.
Lupasimme tarkastella perinpohjaisesti tilannetta, josta oikeuksiamme, talouttamme ja koko EU-hanketta uhkaava kriisi on saanut alkunsa. Aiomme pitää
lupauksemme: keskustelemme tässä kuussa erittäin korkean tason kutsuvieraiden kanssa kokemastamme pakolaistulvasta ja siitä, miten tilanne pitäisi ratkaista
inhimillisesti, tehokkaasti ja solidaarisesti – eli aidon eurooppalaisesti.
Toivon, että saamme tilaisuuden tuomita yhdessä irrationaaliset reaktiot, propagandan, huonon hallinnon ja käsitteiden – yleensä pakolaisten, muuttajien
ja jopa terroristien – sekoittamisen toisiinsa. Toivottavasti pystymme yhdessä
määrittämään, mitä pitäisi tehdä, jotta suhtautuminen olisi asianmukaista, realistista ja järkevää.
Viime päivien puheenaiheeksi on noussut myös Yhdistyneen kuningaskunnan
asema unionissa. Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Yhdistyneen kuningaskunnan paikka on EU:ssa ja että on harmillista, jos se eroaa. Yhdistyneen
kuningaskunnan tulisi päinvastoin yhdentyä unioniin entistä tiiviimmin, sillä se
olisi kaikkien ja ennen kaikkea maan itsensä etujen mukaista. Edut täytyy kuitenkin ymmärtää oikein, ja niiden tulee perustua rauhanomaiseen ja rationaaliseen
geopoliittiseen ja taloudelliseen visioon.
Jos kuitenkin populistien – ja aina vain suurempien lupausten ansaan pudonneiden poliitikkojen – toistamien räikeiden väitteiden aikaansaama turhautuminen
on niin suurta, että Yhdistyneen kuningaskunnan väestö päättää erota unionista,
tätä toivomusta on tietenkin kunnioitettava kaikilta osin. Toisaalta ei myöskään
ole hyväksyttävää, että jokin valtio saa jäädä unionin jäseneksi, vaikka se samaan
aikaan sabotoi Euroopan yhdentymiskehitystä esimerkiksi kyseenalaistamalla
avoimesti EU:n lainsäädännön perustan syrjimällä muista jäsenvaltioista tulevia
työntekijöitä sosiaalietuuksien alalla.

Georges Dassis
ETSK:n puheenjohtaja
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Euroopan täytyy päästä voitolle
köyhyydestä, joka uhkaa eniten
lapsia
Georges Dassis virallisilla
vierailuilla Kreikassa,
Alankomaissa ja Espanjassa
Uudet neuvoa-antavaan
valiokuntaan ”teollisuuden
muutokset” nimetyt edustajat
aloittivat toimintansa ETSK:ssa

kaikki vapautta rajoittavat esteet
merkitsevät kansojen erottamista toisistaan”, hän sanoi.
European Economic and Social Committee

”Schengen tarkoittaa paljon
muutakin kuin vain helppoa matkustamista miljoonille eurooppaSupport Schengen
laisille. Se on paljon muutakin
kuin vain valtavia kaupan helpotuksia tuhansille eurooppalaisille yrityksille. Schengen on
ETSK antoi helmikuun täysistunnosyksi EU:n suuren yhdistymishankkeen
saan Schengenin sopimuksen tukemiseksi
tärkeimmistä ja kunnianhimoisimmista
päätöslauselman ”Vapaus liikkua – Anna
tuloksista. Se on symboli ja saavutus, jota
tukesi Schengenille”. Päätöslauselmassa
ei saa vaarantaa. Euroopan työnantajat
Euroopan kansalaisyhteiskunnan edustatukevat Schengeniä ja vetoavat poliittisiin
jat ilmaisivat huolensa Schengenin sopipäättäjiin, jotta ne eivät ottaisi askeleita
mukseen kohdistuvasta paineesta ja sen
taaksepäin. Eurooppaa sellaisena kuin me
käyttämisestä helppona syntipukkina, jota
sen tunnemme ei ole ilman Schengeniä”,
voidaan syyttää kaikista Euroopan rajojen
totesi ETSK:n työnantajat-ryhmän puheenhallinnassa ilmenevistä puutteista. Teksti
johtaja Jacek Krawczyk.
on eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan
vahva vetoomus EU-maiden hallituksiin,
”EU:n kansalaisten oikeus hakea töitä,
jotta ne eivät taipuisi populistisen paineen
työskennellä ja harjoittaa sijoittautumisvapautta toisessa jäsenvaltiossa on
ja pelon edessä vaan puolustaisivat niitä
oikeuksia, joiden hyväksi eurooppalaiset
kirjattu EU:n perusoikeuskirjaan. Kansalaiovat ponnistelleet yli 30 vuoden ajan.
sille Schengen on konkreettinen asia. Se
on avain, joka avaa ovia ja mahdollistaa
ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis
oikeuksien harjoittamisen käytännössä.
käynnisti ETSK:n päätöslauselman tukiSe tuo EU:n hyödyt myönteiseksi osaksi
kampanjan. ”Jos solidaarisuutta vahvistaa
heidän arkielämäänsä. Schengenin heiesteiden poistaminen, esteiden palauttamikentäminen tai purkaminen nakertaa
nen voi vain heikentää sitä. Jos vapaus ylitentisestään lukuisien työntekijöiden
tää rajoja ja vapaa liikkuvuus ovat merkki
luottamusta ja tukea ja johtaa lopulta
entistä tiiviimmästä kansojen unionista,
heikompaan Eurooppaan”, sanoi ETSK:n

Free to move

työntekijät-ryhmän puheenjohtaja
Gabriele Bischoﬀ.
ETSK:n muut eturyhmät -ryhmän puheenjohtaja Luca Jahier totesi puolestaan
seuraavaa: ”Hinta sisärajojen palauttamisesta Eurooppaan on liian suuri symbolisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. Se voisi
nopeasti hajottaa Euroopan unionin.
Todellisuudessa tarvitsemme nyt entistä
enemmän Eurooppaa ulkorajojen hallinnassa, sisäisen turvallisuuden alalla ja
pakolaiskriisin ratkaisemisessa, emmekä
ainakaan tarvitse liikkumisvapautemme
viemistä. Rajatarkastusten palauttaminen
merkitsisi eurooppalaisen solidaarisuuden, yhteenkuuluvuuden, neuvottelujen,
kompromissien ja yhteisymmärryksen
epäonnistumista. Älkää siis koskeko minun
Schengeniini!”
Työntekijät, yritykset ja laajasti koko kansalaisyhteiskunta joutuvat maksamaan
korkean hinnan: 7 miljoonaa toisessa EU:n
jäsenvaltiossa asuvaa EU:n kansalaista
menettää osan vapaan liikkuvuuden tarjoamista käytännöllisimmistä hyödyistä,
rekat jäävät ruuhka-aikoina tunneiksi
jumiin rajoille, yhdistyneet rajaseudut
jaetaan taas kahtia, ja bkt:n ennustetaan
laskevan 110 miljardia euroa tulevien 10
vuoden aikana. Euroopan yhdentymisessä
mennään kaksi askelta taaksepäin, jos
Schengenin edustama solidaarisuus saa
näin vakavan iskun. (cad)
●

ETSK tukee toimivaa pääomamarkkinaunionia
mutta pitää hyötyjä pk-yrityksille epävarmoina
Sijoitukset ja pääomien vapaa liikkuvuus ovat olennaisen tärkeitä kasvulle
Euroopassa. EU:n pääomamarkkinat ovat
kuitenkin yhä alikehittyneet ja hajanaiset.
Sen vuoksi Euroopan komissio hyväksyi
vuonna 2015 pääomamarkkinaunionin
luomista koskevan toimintasuunnitelman
tarkoituksena luoda Eurooppaan aidot sisämarkkinat pääomalle. ETSK kehottaa unionia hankkimaan pääomaa tehokkaammin
ja ohjaamaan sitä sellaisiin yrityksiin, perusrakenteisiin ja kestävällä pohjalla oleviin
hankkeisiin, jotka luovat työtä ja kasvua.
ETSK antoi täysistunnossaan Euroopan
komission toimintasuunnitelmasta lausunnon, jossa se asettuu kannattamaan suunnitelman tavoitteita ja kehottaa laajentamaan
ja monipuolistamaan rahoituslähteitä
pääoman sisämarkkinoilla, jotka perustuvat sääntöjen yhdenmukaistamiseen

mahdollisimman pitkälle. Onkin ratkaisevan tärkeää, että toimintasuunnitelmaan
sisältyvien toimenpiteiden käyttöönotto,
soveltaminen ja valvonta tapahtuvat jäsenvaltioissa samalla tavalla.
ETSK:n lausunnossa ehdotetaan lisäksi
mukautusten tekemistä erityisesti pieniä ja
keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ajatellen,
koska komitealla on vakavia epäilyjä pääomamarkkinoiden merkityksestä ja tuloksista pk-yritysten kannalta.
”Pk-yritysten rahoituksen pitää olla tulevan pääomamarkkinaunionin ydinasioita,
koska ne antavat osaltaan käyttövoiman
Euroopan talouteen. Tämänhetkinen tiedonpuute on korjattava, ja luototuksen
puitteista on tehtävä pk-yrityksille suotuisammat,” sanoi ETSK:n esittelijä Daniel
Mareels viitaten tähän kysymykseen.
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Totean joka tapauksessa ennen kaikkea, että komiteaamme kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajat eivät
ole alkaneet jättää hyvästejä, vaan olen päinvastoin kuullut useilta heiltä osuvia
ja – jälleen kerran – täysin eurooppalaisen hengen mukaisia kommentteja. Haluankin tässä ilmaista heille ihailuni, myötätuntoni ja kiitokseni.

ETSK antoi päätöslauselman ja aloitti kampanjan
Schengenin tukemiseksi helmikuun täysistunnossa
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ETSK vahvistaa lausunnossaan kannattavansa pankkien tarjoamaa rahoitusta keskeisenä talouden rahoittamisen tekijänä ja
kehottaa jatkamaan uusien markkinamahdollisuuksien tutkimista, järjestämättömät
lainat (takaisinmaksamattomat tai siihen
ajautumassa olevat lainat) mukaan luettuina. (cad)
●

Euroopan täytyy päästä voitolle
Enemmän tutkimusta
köyhyydestä, joka uhkaa eniten lapsia ja innovointia energia© shutterstock/blackboard1965

ETSK antoi helmikuun täysistunnossaan lausunnon,
jossa se vaatii EU:n neuvostoa noudattamaan sitoumustaan ja auttamaan vähintään 20 miljoonaa ihmistä
köyhyydestä vuoteen 2020 mennessä. Lausunto
köyhyyden torjunnasta (esittelijä: Seamus
Boland, toinen esittelijä: Marjolijn Bulk) perustuu neuvoston puheenjohtajavaltion Alankomaiden
pyyntöön. Saavuttaakseen EU:n asettaman tavoitteen
jäsenvaltioiden on saatava käyntiin omat kansalliset
strategiansa köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen
ja syrjinnän torjumiseksi yhteisen eurooppalaisen
kehyksen tuella. Näissä strategioissa tulisi keskeisellä
sijalla olla riittävä tulotuki, osallistavat työmarkkinat,
laadukkaat työpaikat sekä kaikkien, myös muuttajien
ja turvapaikan saaneiden, ulottuvilla olevat kohtuuhintaiset palvelut.

ETSK katsoo, että tulee ryhtyä kiireellisesti toimenpiteisiin köyhyyden torjumiseksi Euroopassa. Toimenpiteisiin kuuluvat huolehtiminen riittävästä
vähimmäistoimeentulosta sekä yleisten, kattavien ja
asianmukaisten sosiaaliturvajärjestelmien perustaminen. ETSK on hyvillään EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Alankomaiden aikomuksesta järjestää
vertaisarvioita tarkoituksena tarkastella ruohonjuuritasolta juontuvia toimintamalleja köyhyyden torjumiseksi
valtakunnallisesti. Komitea on kuitenkin painottanut
uudelleen hyvinvointivaltion johtavaa roolia köyhyyden torjunnassa sen sijaan, että jäätäisiin pelkästään
yhteisölähtöisten aloitteiden varaan.
Vuoden 2015 joulukuussa ETSK myönsi vuoden 2015
eurooppalaisen kansalaisyhteiskuntapalkinnon
viidelle ruohonjuuritason organisaatiolle, jotka työskentelevät köyhyyden lievittämiseksi Saksassa, Suomessa, Irlannissa, Ranskassa ja Puolassa. (sg)
●

ETSK:n painopiste: Lisää työpaikkoja!
Komitea vaatii nopeaa toimintaa ja luovuutta työllisyyskriisin ratkaisemiseksi
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi huolestuttavaa työllisyystilannetta ja monissa Euroopan
osissa kangertelevaa investointitoimintaa silmällä
pitäen lausunnon vuotuisesta kasvuselvityksestä 2016 täysistunnossaan 17. maaliskuuta. ETSK
on huolissaan erityisesti korkeasta työttömyydestä:
työttömänä on 22,5 miljoonaa ihmistä ja köyhyystai syrjäytymisvaarassa 122 miljoonaa ihmistä. Näiden kestämättömien lukujen tulisi viimein herättää
komissio ja Euroopan johtajat.

Suosituksissaan ETSK kehottaa
● lisäponnisteluihin Euroopan sisämarkkinoiden
valmiiksi saattamiseksi ja Euroopan talouden
nykyaikaistamiseksi
● tekemään energiakäännettä koskevasta Pariisin
sopimuksesta taloudellisen kehityksen lähde
● tehostamaan koordinoituja toimia aggressiivisen
verosuunnittelun, veropetosten ja veronkierron
torjumiseksi; näin saadaan vuosittain noin tuhat
miljardia euroa valtionkassoihin.

ETSK:n lausunnossa kannatetaan päätöstä vahvistaa
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita EU-ohjausjaksoprosessin puitteissa. Todellinen, pysyvä elpyminen edellyttää kotimaisen kysynnän piristymistä,
jota pitkäkestoiset julkiset investoinnit edistäisivät.
Hallituksille tulisi siksi antaa mahdollisuudet tarvittavien infrastruktuuri-investointien tekemiseen ja
varainhankintaan edullisin kustannuksin.

Tarvitaan välittömiä toimia pitkäaikaistyöttömyyden ja
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää työelämän ja koulutuksen ulkopuolella
oleviin lukuisiin nuoriin. ”Investointia inhimilliseen pääomaan ja erityisesti nuoriin yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kautta ei voida enää lykätä”, varoitti
vuotuista kasvuselvitystä käsittelevän ETSK:n lausunnon
esittelijä Juan Mendoza Castro. (sma)
●

alalla ja Euroopan laajuisen
energiavuoropuhelun tarve
Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma on tarpeen, jotta voidaan nopeuttaa Euroopan
energiajärjestelmän muutosta, toteaa ETSK SET-suunnitelmaa käsittelevässä lausunnossaan, joka hyväksyttiin helmikuun täysistunnossa. ETSK katsoo, että
uuden energiapolitiikan olisi perustuttava tutkimuksen ja innovoinnin kannalta keskeisten alojen kehittämiseen sekä uusien ideoiden ja mallien tukemiseen,
esimerkkeinä uusiutuvia lähteitä hyödyntävät sähköntuotantoteknologiat ja muut vähähiiliset teknologiat.
EU:n on löydettävä innovatiivisia ratkaisuja energiantuotantoon, energiansiirtoon ja energiahuoltoon.
SET-suunnitelman on vastattava todellista tilannetta
Euroopassa. Jos uudet energiateknologiat nostavat
sähkön loppuhintoja, voidaan ETSK:n mielestä odottaa korjaavia toimia. Kuluttajat olisi otettava mukaan
prosessiin, ja energiaköyhyyttä olisi torjuttava sekä
sosiaalipoliittisten toimien että koulutuksen avulla.
Suuren yleisön ja kansalaisyhteiskunnan kanssa on
käytävä Euroopan laajuista energiavuoropuhelua,
jotta kansalaiset voivat sitoutua energiakäänteeseen
ja ymmärtää eri teknologioista aiheutuvia kustannuksia. ETSK voi edistää tätä vuoropuhelua esimerkiksi
eurooppalaisen kansalaisyhteiskuntafoorumin kautta.
ETSK kannattaa eurooppalaista lähestymistapaa energiahuoltoon sekä todellisen yhteisvastuullisuuden
luomista tällä alalla. Kaasun merkitystä energiayhdistelmässä eurooppalaisten energiaturvallisuuden
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Lasten köyhyys kuuluu aihepiireihin, joihin täytyy kiinnittää huomiota välittömästi. Lapset (alle 18-vuotiaat)
ovat yksi ryhmistä, missä köyhyyden ja sosiaalisen
syrjäytymisen riski on koko väestöä suurempi: prosenttiosuus on 27,1. Lasten ohella köyhyysriski koskee
erityisen paljon nuoria, koska työttömyysaste on ennen
näkemättömän korkealla (Eurostat, lokakuu 2015).

kannalta ei pidä jättää huomiotta. Varastoinnin
alalla on edistettävä investointeja sekä tutkimus- ja
kehittämistoimia, jotta jäsenvaltioilla olisi yhteiset
varannot.
Energiaunioni merkitsee turvatumpaa, pysyvämpää
ja kohtuuhintaista energiaa loppukuluttajalle. Se
avaa mahdollisuuden energiavirtojen vapaalle liikkuvuudelle yli rajojen ja turvaa energiansaannin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja kaikille eurooppalaisille.
Tässä prosessissa SET-suunnitelmalla on ratkaiseva
asema. (sg)
●

Georges Dassis virallisilla vierailuilla
Kreikassa, Alankomaissa ja Espanjassa

Työmarkkinoiden seurantaryhmä: pakolaiset
ovat mahdollisuus Euroopan työmarkkinoille
ETSK:ssa 22. helmikuuta 2016 käydyssä julkisessa
keskustelussa kuultiin voimakkaita kannanottoja sen
puolesta, että pakolaiset osallistettaisiin aiempaa
paremmin eurooppalaisiin yhteiskuntiin etenkin työn
avulla. ETSK:ssa toimiva työmarkkinoiden seurantaryhmä oli valinnut tapahtuman otsikoksi ”Pakolaisten
integroituminen työmarkkinoille: kriisistä mahdollisuudeksi”. Sen yhteydessä annettiin useita tärkeitä
toimintapoliittisia suosituksia.

”Kokemukset osoittavat, että pakolaisten kotouttaminen on hyödyllistä yhteiskunnalle, ja kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen rooli prosessin
helpottamisessa”, sanoi ETSK:n työmarkkinoiden seurantaryhmän varapuheenjohtaja Krzysztof Pater (muut
eturyhmät, PL). Jäsenvaltioihin saapuu valtavia pakolaisvirtoja, ja ne ovat laajalti valmistautumattomia siihen. Eurofound-säätiön edustajan Klára Fótin mukaan
lait sekä kotouttamisen tuki ovat erilaisia eri maissa.
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) edustaja
Geertrui Lanneau korosti, että on tärkeää investoida
yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen, koska
suuri osa maahanmuuttajista on hyvin nuoria ja tarvitsee koulutusta.
ETSK:n jäsen Christa Schweng (työnantajat-ryhmä, AT)
sanoi, että tarvitaan ”aidosti eurooppalainen muuttoliikejärjestelmä” ja että ”kotouttamispolitiikkoja
olisi kehitettävä erityisesti pakolaisnaisia ajatellen,
jotta autettaisiin lisäämään perheiden tuloja ja vältettäisiin pakolaisten keskittyminen gettoalueille”.
Hän korosti tarvetta kiinnittää huomiota yrittäjyyteen ja itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, koska
ne ovat tärkeitä tekijöitä pakolaisten integroimisessa
työmarkkinoille.
Keskusteltaessa tekijöistä, jotka helpottavat pakolaisten
työllistymistä joko työntekijöinä tai yrittäjinä, työmarkkinoiden seurantaryhmän seminaarissa esiteltiin hyviä
esimerkkejä Itävallasta (Itävallan liittovaltion talouskamari), Belgiasta (Duo for a Job -hanke) ja Ruotsista (Fast
Track to Integration -hanke). (cad)
●
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Puheenjohtaja Georges Dassis Espanjan talous- ja sosiaalineuvostossa.
ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis kävi helmikuussa kolmella virallisella vierailulla: Kreikassa,
Alankomaissa ja Espanjassa. Tiistaina 9. helmikuuta
hän tapasi Kreikan tasavallan presidentin Prokopis
Pavlopoulosin. Pavlopoulos totesi, että ETSK:lla
voi olla erityinen ja historiallinen rooli, sillä se on
perustettu muistutukseksi Euroopan unionin sosiaalisesta puolesta ja se on yksi koko EU:n rakennetta
kannattelevista peruspilareista. Hän ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että Kreikka on jälleen ETSK:n
ohjaimissa. Dassis kiitti Kreikan presidenttiä ja
totesi, että ETSK antaa lausuntonsa huomattavan
suurelta enemmistöpohjalta. Hän korosti myös,
että säästötoimet eivät ole ratkaisu talouskriisiin.
Hän viittasi erikseen ETSK:n aloitteisiin kriisin ratkaisemiseksi: niitä ovat muun muassa lausunnot
finanssitransaktioverosta ja julkisen velan keskinäistämisestä ongelmista kärsivissä maissa, kuten
Kreikassa. Hän esitteli myös komitean kannan pakolais- ja muuttokriisiin ja kuvasi ETSK:n toteuttamia
toimenpiteitä, joista yksi ovat going local -matkat
kahteentoista maahan.
Keskiviikkona 10. helmikuuta Georges Dassis vieraili Haagissa Alankomaiden puheenjohtajuuden
puitteissa. ETSK:n puheenjohtaja tapasi muun
muassa työ- ja sosiaaliministeriön valtiosihteerin Jetta Klijnsman, joka myös osallistui ETSK:n
helmikuun täysistuntoon. Hän sai tilaisuuden
esitellä komitean painopisteet Alankomaiden

puheenjohtajuuskaudelle ja korostaa komitean
pitävän tärkeänä, että EU päättäisi eurooppalaisesta vähimmäispalkasta köyhyyden torjumiseksi
Euroopassa. Myöhemmin hän tapasi Alankomaiden parlamentin sosiaali- ja työllisyysvaliokunnan
puheenjohtajan Brigitte van der Burgin ja Alankomaiden sosiaali- ja talousneuvoston puheenjohtajan Mariëtte Hamerin. Georges Dassis pääsi
tapaamisissa keskustelemaan mahdollisista ehdotuksista, joiden avulla EU voisi vähentää työttömyyttä ja helpottaa työmarkkinoille pääsyä. Hän
korosti myös ihmisten vapaan liikkuvuuden ja
Schengen-alueen tukemisen tärkeyttä viitaten
ETSK:n kampanjaan.
Helmikuun lopussa ETSK:n puheenjohtaja kävi
vielä Espanjassa, jossa hän tapasi CCOO- ja UGTammattiliittojen, Espanjan kuluttajaneuvoston ja
työnantajajärjestöjen keskusliiton edustajia. Keskustelut erityisesti sosiaalisesta Euroopasta olivat
hedelmällisiä. Hän otti esiin myös Euroopan muuttoliikekysymyksen puheessaan Espanjan talous- ja
sosiaalineuvostossa 24. helmikuuta. Seuraavana
päivänä Extremaduraan kohdistuneen vierailun
aikana hän osallistui Extremaduran yliopiston järjestämään keskusteluun Euroopan ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tulevaisuudesta. Dassis
tapasi myös Extremaduran talous- ja sosiaalineuvoston puheenjohtajan Maria Mercedes Vaqueran. (pa)
●

EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskunnan edustajat
puuttuivat korruptioon ja energiapoliittisiin kysymyksiin

Eurooppalainen kansalaisaloite:
enemmän vaikutusta,
yksinkertaisemmat säännöt

johtuu yksinkertaisesti maan sisäisistä syistä, esimerkiksi luotettavan lainsäädännön, korruptionvastaisten
toimien, julkishallinnon uudistuksen ja yksityistämisen
puutteesta.

ETSK:n järjestämä julkinen kuuleminen
eurooppalaisen kansalaisaloitteen tarkistamisesta

EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumin
toisessa kokouksessa keskityttiin kipeästi kaivattuihin
korruptiontorjunnan ja energiapolitiikan uudistuksiin
sekä EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen
täytäntöönpanotilanteeseen. ETSK:n puheenjohtaja
Georges Dassis korosti EU:n sitoumusta pyrkiä hyvään
kumppanuuteen kaikkien Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden kanssa. ”Foorumi tuo
assosiaatioprosessiin lisäarvoa ja kansalaisyhteiskunnan arvokkaan panoksen. Prosessin ei kuitenkaan pitäisi rajoittua pelkkään teknisluonteiseen
vuoropuheluun hallitusten kesken”, Dassis totesi.
”Tämä merkitsee uutta vaihetta kansalaisyhteiskuntiemme institutionaalisessa yhteistyössä”, tähdensi
Ukrainaa edustava foorumin puheenjohtaja Oleksandr

EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumin toinen kokous.
Suško. Euroopan ulkosuhdehallinnon johtaja Fernando
Andresen Guimarães vahvisti ulkosuhdehallinnon
tukevan foorumin toimintaa yhtenä assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon keskeisenä elementtinä.
Ukrainan tukiryhmän päällikkö Peter Wagner muistutti kokouksessa, että kaikki ongelmat eivät juonnu
Venäjän ja Ukrainan välisestä konfliktista vaan osa

EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumin
jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että yksi keskeisistä
prioriteeteista on puuttua uudistusten toteuttamisen
edellyttämän poliittisen tahdon puutteeseen Ukrainassa ja edistää Minskin sopimusten täysimääräistä
täytäntöönpanoa. Foorumissa hyväksyttiin yhteinen
julkilausuma, jossa kehotetaan huolehtimaan täysin
riippumattomasta oikeuslaitoksesta, puoluerahoitusta
ja -mainontaa koskevasta lainsäädännöstä, lehdistön
vapaudesta ja tehokkaasta kilpailulainsäädännöstä
ja pohtimaan Ukrainan tulevaa jäsenyyttä Euroopan
energiaunionissa. (mm)
●

Uudet neuvoa-antavaan valiokuntaan ”teollisuuden muutokset”
nimetyt edustajat aloittivat toimintansa ETSK:ssa

Helmikuun 25. päivänä 51 uutta ja uudelleen nimettyä
edustajaa osallistui ETSK:n neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” (CCMI) ensimmäiseen
kokoukseen komitean uudella toimikaudella. CCMI:hin
nimetyt edustajat edustavat erilaisia talous- ja yhteiskuntaelämän aloja ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, joihin teollisuuden muutokset vaikuttavat
tai jotka ovat mukana muutosten toteuttamisessa.
CCMI:n jäsenistöstä puolet on nimettyjä edustajia, ja
he työskentelevät yhdessä CCMI:hin kuuluvien ETSK:n
jäsenten kanssa, joita on määrällisesti yhtä monta. Heidän toimikautensa jatkuu 31. päivään joulukuuta 2020.
Muut eturyhmät -kategoriaa edustava nimetty
edustaja Jacques Glorieux valittiin CCMI:n toiseksi puheenjohtajaksi, ja hän johtaa valiokuntaa
yhdessä sen puheenjohtajan, ETSK:n jäsenen Lucie
Studničnán (työntekijät-ryhmä, CZ) kanssa seuraavien kahden ja puolen vuoden ajan. Valiokunnan
uuteen työvaliokuntaan kuuluvat ETSK:n jäsenet Gundars Strautmanis (työnantajat-ryhmä, LV) ja Carlos
Trias Pintó (muut eturyhmät -ryhmä, ES) ja CCMI:hin
nimetyt edustajat Patrizio Pesci (työnantajat-kategoria, IT) ja Enrico Gibellieri (työntekijät-kategoria,

IT). Tervetuliaistilaisuuteen osallistui myös digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komission jäsen
Günther Oettinger.
Neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset”
on Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) seuraaja. Se
perustettiin EHTY-sopimuksen voimassaolon päätyttyä
vuonna 2002 vaalimaan EHTYn 50-vuotisen toiminnan
aikana karttunutta arvokasta asiantuntemusta ja jatkamaan perinteisillä hiili- ja terästeollisuuden aloilla
käytävää järjestelmällistä vuoropuhelua sekä vähitellen myös laajentamaan EHTYn alkuperäistä toimialaa
kattamaan kaikki teollisuuden muutosten näkökohdat
ja vaikutukset työllisyyteen, sosiaali- ja rakennepoliittisiin toimiin, tuki- ja kilpailupolitiikkaan, tutkimukseen
ja teknologian kehitykseen, kestävään kehitykseen,
kauppapolitiikkaan ja muihin aloihin.
ETSK nimeää CCMI:hin edustajat kansalaisyhteiskuntaa
edustavista EU-tason järjestöistä. He jakautuvat kolmeen eri kategoriaan (työnantajat, työntekijät, muut
eturyhmät) ETSK:n oman ryhmärakenteen mukaisesti.
CCMI laatii ETSK:n erityisjaostojen tapaan lausuntoja
ja tiedonantoja paitsi EU:n päätöksentekoelinten

pyynnöstä myös omasta aloitteestaan, ja sitä voidaan pyytää täydentämään muiden erityisjaostojen
lausuntoja kannanotoin, joissa tarkastellaan tiettyjen
kysymysten vaikutuksia teollisuuden muutoksiin (ns.
täydentävät lausunnot).
CCMI on laatinut viime vuosina monia erittäin merkittäviä lausuntoja ja tutkimuksia. Sen pioneerityö
tuotteiden suunnitellun vanhenemisen alalla on osa
laajempaa, parhaillaan toteutettavaa hanketta, joka
johtaa uraauurtavan tutkimuksen julkaisemiseen
maaliskuun aikana. Vuonna 2015 valiokunta otti kantaa monitahoiseen aiheeseen korruption torjunta
EU:ssa sekä tarkasteli haasteita, joita EU:n vapauttamiseen asbestista liittyy, unohtamatta sen valtavia taloudellisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia.
Vuonna 2014 valiokunta taas kartoitti yrityspalvelujen vaikutuksia teollisuudessa ja neljännen
teollisen vallankumouksen ja internetin mahdollisia
sosioekonomisia seurauksia. Valiokunta aikoo jatkaa
toimiaan teollisuus 4.0 -aiheen parissa kannustaakseen
Euroopan teollisuutta hyödyntämään täysin internetin
tarjoamat strategiset mahdollisuudet. (dm)
●

EU:ta on kritisoitu jo pitkään demokratiavajeesta. EU:n
tavoitteena oli tarjota eurooppalaisella kansalaisaloitteella kansalaisille mahdollisuus osallistua aktiivisesti EU:n
lainsäädäntäprosessiin.
Tähän mennessä yli kuusi miljoonaa eurooppalaista on allekirjoittanut eurooppalaisen kansalaisaloitteen, mutta komissio
on rekisteröinyt yhteensä 56 aloitteesta vain 36, ja ainoastaan
kolme niistä on saanut kerättyä vaadittavat miljoona allekirjoitusta. Lisäksi näistä kolmesta aloitteesta yhdelläkään ei ollut
mitään vaikutusta, sillä Euroopan komissiolla ei ole velvoitetta
ottaa eurooppalaista kansalaisaloitetta huomioon unionin
lainsäädännössä.
ETSK laatii parhaillaan lausuntoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Tavoitteena on tehdä siitä helppokäyttöisempi,
käytännöllisempi ja vaikuttavampi. Brysselissä 23. helmikuuta järjestetyssä eurooppalaista kansalaisaloitetta käsitelleessä kuulemisessa lausunnon esittelijä Antonio Longo
peräänkuulutti käyttäjäystävällisempää välinettä, joka tarjoaisi kaikille eurooppalaisille mahdollisuuden osallistua.
”Ihmisten menettäessä yhä enemmän uskoaan EU:hun
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta on tultava todellinen
väline mielipiteiden esittämiselle”, hän tähdensi.
Eniten kritiikkiä eurooppalainen kansalaisaloite on saanut
seuraavista seikoista:
● Aikataulu on liian tiukka tarvittavien allekirjoitusten
keräämiseksi.
● Aloitteen järjestäjien vastuuriski on valtava: se, että
järjestäjät ovat henkilökohtaisesti vastuussa kansalaisaloitteen ”järjestämisessä aiheuttamastaan vahingosta”,
toimii pelotteena.
● Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukemiseksi tarvitaan
liian suuri määrä tietoa.
● Kansalaistoimikunnilla ei ole oikeudellista asemaa.
● Eurooppalaisen kansalaisaloitteen kelpoisuusperusteita
sovelletaan liian tiukasti.
● Eri jäsenvaltioissa on erilaiset tietoa koskevat
vaatimukset.
ETSK järjestää eurooppalaisen kansalaisaloitteen
teemapäivän Brysselissä 20. huhtikuuta (ks. tätä
tä
teemaa käsittelevät verkkosivut: http://www.eesc.europa.
a.
eu/?i=portal.en.civil-society). (sma)
●

Oletko ajan tasalla
ETSK:n toiminnasta?

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi 2016”-nuorisotapahtuma: oppilaat
valmistautuvat Euroopan laajuiseen keskusteluun muuttoliikkeestä
Useat ETSK:n jäsenet ovat viimeisten puolentoista kuukauden aikana vierailleet aktiivisesti
kouluissa eri puolilla EU:ta ja sen ulkopuolella

valmistamassa oppilaita Euroopan laajuiseen nuorten keskustelutilaisuuteen Sinun Eurooppasi,
sinun mielipiteesi, joka pidetään Brysselissä

17.–19. maaliskuuta 2016. ETSK järjestää tapahtuman nyt seitsemäntenä vuotena peräkkäin pyrkimyksenään varmistaa, että nuorten näkemykset,
kokemukset ja ideat otetaan huomioon EU:n
politiikanteossa.
Vieraillessaan kouluissa ETSK:n jäsenet ovat auttaneet
oppilaita ja yhtä opettajaa valmistautumaan tapahtumaan, jossa keskitytään tänä vuonna tarkastelemaan
muuttoliikettä Euroopassa. Jäsenet ovat esitelleet
ETSK:n toimintaa ja komitean roolia kansalaisyhteiskunnan edustajana EU:ssa ja antaneet ohjeita
keskustelua varten. Eri puolilta Eurooppaa tulevien
oppilaiden tehtävänä on ehdottaa käytännön toimia, joita kouluissa, harrastekerhoissa tms. voitaisiin
toteuttaa muuttajanuorten todellisen kotoutumisen
edistämiseksi.
Tapahtumaan on valittu yli 400 ehdokaskoulun joukosta yhteensä 33 koulua EU:n 28 jäsenvaltiosta ja
ensimmäistä kertaa myös viidestä ehdokasvaltiosta
(Albaniasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Montenegrosta, Serbiasta ja Turkista).

ETSK:n jäsenet Roman Haken, Ronny Lannoo ja Ionuţ Sibian kouluvierailuilla Belgiassa (vasemmalla), entisessä
Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa (ylhäällä oikealla) ja Albaniassa (alhaalla oikealla).

Valittujen koulujen oppilaat voivat jo nyt olla yhteydessä toisiinsa Facebookin tai Twitterin kautta
vaihtaakseen ajatuksia ja tietoja. (dm)
●

Yhdeksän täysistuntoa vuodessa, kuulemistilaisuuksia, konferensseja, vuoropuhelutapaamisia kansalaisyhteiskunnan kanssa ja paljon muuta: voidaan
todellakin sanoa, että komiteassa tapahtuu aina jotain!
Pysy ajan tasalla tapahtumista ja keskusteluista, jotka
saattavat kiinnostavat sinua! Voit seurata meitä lähes
reaaliaikaisesti sosiaalisen median välityksellä. Tutustu
sosiaalisen median karttaamme, jotta saat kokonaiskuvan ja voit valita mieleisesi tiedonlähteet.
Näin voit saada ensi käden tietoa valmisteilla olevista lausunnoista ja kiinnostavista keskusteluista
sekä siitä, milloin voit seurata verkkolähetyksiämme
suoratoistona.
Haluatko lisätietoa jäsenistämme? Voit seurata myös
heitä seuraavan osoitteen kautta: https://twitter.com/
ter.co
EU_EESC/lists/ourmembers/members
Sosiaalisen media kartta löytyy seuraavasta osoitteesta: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.takeportal.
part-social-media (sb)
●
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Vapaa liikkuminen ja Schengen:
työntekijöiden oikeuksia puolustettava

Työnantajat-ryhmä

Työntekijät-ryhmä

Euroopan ilmailualalla eletään epävakaita aikoja. Markkinat muuttuvat nopeasti,
liiketoimintamallit kehittyvät dynaamisesti,
ja se, miten asiakkaat näkevät ilmailuteollisuuden, on muuttunut voimakkaasti.
Johdonmukainen ja kattava näkemys on
hukassa samalla kun Euroopan ilmailuala
tarvitsee kipeästi yhtenäistä strategiaa.

Työntekijät-ryhmä piti Brysselissä
1. helmikuuta 2016 ylimääräisen kokouksen aiheesta ”Vapaa liikkuminen ja
Schengen: työntekijöiden oikeuksia
puolustettava”. Työntekijät-ryhmän
puheenjohtaja Gabriele Bischoff avasi
kokouksen luomalla katsauksen tuleviin
haasteisiin: puuttumiset keskitettyyn
sopimiseen ja vapaaseen liikkumiseen,
jatkuvat säästötoimet, Yhdistyneen
kuningaskunnan mahdollinen eroaminen
unionista, EU:n johtajien kyvyttömyys
hoitaa pakolaiskriisiä jne. Hän varoitti,
että David Cameronin ehdotukset voivat
vaarantaa työntekijöiden oikeuksia, ja
kehotti ammattiliittoja ja kansalaisyhteiskuntaa ryhtymään yhteisiin toimiin, jotta
säilytetään nykyiset oikeudet, puolustetaan vapaata liikkumista rajattomalla
Schengenin alueella sekä vahvistetaan
talous- ja rahaliittoa.

Kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat
ottamassa aktiivisen roolin Euroopan
ilmailualan tulevaisuudesta käytävässä
keskustelussa. ETSK hyväksyi syyskuussa
2015 valmistelevan lausunnon yhdennetystä EU:n ilmailupolitiikasta. Siinä esitettiin
useita ehdotuksia niistä asioista, joita toivottiin sisällytettävän Euroopan komission
työstämään ilmailustrategiaan. Komission
”Ilmailustrategia Euroopalle” julkaistiin joulukuussa, ja ETSK valmistelee parhaillaan
lausuntoa tästä asiakirjasta.
Osana tätä prosessia ETSK:ssa järjestetään
21. huhtikuuta julkinen kuuleminen EU:n
ilmailustrategiasta. Ilmailuteollisuuden

Työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk ja EU:n liikennekomissaari Violeta
Bulc edellisessä EU:n ilmailustrategiaa käsitelleessä julkisessa kuulemistilaisuudessa.
eri aspekteja edustavilla sidosryhmillä on
tilaisuus jakaa näkemyksiään komission
ehdotuksesta. Paikalla on myös liikenteestä
vastaava komission jäsen Violeta Bulc.
”Kuten ETSK:n aiemmassa lausunnossa
korostetaan, eurooppalainen ilmailun arvoverkko voi saada kantavuutta ja päästä jälleen luomaan uutta arvokasta taloudellista

ja sosiaalista panosta EU:n kehitykseen vain,
jos päästään eroon alalla vallitsevista erityiskohteluista. Kehotamme kaikkia ilmailualan
sidosryhmiä sitoutumaan EU:n uuden ilmailustrategian täytäntöönpanoon”, toteaa
työnantajat-ryhmän puheenjohtaja ja
ilmailustrategiaa käsittelevä ETSK:n esittelijä
Jacek Krawczyk. (lj)
●

Maatalouspolitiikasta elintarvikepolitiikkaan
Muut eturyhmät -ryhmä
29.–31. toukokuuta 2016 osaksi käynnistääkseen keskustelut yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoden 2020 jälkeen. Se
on jo pyytänyt ETSK:ta laatimaan aiheesta
”Kestävämmät elintarvikejärjestelmät”
valmistelevan lausunnon, jonka on määrä
valmistua hiukan ennen toukokuussa järjestettävää kokousta.
ETSK:n ryhmä ”muut eturyhmät” järjestää ylimääräisen kokouksen Alankomaiden talous- ja sosiaalineuvostossa
(Sociaal-Economische Raad, SER)
Haagissa torstaina 21. huhtikuuta 2016.
Konferenssin otsikkona on ”Maatalouspolitiikasta elintarvikepolitiikkaan – Kohti
terveellistä ja kestäväpohjaista tuotantoa ja kulutusta”.
Ryhmä haluaa käsitellä edelleen kestäväpohjaista elintarvikepolitiikkaa ja
osallistua vuoropuheluun jäsenvaltioiden
institutionaalisten ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien kanssa laatiakseen
päätelmiä, jotka esitetään Eurooppaneuvoston puheenjohtajavaltiolle ja EU:n
muille toimielimille.
Tapahtuman otsikkoon ja sisältöön on
laajalti vaikuttanut Alankomaiden tiedeneuvoston laatima raportti Towards
a Food Policy (http://www.wrr.nl/en/
ppublications/publication/article/naareen-voedselbeleid/), jota Alankomaiden
een
talousministeriö on tukenut kansallisella
ta
ja Euroopan tasolla. Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajavaltio järjestää maatalousministerien epävirallisen kokouksen

Konferenssiin odotetaan noin sataa osanottajaa (ETSK:n jäseniä, paikallistason

Ryhmä keskusteli haasteiden yhteydessä
myös komissio REFIT-ohjelmasta. REFITohjelmaa käsittelevän lausunnon esittelijä
Denis Meynent totesi, ettei EU:n lainsäädännön yksinkertaistamispyrkimysten
tulisi johtaa sääntelyn purkamiseen, josta
voi koitua haittaa työntekijöille.

Kokouksessa tarkasteltiin myös YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 2030
sisältyviä kestävän kehityksen tavoitteita.
Kestävän kehityksen seurantaryhmän varapuheenjohtaja Isabel Caño Aguilar painotti,
että Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön
(EAY) ja työntekijät-ryhmän on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta varmistetaan, että
ammattiliittojen painopisteitä edistetään
tässä yhteydessä.
Keskustelussa tarkasteltiin myös työntekijät-ryhmän ja ammattiliittojen yhteisiä
painopisteitä. EAY:n pääsihteeri Luca Visentini painotti, että Schengen on ensisijainen
painopiste, sillä Schengenin säännöstö on
tällä hetkellä uhattuna pakolaiskriisin ja
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen vuoksi. Toisena painopisteenä on Visentinin mukaan torjuttava
sosiaalisten oikeuksien purkaminen sekä
eurooppalaisen sosiaalimallin tuhoaminen, kun neuvotellaan Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisesta eroamisesta
unionista. Hän korosti myös, että työntekijäliikkeen on pyrittävä estämään aikeet
poistaa vakiintuneita oikeuksia, esimerkkinä lakko-oikeus, joka on tällä hetkellä
uhattuna monissa maissa. (mg)
●

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita
ja tiedotusvälineiden edustajia). Puhujat
ovat merkittäviä valtio- ja Euroopan tason
toimijoita erilaisista instituutioista sekä
maatalouden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, tutkimuksen ja elinkeinoelämän aloilta. Lisätietoja tapahtumasta on
saatavilla osoitteessa http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.group-3-eventsoup-3
and-activities. (cl)
●

Työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Gabriele Bischoﬀ ja EAY:n pääsihteeri Luca Visentini.

ETSK:N TULEVIA TAPAHTUMIA
Julkinen kuulemistilaisuus EU:n energiapolitiikan ulkoisesta
ulottuvuudesta – 30. maaliskuuta

Euroopan energiaunioni ja sen vaikutus Bulgarian
kansalaisyhteiskuntaan

ETSK:n ”ulkosuhteet”-jaosto (REX) järjestää Brysselissä komitean tiloissa (Jacques Delors
-rakennuksessa) 30. maaliskuuta julkisen kuulemistilaisuuden EU:n energiapolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta.

ETSK järjestää julkisen kuulemistilaisuuden yhdessä Bulgarian talous- ja sosiaalineuvoston kanssa Sofiassa 22. maaliskuuta 2016. EU:n toimielimien, jäsenvaltioiden
hallintojen, sääntelyviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden korkean
tason edustajat sekä asiantuntijat keskustelevat Bulgarian tapauksesta sekä siitä, kuinka
energiaunioni voi vaikuttaa maan energiasektoriin ja kuinka maa voisi hyötyä alan
toimenpideohjelmasta.

Asiantuntijat sekä kansalaisyhteiskunnan ja EU:n toimielinten edustajat keskustelevat
tilaisuudessa EU:n energiapolitiikan keskeisistä teemoista, kuten energialähteiden monipuolistamisesta ja energian sisämarkkinoiden toteuttamisesta.
Julkinen kuulemistilaisuus järjestetään osana aiheesta laadittavan ETSK:n lausunnon valmistelua. Lausuntoa on pyytänyt neuvoston puheenjohtajavaltiona tammi-kesäkuussa
2016 toimiva Alankomaat. ETSK:n edellistä (tammikuussa 2009 annettua) lausuntoa tästä
aiheesta on syytä tarkistaa, jotta voidaan ottaa huomioon seitsemän viime vuoden geopoliittinen kehitys (mm. arabikevät, itäistä kumppanuutta koskevien jännitteiden lisääntyminen Venäjän kanssa, Lähi-idän kriisit ja öljyn hintojen vaihtelu) sekä muut taloudelliset
ja tekniset seikat (öljyn hinta, uudet LNG-terminaalit ja vesisärötysteknologiasta käytävä
keskustelu). (mm)
●

Energiaunioni on yksi nykyisen Euroopan komission tärkeimmistä painopisteistä. Tämän
kunnianhimoisen toimenpideohjelman tarkoituksena on luoda eurooppalainen energiajärjestelmä, joka tarjoaa varmaa, kestävää, kilpailukykyistä ja kohtuuhintaista energiaa
unionin kansalaisille. Ohjelma käynnistettiin helmikuussa 2015 ja sen puitteissa on jo
laadittu useita poliittisia aloitteita, ja tahdin odotetaan kiihtyvän edelleen seuraavina
vuosina. Kun otetaan huomioon päättäjien energia-alalla kohtaamien haasteiden laajuus
vähähiiliseen talouteen siirtymisestä tuontiriippuvuuden vähentämiseen sekä energiaunioni-ohjelman kunnianhimoiset tavoitteet, ETSK katsoo, että on tärkeää edistää avointa
vuoropuhelua hallintojen, EU:n toimielimien, kansalaisten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä. (sg)
●
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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: 6 500 kappaletta
Seuraava numero ilmestyy huhtikuussa 2016.
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EU:n ilmailustrategian toteuttaminen – miten
sidosryhmät saadaan mukaan?

