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PÄÄKIRJOITUS

Hyvät lukijat
Brexit ja tulevaisuus

ETSK: yrityksiä tulisi kohdella
maksukyvyttömyyslainsäädännössä
sosiaalisena pääomana

Haluan jakaa kanssanne muutamia ajatuksia, jotka tulivat mieleeni
komitean 13. maaliskuuta perussopimusten allekirjoittamisen
60-vuotispäivän kunniaksi Roomassa järjestämässä suurkonferenssissa.
Menettely on nyt käynnistetty, ja Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä
täytyy kunnioittaa. Vaikka se onkin ehkä laiha lohtu, on kuitenkin totta,
että Euroopan yhdentymisprosessin edistyminen olisi vaivalloista, jos
Yhdistynyt kuningaskunta olisi päättänyt jäädä unioniin niillä ehdoilla,
jotka David Cameron oli ennen kansanäänestystä neuvotellut. On kiistaton tosiseikka, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat maan
liittymisestä vuonna 1973 lähtien yleensä vain jarruttaneet kaikkea, mikä
liittyy sosiaalipolitiikkaan tai tiivistää integraatiota.
Itse olen päinvastoin vakuuttunut siitä, että ainoa keino saada kansojen
vahva tuki EU-hankkeelle on huolehtia ensinnäkin siitä, että yhdentymisessä edistytään ja saadaan aikaan lupaavia tuloksia, ja toisaalta siitä,
että kansojen hyvinvoinnin turvaaminen, parempi alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja yhdenmukaistaminen ”aina kohti parempaa
tasoa eikä koskaan kohti heikompaa tasoa” ovat selkeästi yhdentymisen
tärkeimpänä tavoitteena.

ETSK hyväksyi 30. maaliskuuta lausunnon
komission ehdotuksesta direktiiviksi yritys
ten maksukyvyttömyydestä. Direktiivin
tarkoituksena on yhdenmukaistaa ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyprosesseja
koko Euroopassa. ETSK kannattaa täysin
komission ehdotusta siirtyä likvidaatiosta
varhaiseen uudelleenjärjestelyyn yrityksen
maksukyvyttömyystapauksessa mutta
suosittaa eräitä toimenpiteitä, joiden avulla
voidaan lieventää maksukyvyttömyyden
sosiaalisia vaikutuksia. Komitea suosittaa

etenkin ottamaan käyttöön ”sosiaalisen
varoituksen”, jotta sidosryhmät saavat tiedon välittömästi ongelmien ilmaannuttua,
luomaan erityisrahaston, jonka avulla varmistetaan palkanmaksu, sekä asettamaan
epäonnistuneille yrittäjille avautuvan
toisen mahdollisuuden ehdoksi kaikkien
taloudellisten tietojen ilmoittamisen.
Yritykset ovat Euroopan sosiaalista
pääomaa, ja niitä tulisi kohdella tämän
mukaisesti. Esittelijä Antonello Pezzini

(työnantajat-ryhmä – IT) totesi seuraavaa:
”Pyrimme käynnistämään prosessin, jonka
avulla yritys nähdään sellaisena kuin se
todellisuudessa on, eli välttämättömänä
hyödykkeenä yhteiskunnassa, jossa
sekä työnantajat että työntekijät ovat
merkityksellisiä.” On kehitettävä todellinen ”toisen mahdollisuuden” kulttuuri
ja luotava tukirakenteita, jotta avustetaan
yrityksen uudelleenjärjestelyprosessissa
olevia yrittäjiä. ETSK uskoo voivansa antaa
tässä yhteydessä komission työhön merkittävän panoksen.
Toinen esittelijä Franca Salis-Madinier
(työntekijät-ryhmä – FR) sanoi sosiaalisen
varoitukseen liittyen seuraavaa: ”Niin
työntekijöiden kuin heidän edustajiensa
on tärkeää saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kattavasti tietoa, sillä
ongelmat voidaan ratkaista paremmin,
kun kehityskulkuja voidaan ennakoida.”
(dm)
l

Brexit-aiheen käsittelemiseksi Michel Barnier tulee täysistuntoomme, ja
me aiomme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ilmaistaksemme mielipiteemme neuvotteluista ja niiden lopputuloksesta.

Tehokkaat, WTO:n sääntöjen mukaiset ja ajantasaiset
kaupan suojatoimet ovat keskeisen tärkeitä Euroopan
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta

Samaan aikaan olen tyytyväinen siihen, että komissio on käynnistänyt
kansalaiskeskustelun unionin tulevaisuudesta, ja olen erityisen tyytyväinen siihen, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on
välittänyt minulle viestin, jonka mukaan komitealle esitetään asiasta
lausuntopyyntö. Aiomme päättäväisesti huolehtia siitä, että maidemme
järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta saa äänensä kuuluville tässä perustavan tärkeässä asiassa, ja aiomme käyttää siihen kaikki mahdolliset keinot.

ETSK kehottaa
komissaari Malmströmiä
varmistamaan, että
teollisuutta ja työpaikkoja
suojellaan epäreilulta
tuonnilta

Georges Dassis
ETSK:n puheenjohtaja

TÄRKEITÄ
PÄIVÄMÄÄRIÄ

TÄSSÄ
NUMEROSSA

6. toukokuuta, ETSK, Bryssel

2
3

Avoimien ovien päivä

18.–19. toukokuuta, ETSK,
Bryssel

Vastuullinen tutkimus ja innovointi
terveydenhuoltoalalla

31. toukokuuta – 1. kesäkuuta,
ETSK, Bryssel
ETSK:n täysistunto

Digitaaliset sisämarkkinat:
kuluttajansuojan on oltava
ensisijainen tavoite
Massadata: miten minimoida
riskit ja maksimoida kaikille
kertyvät hyödyt

Oikeudenmukaisuus on avoimen
kaupan edellytys. Tehokkaat, WTO:n
sääntöjen mukaiset ja ajantasaiset kaupan suojatoimet ovat keskeisen tärkeitä
Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn
kannalta. Maaliskuussa 2017 hyväksytys
sä ETSK:n lausunnossa Kaupan suojatoi
met — menetelmät tuetaan komission
ehdotusta uudeksi polkumyynnin vastaiseksi menetelmäksi, mutta kehotetaan
tekemään parannuksia.
Esittelijät Christian Bäumler (työntekijät
-ryhmä – DE) ja Andrés Barcelò Delgado (työnantajat-ryhmä – ES) kehottivat
komissaari Cecilia Malmströmiä vauhdittamaan kaupan suojatoimien uudistamista: ”Meidän on turvattava tasapuoliset
toimintaedellytykset eurooppalaiselle
teollisuudelle ja varmistettava työpaikkojen pysyvyys ja kasvun jatkuminen. Emme

halua protektionismia vaan oikeudenmukaista kauppaa.”

noudattamatta jättäminen”, Bäumler
sanoi.

Lausunnossa tuetaan ehdotusta polkumyyntimarginaalin laskemisesta
soveltaen vertailuarvoja, joissa otetaan
huomioon merkittävästi vääristyneet
tuotanto- ja myyntikustannukset. ”Ar
vostamme komission aikomusta käyttää
erityistä menetelmää polkumyyntimar
ginaalien määrittelemiseksi tuonnille
maista, joissa valtion osuus on merkittävä, mutta haluamme, että huomioon otetaan myös ILO:n normien sekä
monenvälisten ympäristösopimusten

ETSK katsoo myös, että maakohtaisten
raporttien pitäisi olla pakollisia maille,
joilla on paljon polkumyyntitapauksia,
todistustaakka olisi määriteltävä selkeästi
eikä sitä saisi sälyttää EU:n teollisuudelle,
ja valitusmenettelyjen olisi oltava paremmin yritysten ja pk-yritysten ulottuvilla.
(sma)
l
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Digitaaliset
sisämarkkinat:
kuluttajansuojan on
oltava ensisijainen
tavoite

ETSK:n Maltassa 21. maaliskuuta järjestämässä
Euroopan kuluttajapäivä 2017 -tapahtumassa käydyt intensiiviset ja valaisevat keskustelut osoittivat,
miten tärkeä komission toteuttama digitaalisten
sisämarkkinoiden toimivuustarkastus on. Monet
nykyisistä vaatimuksista jätetään vaille huomiota,
kun kuluttajat, kauppiaat ja palveluntarjoajat ovat
keskenään vuorovaikutuksessa virtuaalimaailmassa.
Sähköinen kauppa ei ole kuitenkaan ainoa kuluttajajärjestöille päänsärkyä aiheuttava ongelma: myös
itseohjautuvat autot, maarajoitukset, tietosuoja jne.
edellyttävät nykyistä parempaa sääntelyä. Keskusteluissa kävi ilmi, että kuluttajansuojassa ja pääsyssä
digitaalimaailmaan on parannettavaa.
Varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier korosti
ETSK:n roolia foorumina, jolla kansalaisyhteiskunta
voi tuoda esiin huolenaiheitaan, ja totesi: ”Digitaalisilla sisämarkkinoilla voi olla merkittävä rooli
yhteistyötaloudessa edellyttäen, että kuluttajien
oikeudet suojataan. Tarvitsemme asianmukaista
sääntelyä, ja olen optimistinen sen suhteen, että
onnistumme siinä.” ETSK:n valmisteluryhmän ”digitaalistrategia” puheenjohtaja Antonio Longo (muut
eturyhmät – IT) totesi, että digitaaliyhteiskunnan
tulisi yhdistää eikä jakaa, ja painotti tarvetta lisätä
digitaalista lukutaitoa.
Tapahtumassa, joka keräsi yhteen tietotekniikan alan
asiantuntijoita, poliittisia päättäjiä, työnantaja- ja
kuluttajajärjestöjen edustajia ja ETSK:n jäseniä, keskityttiin aiheeseen ”Digitaaliset sisämarkkinat: mitä
etuja ne tuovat kuluttajille?”.
ETSK:n ”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaoston puheenjohtaja Martin Siecker
(työntekijät-ryhmä – NL) totesi päätteeksi, että ”on
tärkeää, että kansalaiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi ’sukeltaessaan’ digitaalimaailmaan. Yhteisenä
pyrkimyksenämme tulisi olla luoda EU:lle tarvittavat
säännökset ketjun heikoimman lenkin eli kuluttajien
suojelemiseksi.” (sma)
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Komissaari Crețu kehotti tunnustamaan EU:n saarten
erityiset haasteet
Euroopan saarilla asuu 21 miljoonaa ihmistä, mikä
on noin neljä prosenttia EU:n väestöstä. Saaristoluonteen ja eristyneisyyden vuoksi nämä alueet
kärsivät usein vakavista rakenteellisista haitoista.
Keskustelussa aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen Corina Crețun kanssa ETSK kehotti
omaksumaan yhteisen strategiakehyksen, jolla
voidaan vastata saarten sosiaalisiin, taloudellisiin ja
ympäristöhaasteisiin.
”EU:n saarilla ja saarijäsenvaltioilla on hyvin erityiset olosuhteet, ja EU:n on tunnustettava tämä.

Kyseessä ei ole vain raha vaan myös poliittinen
joustavuus. Yleispätevä lähestymistapa ei selvästikään tuota oikeanlaisia tuloksia”, sanoi ETSK:n
esittelijä Stefano Mallia (työnantajat-ryhmä – MT).
”Komitea kehottaa komissiota ottamaan saariaseman huomioon uusien politiikkojen suunnittelussa
ja varmistamaan joustavuuden lisäämisen.”
Komissaari Crețu painotti sitoutumistaan koheesiopolitiikkaan, ”joka on tärkein investointiväline kaikilla EU:n alueilla. Saarilla on todellakin merkittäviä
ongelmia, mutta niillä on myös potentiaalia, joka

liittyy energiantuotantoon, nykyaikaisen teknologian testaamiseen, uusiutuviin energialähteisiin
jne. Velvollisuutenamme on tukea niitä näissä
pyrkimyksissä lisäämällä saaria koskevien säännösten joustavuutta.”
Lausunnossaan EU:n saaret ETSK korostaa
tarvetta ryhtyä tehokkaampiin toimenpiteisiin
saarten haasteiden erityisyyden tunnustamiseksi
ja kehottaa EU:ta määrittelemään yhdennetyn
lainsäädäntökehyksen näiden haasteiden voittamiseksi. (mq)
l

Massadata: miten minimoida riskit ja maksimoida kaikille kertyvät
hyödyt
ETSK:n julkaisemassa tutkimuksessa
tarkastellaan massadatan etiikkaa
EU:n politiikan puitteissa

2) eurooppalainen ISO-järjestelmää vastaava sertifiointijärjestelmä, joka auttaa digitaalisten
palvelujen käyttäjiä tunnistamaan yritykset,
jotka soveltavat eettisiä käytäntöjä henkilö
tietojen suojelussa
3) tiedonhallintaselvitys, joka osoittaa, miten yritykset noudattavat tietosuojan eurooppalaisia
standardeja
4) eurooppalainen sähköisen terveydenhuollon
tietokanta
5) massadataa koskeva digitaalinen koulutus.

ETSK julkaisi hiljattain tutkimuksen massadatan
etiikasta. Tutkimuksen on toteuttanut Evodevo,
italialainen yritys, joka on erikoistunut massadataan, semanttiseen analyysiin ja julkisiin lähteisiin
perustuvaan tiedusteluun. Tutkimuksessa keskitytään massadatan eettisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin ja tarkastellaan viittä toimenpidettä, joilla
on tarkoitus estää digitaalisia palveluja käyttävien
yksittäisten ihmisten ja tietojen kerääjien välisen
epätasapainon kasvaminen digitaalisen vallankumouksen edetessä.

TEN-jaoston puheenjohtaja Pierre Jean Coulon
(työntekijät-ryhmä – FR) totesi, että ”digitaalisista palveluista on tullut niin laajalle levinneitä,
että suurin osa meistä ei voi enää kuvitellakaan
elämää ilman niitä. Onkin tärkeää antaa Euroopan
kansalaisille mahdollisuus hyödyntää näitä palveluja
täysimääräisesti luopumatta kuitenkaan oikeuksis
taan ja suojelusta, jotka heillä on ollut perinteisemmillä aloilla. ETSK aikoo ottaa aktiivisen roolin
edellytyksien luomiseksi tätä varten.” (dm)
l

Tutkimuksessa ehdotetut toimenpiteet ovat
seuraavat:
1) eurooppalainen verkkoportaali, josta kansalaiset
saavat informaatiota henkilötiedoista, joita he
ovat antaneet palveluita vastaan

Avaruus avaa eurooppalaiselle yhteiskunnalle mittaamattomia mahdollisuuksia. Satelliittien antamaa
tietoa on mahdollista hyödyntää palveluissa, joilla
eurooppalaisten päivittäistä elämää pystytään pa
rantamaan dramaattisesti. Euroopan komission uusi
avaruusstrategia on iso edistysaskel viitoitettaessa
avaruuden siviilikäyttöä Euroopassa, toteaa ETSK
hiljattain antamassaan lausunnossa, mutta asiassa
tulee pyrkiä vielä pidemmälle, jotta eurooppalaiselle
yhteiskunnalle saadaan avaruudesta täysi etu.
Satoisuuden tarkkailusta luonnononnettomuuksien
ennaltaehkäisyyn, maantieteellisestä paikannuksesta
muuttovirtojen hallintaan – tässä vain muutama
esimerkki nykyisistä ja tulevista käyttötarkoituksista, joihin EU pystyy hyödyntämään satelliittiensa
takaisin maahan lähettämää tietoa. Jotta nämä tiedot
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Avaruus ei ole vain
rakettiteknologiaa vaan se
tarjoaa monia hyötyjä Euroopan
kansalaisille
pystytään käyttämään hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla, on komissio kuitenkin perustettava
massadatakeskuksia, joissa tiedot pystytään esikäsittelemään ennen niiden asettamista pk- ja suurempien yritysten sekä muiden toimijoiden saataville.
”Avaruus ei enää ole Airbusin kaltaisten suuryritys
ten valtakuntaa. Pk-yrityksille tarjoutuu runsaasti
mahdollisuuksia uusien materiaalien ja tekniikoiden
kehittämisessä. Luovien sovellusten ja palvelujen kehittäminen on pk-yritysten ominta alaa”, sanoo lausunnon
esittelijä Mindaugas Maciulevičius (muut eturyhmät –
LT). Useissa jäsenvaltioissa on jo esimerkkejä tästä.
ETSK korostaa myös tarvetta osoittaa tarkoitukseen
riittävästi varoja, jotka ovat verrattavissa avaruusalan
keskeisten toimijoiden resursseihin. Toistaiseksi niin

ei ole. Vaikka EU:n avaruustoimialan määrärahat ovat
absoluuttisesti mitattuina toiseksi suurimmat maailmassa, oikeuttaa prosenttiosuus BKT:stä sen vasta
kuudenteen sijaan. Myös Kiina ja Venäjä osoittavat
valtavat määrärahat avaruustoimintaan, mutta tiedot
niistä ovat vain osittain julkisia. ETSK huomauttaa
lisäksi, että EU:n avaruusstrategia kantaa hedelmää
vain siinä tapauksessa, että myös yksityissektori
tekee investointeja avaruushankkeisiin.

Komitea kiinnittää lisäksi huomiota koulutukseen.
Avaruusalan työpaikat edellyttävät korkealuokkaista ammattitaitoa. EU:ssa on koulutettava ja
uudelleenkoulutettava täkäläistä työvoimaa, jotta
se kykenee vastaamaan avaruusalaan liittyvään
työmarkkinakysyntään, joka kohdistuu erityisesti
tietojenkäsittelyn osaajiin. Unionin on lisäksi laajennettava tietoisuutta avaruuden koko yhteiskunnalle
tarjoamista mahdollisuuksista. (dm)
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ETSK puheenjohtajan kannanotto
Rooman sopimusten allekirjoittamisen
60-vuotisjuhlan johdosta

TYÖMARKKINAT EIVÄT EDELLEENKÄÄN HUOMIOI AUTISTEJA
Vain 10–24 prosenttia autisteista on työssä. Näin todettiin keskustelussa, joka käytiin ETSK:n ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus”
-erityisjaoston (SOC) 3. huhtikuuta pitämässä kokouksessa.
Komitea järjesti keskustelun autistien työllistämisestä juhlistaakseen
Maailman autismitietoisuuden päivää (2. huhtikuuta) ja tukeakseen
Autism Europe järjestön käynnistämää kampanjaa, jonka tavoitteena on tehdä yhteiskunnasta esteettömämpi autisteille.
Keskusteluun osallistuneiden mukaan autistit kärsivät ennakkoluuloista ja esteistä etsiessään työtä tai olleessaan työssä, mutta oikeanlaisella tuella ja ymmärryksellä heistä voi tulla yhteiskunnan tuottavia jäseniä.
”Suurin osa autisteista on työvoiman ulkopuolella”, sanoi Euroopan vammaisfoorumin varapuheenjohtaja, Autism Europe järjestön entinen puheenjohtaja Donata Pagetti Vivanti. Hänen mukaansa
alle 10 prosenttia autisteista on työssä. Autisme Europe järjestön mukaan luku on 10–24 prosenttia.
Pagetti Vivanti katsoo, että elinikäisen oppimisen ohjelmat ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan
kohtaamisen parantaminen ovat ratkaisevassa asemassa autistien työmarkkinoille integroitumiseksi.
Dirk Rombaut kertoi esimerkkinä hyvästä käytännöstä Antwerpenissa toimivasta Passwerk-yrityksestä,
joka työllistää autisminkirjon henkilöitä ohjelmistosuunnittelijoina. Heidät arvioidaan, heille tarjotaan
räätälöityä koulutusta ja he saavat työvalmentajan, joka auttaa heitä sopeutumisessa.
Rombaut totesi, että autisminkirjon henkilöiden valmennus ja kouluttaminen on osoittautunut investoinniksi, joka on tuottanut uskomattomia tuloksia.

Tänään on täsmälleen kuusikymmentä vuotta Rooman
sopimusten allekirjoittamisesta. Ne eivät olleet ensim
mäiset eivätkä viimeiset sopimukset, joita Euroopan
maat tulisivat solmimaan keskenään, mutta ne merkit
sivät ratkaisevaa vaihetta valistuneessa, ylevässä ja
rohkeassa prosessissa, jonka ansiokkaat naiset ja mie
het käynnistivät mitä vastenmielisimpien rikosten näyt
tämönä olleen hirvittävän sodan jälkeen.
Tämä prosessi oli täydellinen vastakohta sille, mikä
oli juuri aiheuttanut hävitystä Euroopassa ja muualla
maailmassa. Se oli vastoin kaikkea sitä, mikä oli
aiheuttanut tuhoa, vastoin väkivaltaa, vihaa, rasismia,
itsekästä nationalismia, diktatuuria, mielettömyyttä
ja ihmisoikeuksien polkemista – vastoin kaikkea tätä
se symboloi sitä, mitä oli tarkoitus rakentaa: rauhaa,
demokratiaa, oikeutta, vapautta, oikeudenmukaisuutta,
yhteistyötä, vuoropuhelua, yhteisvastuuta ja keskinäistä
kunnioitusta.
Se, mitä tuona päivänä luotiin, oli ”taloudellinen”
yhteisö, mutta sopimuksen johdanto-osa ei jättänyt
epäilystä siitä, mitä tämä aloite merkitsi: allekirjoittajat
asettivat ”ponnistelujensa keskeiseksi tavoitteeksi kan
sojensa elin- ja työolojen jatkuvan parantamisen”. He
ilmoittivat päättäneensä ”turvata ja lujittaa rauhaa ja
vapautta” eivätkä arastelleet kehottaa ”niitä Euroopan
muita kansoja, joilla on sama ihanne, yhtymään heidän

pyrkimyksiinsä” todettuaan ensin, että he pyrkivät
vähentämään ”eri alueiden välisiä eroavuuksia ja
muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeen
jääneisyyttä”. On selvää, että loppujen lopuksi talous
yhteisössä oli kyse kansoista, yksilöistä, kansalaisista ja
heidän elämästään.

”On järjetöntä sysätä autistit syrjään”, hän sanoi.

Meitä on vielä varsin monia, jotka tietävät, millainen
Eurooppa oli vuonna 1957, koska olemme sen kokeneet.
Ja millaisia olosuhteet olivat vielä jatkossakin, valitetta
vasti, monille meistä läpi vaikeiden vuosien, sillä allekir
joittajavaltioita ei tuolloin ollut vasta kuin kuusi. Yhteisö,
joka oli muotoutumassa, huolimatta kaikesta kritiikistä,
jota siihen voidaan kohdistaa, oli hyvin merkittävä siitä
hyötyneille ihmisille. Se oli malli ja toivon lähde niille,
jotka pyrkivät liittymään siihen, vaikka vain keinona
päästä kurjuudesta ja diktatuurista. Muistan ajan, jol
loin kukaan yhteisössä ei vakavasti kyseenalaistanut
sen perustana olevaa periaatetta – kritiikkiä aiheutti
ennemminkin edistymisen hitaus – ja jolloin lähes kaik
ki yhteisöön kuulumattomat pitivät siihen liittymistä
ihanteellisena tavoitteena.

on jättää lapsillemme maailma, joka on hyvässä jär
jestyksessä, mieluiten ”kestävällä tavalla” kaikilta osin,
vaikka mitään ei ole koskaan saavutettu lopullisesti ja
vaikka meidän on aina ponnisteltava päästäksemme
eteenpäin.

Sillä, että näitä vanhoja asiakirjoja ja selvityksiä lukee
uudelleen ja että pysähtyy hetkeksi miettimään histori
aamme, ei ole mitään tekemistä teoreettisen tutkimuk
sen tai jonkinlaisen nostalgian kanssa. Kyse on hyvin
ajankohtaisesta asiasta tänä päivänä: velvollisuutemme

Kysymys glyfosaatin
kieltämisestä jakaa Eurooppaa
mukaan glyfosaatti on ”todennäköisesti syöpää
aiheuttava aine” ja kehotti EU:ta kieltämään sen.
Graeme Taylor (European Crop Protection Association, ECPA) piti glyfosaattia maatalouden kannalta
välttämättömänä, sillä haasteena on tuottaa ravintoa
maailman väestölle, jonka määrä nousee 9 miljardiin
vuoteen 2050 mennessä, vaikka maailmanlaajui
sesta sadosta menetetään vuosittain 40 prosenttia
tuholaisten ja tautien vuoksi.

ETSK kutsui eurooppalaisessa
kansalaisaloitteessa ehdotetun
kiellon kannattajia ja vastustajia
keskustelemaan asiasta
NAT-erityisjaosto kutsui 5. huhtikuuta pidettyyn tilaisuu
teen glyfosaatin kieltämiseen tähtäävän eurooppalaisen
kansalaisaloitteen kannattajia ja vastustajia. Aloitteen
tueksi on kerätty jo 640 000 allekirjoitusta.
Kansalaisaloitteessa esitetään glyfosaatin
kieltämistä, torjunta-aineiden hyväksymismenettelyn uudistamista ja EU:n laajuisten pakollisten tavoitteiden asettamista torjunta-aineiden
käytön vähentämiselle.
Keskustelussa kävi ilmi, että puhujilla oli asiasta
vastakkaisia näkemyksiä. Franziska Achterberg
(Greenpeace) viittasi kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen IARC:n ja WHO:n arvioihin, joiden

”Glyfosaatille ei yksikertaisesti ole vaihtoehtoa”, totesi
Oana Neagu (EU:n maataloustuottajajärjestöjen
keskusliitto Copa-Cogeca). Sen kieltäminen vaikuttaisi kielteisesti viljelyyn, sillä hehtaaria kohti
tarvittaisiin 20–30 litraa enemmän polttoainetta ja
viikoittainen työaika pitenisi 50–80 tuntia.
Oliver Mooren (ARC2020 -foorumi) mukaan suurin
ongelma on glyfosaatin ”valikoimattomuus” (se tappaa erottelematta kaikki kasvit) ja ”antimikrobisuus” (se
tappaa myös bakteereja, leviä ja sieniä), ja hän ehdotti,
että glyfosaatin sijaan turvauduttaisiin agroekologiaan.
Michael Flueh (komissio) totesi, että EU:n lainsäädäntö kuuluu maailman tiukimpiin ja että
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ja
Euroopan kemikaalivirasto ovat olleet päätöksenteossa mukana ja tulleet molemmat siihen tulokseen,
ettei glyfosaatti todennäköisesti ole perimämyrkyllistä eikä karsinogeenista.
ETSK aikoo tarjota foorumin kaikista merkityksellisistä eurooppalaisista kansalaisaloitteista käytävää
keskustelua varten.
l

Lisätäkseen tietoisuutta autismista ETSK ja Autism Europe ovat myös järjestäneet valokuvanäyttelyn,
jossa on esillä kolmen tekijän töitä. Näyttely on osa kampanjaa ”Kaadetaan yhdessä esteitä – Esteettömän
yhteiskunnan rakentaminen autisteille”. (ll)
l

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea luotiin juuri
Euroopan yhteisön perustamissopimuksella, jonka
mukaan ”komitea muodostuu järjestäytyneeseen
kansalaisyhteiskuntaan kuuluvista talous- ja yhteiskun
taelämän eri alojen edustajista, erityisesti tuottajien,
maanviljelijöiden, liikenteenharjoittajien, työnteki
jöiden, kauppiaiden, käsityöläisten, vapaiden ammat
tien harjoittajien, kuluttajien ja yleisen edun edustajista”.
Kyseessä oli järkevä päätös kahdesta syystä: ensinnäkin,
koska komitean perustamisen ansiosta toimielimillä oli
mahdollisuus ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden – tosin tätä ilmaisua ei käytetty vielä
vuonna 1957 – näkemykset, ja toiseksi, koska sen ansios
ta näillä organisaatioilla oli mahdollisuus tuoda esiin
näkemyksensä, minkä lisäksi – ja ennen kaikkea – ne

asetettiin saman pöydän ääreen Brysselissä tehtävänään
oppia tuntemaan toinen toisensa, kunnioittaa toinen toi
siaan, keskustella keskenään, laatia lausuntoja yhdessä
ja olla osa prosessia.
Perustamissopimuksessa on joukko näkökohtia – yleis
periaatteita – jotka olivat oikeudenmukaisia ja ”poliitti
sesti viisaita” ja jotka historian valossa ovat sitä edelleen.
Meidän tehtävänämme on asettaa nämä periaatteet
valokeilaan, koska nimenomaan sillä on merkitystä.
Meidän velvollisuutenamme on sanoa, mikä Euroopan
unioni on, miksi se on perustettu ja mitä tarkoitusta sen
tulee palvella.
Meidän on varmistettava, että EU on yhteisön perusta
misen aikaan vallinneen hengen mukaisesti yhtenäinen,
demokraattinen, yhteisvastuullisuuteen perustuva, rau
hanomainen, vauras ja kansalaisilleen vastuuvelvollinen.
Bryssel 25. maaliskuuta 2017

l

ETSK:n järjestämä kuuleminen – EU:n
vanhentuneet säännöt haittaavat
väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen
tavaroiden torjuntaa
Tavaroiden laiton valmistaminen haittaa työllisyyttä ja kasvua ja vie valtioilta miljardien eurojen
verotulot. Tuoteväärennösten tuonti on kuitenkin
kaksinkertaistunut maailmanlaajuisesti viimeisten
kymmenen vuoden aikana digitaalisen kaupankäynnin takia. Komission ja jäsenvaltioiden on korkea aika
päivittää unionin lainsäädäntökehystä ja saattaa se
2000-luvun tasalle ottamalla käyttöön tarvittavat
tarkastukset ja markkinoiden valvonnan. Kuluttajien on saatava entistä paremmin tietoa: kuluttajien
oikeudesta tietoon määrätään EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 169 artiklassa. Yksityisen ja julkisen
sektorin tulee tehdä yhteistyötä tuotepiratismin
torjumiseksi.
Tämä oli pääasiallinen viesti ETSK:n 6. huhtikuuta
järjestämästä kuulemisesta Väärennettyjen ja
laittomasti valmistettujen tavaroiden tuotanto, johon osallistui johtavia asiantuntijoita teollisuudesta, yrityksistä ja työntekijäjärjestöistä, alan
foorumeista ja komissiosta.
”Komissio ei ole onnistunut saamaan aikaan vankkaa lainsäädäntökehystä”, totesi aihetta käsitte
levän ETSK:n oma-aloitteisen lausunnon esittelijä
Antonello Pezzini. Hän kertoi omista kokemuksistaan ja loppumattomasta taistosta väärentämistä
vastaan Italian tekstiiliteollisuudessa ja huipputek
nologian alalla ja huomautti, että EU ei voi jatkaa
vuotta 2000 edeltävältä ajalta peräisin olevien välineiden käyttöä alalla.

Tilaisuuteen osallistui myös edustajia eräiltä aloilta,
jotka kärsivät eniten ilmiöstä – muun muassa nahka-,
lääke-, lelu- ja rakennusteollisuus ja luksustuotteet.
He kertoivat väärentämisen vuoksi kohtaamistaan
haasteista ja siitä, mitä ongelman ratkaisemiseksi
tehdään.
l
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ETSK:n työnantajat-ryhmä
Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitys, työnantajajärjestöjen
rooli, Balkanin maiden taloudellinen
tilanne, edistyminen liittymisprosessissa ja nykyiset poliittiset haasteet
olivat tärkeimpiä keskustelunaiheita
Balkanin maiden työnantajien pyöreän
pöydän ryhmässä, joka kokoontui
Ljubljanassa Sloveniassa 22. maaliskuuta 2017. Tapahtumaan osallistui
työnantajajärjestöjen edustajia Sloveniasta, Kroatiasta, Serbiasta, Bosnia
ja Hertsegovinasta, Montenegrosta

UUSIA JULKAISUJA

sekä entisestä Jugoslavian tasavallasta
Makedoniasta.
Tapahtumassa mukana olleet työnantajajärjestöjen edustajat kertoivat
kotimaidensa nykyisestä poliittisesta
ja taloudellisesta kehityksestä. EU:n
jäseniksi pyrkivien maiden työnantajat toivat esiin eräitä kotimaidensa
kohtaamia haasteita, kuten kilpailukykyerot ja hidas edistyminen liittymisneuvotteluissa. Osanottajat olivat yhtä
mieltä siitä, että alueellisen yhteistyön
vahvistaminen auttaisi kyseisiä maita
valmistautumaan EU-jäsenyyteen.

Konferenssin päätteeksi ETSK:n työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek
Krawczyk korosti, että ryhmä on sitoutunut jatkamaan yhteistyötä Balkanin
maiden työnantaja- ja elinkeinoelämän
järjestöjen kanssa.
Konferenssin järjestäjinä olivat työnantajat-ryhmä ja Slovenian työnantajajärjestö
(ZDS).
l

Työntekijöiden ryhmä keskustelee Maltan
puheenjohtajakauden ohjelmasta ja EU:n
kauppapolitiikasta
ETSK:n työntekijät-ryhmä
ETSK:n työntekijät-ryhmä järjestää Maltan puheenjohtajakaudella 11.–12. tou
kokuuta Maltassa ylimääräisen kokouksen.
Kokouksen ensimmäisenä päivänä
tarkastellaan Maltan taloudellista
ja sosiaalista tilannetta sekä Maltan
puheenjohtajakauden ohjelmaa ja
painopisteitä. Työntekijät-ryhmän
puheenjohtajan Gabriele Bischoffin
avauspuheenvuoro käynnistää tärkeän
paneelikeskustelun. Pääministeri
Joseph Muscat käsittelee puheessaan
Maltan puheenjohtajakauden haasteita
ja tuloksia. Perhe- ja sosiaalisen yhteisvastuun ministeri Michael Farrugia,

valtiovarainministeri Edward Scicluna,
opetus- ja työministeri Evarist Bartolo
ja matkailuministeri Edward Zammit
Lewis käsittelevät kanssamme sosiaa
lista ja taloudellista koheesiota, työmarkkinatilannetta sekä työmarkkinasuhteita
Maltassa ja EU:ssa.
Keskusteluissa painotetaan pikaista
tarvetta elvyttää Euroopan yhdentymishanke sellaisin toimintapolitiikoin, joiden
avulla voidaan edistää elin- ja työolojen
ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä EU:n
jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioissa.
Työntekijöiden ja kansalaisten luottamus EU:hun palautetaan vain, jos unioni
kykenee löytämään ja toteuttamaan

konkreettisia ratkaisuja heidän ongel
miinsa ja varmistamaan laadukkaat
työpaikat ja täystyöllisyyden, yhtäläiset
taloudelliset ja sosiaaliset mahdollisuudet, sosiaalisen suojelun sekä henkilökohtaisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin.
Toisena kokouspäivänä pohditaan, miten
voidaan sosiaalisia normeja tai järjestäytymisvapautta vaarantamatta kehittää
oikeudenmukaisempi ja avoimempi
EU:n kauppapolitiikka, josta on todellista
etua työntekijöille ja kansalaisille. Lisäksi
työlainsäädännön professori Reingard
Zimmer ja Vallonian aluehallituksen
edustaja Thierry Delaval puhuvat laajaalaisesta talous- ja kauppasopimuksesta
(CETA). (mg)
l

Kestävän kehityksen toimintaohjelma agenda 2030:
uusi oikeuksien ja edistyksen maaliviiva EU:lle,
Bryssel 22.–23. toukokuuta 2017
ETSK:n ryhmä ”muut
eturyhmät”
Asetetut tavoitteet ”vapauttaa yhdessä
ihmiset köyhyyden tyranniasta” ja ”laatia uusi yleinen toimintaohjelma, jossa
määritellään ihmisoikeudet kaikille” ovat
hyvin kunnianhimoisia. Kuitenkin siirtyminen julistuksista konkreettisiin toimiin
on vieläkin haastavampaa, minkä vuoksi
Agenda 2030:n tehokkaalla hallinnoinnilla on ratkaiseva merkitys. On selvää,
että toimintaohjelma voi toteutua vain,
jos kansalaiset tukevat aktiivisesti tarvittavia muutoksia ja jos kansalaisyhteiskunta
otetaan suoraan mukaan koko prosessiin.
Tätä taustaa vasten muut eturyhmät -ryhmän järjestämässä konferenssissa keskitytään neljään
painopisteeseen:

●● Ensinnäkin on määrä vahvistaa, että
kestävän kehityksen toimintaohjelmassa 2030 on kolme samanarvoista
ulottuvuutta (taloudellinen, sosiaa
linen ja ekologinen), jotka nivoutuvat
tiiviisti toisiinsa, vahvistavat toisiaan
ja ovat jakamattomia. Edistyminen
kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamisessa riippuu siitä, missä
määrin poliittiset, strategiset ja
tekniset päätökset heijastavat tätä
keskinäistä yhteyttä. Tämän vuoksi
kasvua on mitattava bkt:tä kattavammin, ja on siirryttävä indikaattoreista
toimintapolitiikan suunnitteluun.
●● Toiseksi tapahtumassa esitellään
Agenda 2030:n tarjoamia mahdollisuuksia kehittää kipeästi kaivattua
myönteistä kuvaa demokratiasta ja
Euroopan kestäväpohjaisesta kasvusta. Agenda 2030 on ilman muuta
soveltuvin kehys unionin ja
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Balkanin maiden
työnantajien pyöreän pöydän
ryhmä – Nykyhaasteita ja
tulevaisuudennäkymiä

jäsenvaltioiden strategioille, joiden
avulla pyritään ratkaisemaan nykyisiä
ja tulevia yhteiskunnallisia haasteita.
Tällaisen toimintamallin yleisenä
ohjenuorana ovat (yleismaailmalliset ja yhteisöjen) oikeudet.
●● Kolmantena tavoitteena on parantaa tiedotusta kestävän kehityksen
tavoitteiden toteuttamisen eduista
niin yksittäisten ihmisten kuin
yhteisöjen kannalta. Tätä varten
esitellään useita tapaustutkimuksia paikallisista ruohonjuuritason
aloitteista.
●● Lopuksi neljäntenä tavoitteena
on tutkia sitä, miten kansalais
yhteiskunta voi toimia tehokkaimmin
kestävän kehityksen tavoitteiden
hallinnoinnissa ja toteuttamisessa
valtio- ja unionitasolla Agenda
2030:n yhteistä täytäntöönpanoa
silmällä pitäen. (cl)
l

Kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden
avustustoimintaa esittelevä
julkaisu How civil society
organisations assist refugees
and migrants in the EU:
Successful experiences and promising practices from the 2016 EESC
Civil Society Prize
Vuoden 2016 kansalaisyhteiskuntapalkinnon saajaksi ehdotetut 284
aloitetta tarjoavat innostavia kokemuksia ja esimerkkejä onnistuneista toimintamalleista. Ne ilmentävät sitä, millä tavoin
kansalaisyhteiskunta osallistuu humanitaarisen avun antamiseen ja sosiaalisen
yhteisvastuun toteuttamiseen ja edistää
muuttajien, turvapaikanhakijoiden ja
pakolaisten yhteiskunnallista ja talou
dellista osallisuutta EU:ssa.
Julkaisussa luodaan yleiskatsaus kansalais
yhteiskuntapalkintoon ja esitellään
palkitut viisi hanketta sekä joukko muita
ehdolle asetettuja aloitteita. Aloitteet
on jaoteltu aihepiirin ja toiminta-alan

mukaan kahdeksaan ryhmään. Esitteestä
saa ajankohtaisen tilannekuvan avustustoimintaan osallistuvista kansalais
yhteiskunnan organisaatioista.
Esite on saatavilla englannin, ranskan ja
saksan kielellä sekä verkossa että painettuna. Sähköisessä muodossa siihen voi
tutustua täällä: How Civil Society Organisations Assist Refugees and Migrants in
the EU | European Economic and Social
Committee (fgr)
l

EU:n 60-vuotisjuhla Pariisissa

ETSK:n jäsen Thierry Libaert (FR – ryhmä
”muut eturyhmät”) puhui Euroopan
talous- ja sosiaalikomitean edustajana

Pariisissa 24. maaliskuuta korkean tason
tapahtumassa, joka järjestettiin EU:n
60-vuotisjuhlan kunniaksi. Tapahtumaan,
jota isännöi Pariisin kaupunginjohtaja ja
jonka tukijoina olivat Euroopan komission
edustusto ja Euroopan parlamentin tiedotustoimisto Pariisissa, Eurooppa-liikkeen
Ranskan-osasto ja ETSK, osallistuivat
myös ETSK:n ranskalaisjäsenet Christophe Lefèvre (työntekijät-ryhmä), Laure
Batut (työntekijät-ryhmä) ja Emmanuelle
Butaud (työnantajat-ryhmä). Kutakin
puhujaa oli pyydetty nostamaan esiin
kaksi EU:n käänteentekevää saavutusta
ja kaksi sen suurinta haastetta.
l

Aktiivisen kansalaisen EU-passi on nyt saatavilla verkossa
Tähän mennessä painettuna EU:n 23
virallisella kielellä saatavilla ollut Aktii
visen kansalaisen EU-passi on ollut
ETSK:n suosituimpia julkaisuja. Olemme
iloisia voidessamme ilmoittaa, että se
on nyt julkaistu sähköisenä versiona,
jonka dynaamiseen ulkoasuun on
liitetty lisätietoja ja toimintoja sekä
pikalinkkejä, tietovisoja ja infografiikoita
sisällön ja kansalaisten oikeuksien
havainnollistamiseksi ytimekkäällä
tavalla.
Passi luo yhteyden yksittäisten
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sekä EU:n toimi
elinten välille ja tuo kansalaisten ideat
osaksi unioninlaajuista päätöksentekoa.
Julkaisun tarkoituksena on auttaa
kansalaisia vaikuttamaan kannustamalla heitä pohtimaan muutamia

aktiiviseen EU:n kansalaisuuteen
ja osallistavaan demokratiaan liittyviä peruskysymyksiä, kuten toimien
oikeaa ajoitusta sekä soveltuvien
yhteistyökumppanien ja oikeiden vaikuttamistapojen valitsemista.
Nyt julkaistu sähköinen versio on saatavilla englannin, ranskan ja saksan kielellä.
(fgr)
l

EESC info inETSK
23 languages:
info 23 kielellä:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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Nuoret uskovat Eurooppaan – Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi
emme saa tuottaa heille
2017 – ETSK kysyi Euroopan nuorilta:
pettymystä
EU@60 – mihin seuraavaksi?
Hyvät lukijat
Haluan tämän uutislehtemme erikoisnumeron aluksi pohtia sitä, mitä
maaliskuun lopussa järjestetystä
kahdeksannesta “Sinun Eurooppasi,
sinun mielipiteesi” -erikoisliite nuorisotapahtumasta voidaan oppia, ja
jakaa kanssanne muutamia ajatuksia,
toiveita ja huolenaiheita, joita tapahtumaan osallistuneet eurooppalaiset
nuoret pyysivät meitä välittämään
EU:n päättäjille.
Tämän kaksipäiväisen tapahtuman
jälkeen voin luottavaisin mielin
todeta olevani erittäin optimistinen
Euroopan tulevaisuuden suhteen.
Nämä nuoret ovat todiste siitä, että
Euroopan nuoriso on oikealla tiellä.
He ovat osoittaneet olevansa teräviä
ja välittävänsä kanssaihmistään ja yhteisestä ympäristöstämme. He haluavat olla mukana
rakentamassa tulevaisuutta, jossa oikeudenmukaisuus, hyvinvointi ja rauha on turvattu.
Ja mikä tärkeintä, he uskovat Eurooppaan. He luottavat yhtenäisyyden, yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden voimaan.
Luotan siihen, että Euroopan nuorissa on nykyaika ja tulevaisuus, kuten vaikuttavan
selväpuheinen 17-vuotias kyproslainen esseistimme muistutti tapahtuman avajais
istunnossa, ja kannustan heitä käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja ja välineitä saadakseen äänensä kuuluviin.
Kehotan jäsenvaltioiden hallituksia ja EU:n toimielimiä lisäämään Erasmuksen kaltaisiin
ohjelmiin tehtäviä investointeja (voin ylpeänä todeta olevani Erasmuksen kasvatti), ja
rohkaisen yhä useampia teini-ikäisiä hankkimaan osan yleissivistävästä tai ammatillisesta
koulutuksestaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Tämä on tärkeää paitsi keskinäisen
ymmärtämyksen lisäämiseksi myös siksi, että se motivoi nuoria parantamaan kielitaitoaan. Kuten kaikki tiedämme, vieraat kielet avaavat ovia ja rakentavat siltoja.
Mielestäni ei ollut yllättävää, että tapahtumassa valituista kolmesta suosituimmasta
ehdotuksesta kahdessa tuodaan esiin tarve rakentaa yhteistä kuvaa Euroopasta, tapahtuupa se sitten viihdyttävän mutta informatiivisen audiovisualisen sisällön ja sosiaalisen
median kautta tai koulun historiankirjojen välityksellä.
Tapahtumaan osallistuneet nuoret kehottivat päättäjiä lisäämään kiinnostusta politiikkaa
kohtaan keskittymällä Euroopan unionia koskevaan ”kiinnostavaan sisältöön”. Haluaisin
lisätä tähän, että kaikkien eurooppalaisten sidosryhmien – poliittisten päättäjien ja parlamenttien jäsenten mutta myös järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien – on
kerrottava Euroopan tarinaa, otettava hanke omakseen ja osoitettava, miten valtavaa
edistystä sen avulla on 60 vuodessa saatu aikaan – paitsi taloudellisesti ja sosiaalisesti
myös kun ajatellaan, miten suuren arvon eurooppalainen yhteiskunta on oppinut antamaan ympäristölle ja miten Eurooppa on kehittynyt maailmanlaajuiseksi edelläkävijäksi
ympäristöasioissa. Ei pidä myöskään unohtaa, että EU on onnistunut integroimaan 13
maata, jotka vielä jokin aika sitten olivat erillään meistä muista. Tämä on yksi 1900-luvun
historian virstanpylväistä.
Eurooppalaisten nuorten mielestä on niin ikään tähdellistä, että meillä on yhteinen käsitys
Euroopan historiasta – idästä länteen ja pohjoisesta etelään. Kouluissa on tärkeää opettaa
eurooppalaisesta näkökulmasta, faktoihin keskittyen ja syyttelemättä tai häpeilemättä,
miten 1900-luvulla käydyt kaksi sotaa tuhosivat miljoonien ihmisten toivon ja elämän,
ja tarkastella syvällisemmin sotien syitä: Miksi niin suuri tyytymättömyys ja viha levisi
ympäri Eurooppaa kuin tarttuva tauti? Miten muutamat kauhistuttavan autoritaariset
johtajat onnistuivat saamaan niin paljon valtaa? Miten tämä kaikki pääsi nousemaan
uudestaan esiin Balkanin alueella vuosisadan lopulla? Kaikkein tärkeintä on ottaa opiksi
tästä historiasta – meidän on ennen kaikkea opittava, että kohtaammepa Euroopassa
mitä ongelmia tahansa, emme saa koskaan antaa nationalismille mahdollisuutta
repiä meitä eri leireihin. Olemme sen velkaa Euroopan nuorille, ja olemme kaikki
sen velkaa Euroopalle.
Gonçalo Lobo Xavier
ETSK:n varapuheenjohtaja

”Teissä on nykyaika ja tulevaisuus, ja
Eurooppa tarvitsee teitä.” Näillä sanoilla
ETSK:n varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo
Xavier toivotti tervetulleiksi 99 nuorta
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
(ETSK) järjestämään jokavuotiseen ”Sinun
Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan. Varapuheenjohtaja kannusti heitä
hyödyntämään tätä ainutlaatuista tilai
suutta seurustella muiden eurooppalaisten kanssa, käyttää vieraita kieliä, tutustua
toisiin ja saada uusia ystäviä, joilla voi olla
mullistava vaikutus elämään ja käsityksiin
tästä Euroopan unioniksi kutsutusta suurenmoisesta hankkeesta.
ETSK järjesti 30.–31. maaliskuuta jokavuotisen nuorisotapahtumansa ”Sinun
Eurooppasi, sinun mielipiteesi”. Koska
se pidettiin pian EU:n yhdentymishankkeen ja myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 60-vuotispäivän jälkeen,
ETSK:n kysymys nuorille oli: ”EU@60 –
mihin seuraavaksi?”. Joulukuussa oli
valittu yli 680 hakemuksen joukosta 33
koulua, joista kukin lähetti kolme oppilasta ja opettajan Brysseliin keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta ja siten
itse asiassa omasta tulevaisuudestaan
teini-ikäisen näkökulmasta.
Puheenjohtaja Georges Dassis totesi avajaispuheessaan, että EU-hankkeen imago
on kärsinyt finanssikriisistä – ”joka ei edes
syntynyt alun perin Euroopassa vaan
Yhdysvalloissa. EU ei enää herätä innostusta. Yhtenä syynä tähän on se, että ihmisistä toisinaan vaikuttaa siltä, että tämä EU
kuuluu vain suuryrityksille ja pankeille. Se
kuuluu kuitenkin ennen kaikkea Euroopan
kansalaisille.” Hän muisteli omaa nuoruuttaan – hän joutui töihin jo 12-vuotiaana,
kuten monet muutkin hänen sukupolvensa nuoret – ja kehotti nuoria myös

kantamaan vastuunsa: ”Vaurautemme
on kasvanut tasaisesti 1970-luvulta lähtien. Tämän päivän itsestäänselvyydet
eivät ole kuitenkaan tippuneet taivaasta.
Aiemmat sukupolvet – teidän vanhempanne ja isovanhempanne – ovat rakentaneet Euroopan vaurauden tehden usein
suuria uhrauksia. Nyt on teidän vuoronne
varmistaa, että Eurooppa säilyy hyvinvoinnin ja rauhan maanosana, ja teidän
tehtävänänne on reagoida ja nousta
vastustamaan populisteja, jotka haluavat
romuttaa Eurooppamme.”

Puolitoistapäiväisessä tapahtumassa
nuoret työskentelivät pienryhmissä ja
täysistunnoissa Euroopan tulevan suunnan hahmottamiseksi ja ehdotusten
laatimiseksi tavoitteisiin pääsemistä varten. Lopuksi järjestettiin äänestys, jossa
valittiin kolme ehdotusta. Ne lähetetään
nyt komissiolle, joka Kataisen mukaan
odottaa innolla nuorten palautetta
Euroopan komission puheenjohtajan
Jean-Claude Junckerin valkoisessa kirjassaan esittämistä viidestä Euroopan
tulevaisuusskenaariosta.

Euroopan komission varapuheenjohtaja
Jyrki Katainen viittasi nuorille suunnatussa tervetuliaispuheessaan tämänviikkoiseen lopulliseen brexit-päätökseen.
”On surullista, kun yksi yhteisön jäsen
lähtee, mutta meidän täytyy nähdä tässä
myös tilaisuus luoda uusi EU, jossa on 27
valtiota ja mahdollisesti tulevaisuudessa
muitakin maita.” Hän kehotti nuoria keskustelemaan ”Sinun Eurooppasi, sinun
mielipiteesi” -tapahtumassa siitä, millaisen Euroopan he haluavat, ja pitämään
mielessä ”EU:n peruslähtökohdan: on niin
monia globaaleja haasteita – mm. turvallisuus, ilmastonmuutos ja muuttoliike –
joita mikään yksittäinen jäsenvaltio ei
pysty ratkaisemaan yksin. Niihin tarvitaan
27 valtion yhteisiä ponnisteluja”.

Valittujen koulujen 33 opettajaa vaikuttivat myös erittäin aktiivisesti ”Sinun
Eurooppasi, sinun mielipiteesi” tapahtuman onnistumiseen, sillä he valmistelivat
oppilaita tapahtumaa varten ja matkustivat heidän kanssaan Brysseliin. He osallistuivat tapahtuman kanssa samaan aikaan
järjestettyyn verkostoitumistilaisuuteen,
vierailivat Euroopan parlamentin vierailukeskuksessa (Parlamentarium), ja lisäksi
heillä oli tilaisuus vaihtaa parhaita käytänteitä ja tutustua tarkemmin ETSK:n
toimintaan. ”Kuunnelkaa opettajianne”,
Gonçalo Lobo Xavier totesi, ”he tekevät
upeaa työtä tukiessaan teitä ja välittäessään teille tärkeitä arvoja.”

www.eesc.europa.eu

Tämä oli kahdeksas peräkkäinen kerta,
kun ETSK järjesti ”Sinun Eurooppasi, sinun
mielipiteesi” -tapahtuman. Hakemusten
kasvava määrä ja nuorten innostuneisuus
osoittavat, että tällaisille tapahtumille
on tarvetta, jotta nuoret voivat saada
äänensä kuuluville. (sma)
l
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Nuoret eurooppalaiset vaativat EU:lta
toimia ruokahävikin ja köyhyyden
torjumiseksi
Ruokahävikin parempi valvonta ja
hallinnointi, Euroopan historian opetusohjelma nationalismin torjumiseksi
sekä koulujen Eurooppa-päivä nuorten
EU-tietämyksen parantamiseksi: nämä
olivat ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan osallistuneiden
oppilaiden tärkeimmät suositukset poliittisille päättäjille, jotta voitaisiin vastata
EU:n edessä oleviin haasteisiin.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
(ETSK) järjestämässä nuorisotapahtumassa
100 briljanttia keskiasteen oppilasta 33
koulusta 28 EU-maasta ja viidestä ehdokasmaasta kokoontui vaihtamaan tuoreita
ideoita siitä, mihin suuntaan EU:ta pitäisi
kehittää tulevina vuosina.
”Monet ajattelevat, että nuoret edustavat vain tulevaisuutta”, sanoi eurooppalaisen nuorten kirjoituskilpailun voittaja,
17-vuotias Andri Pandoura. ”Mutta se
ei ole totta. Me edustamme myös nykyaikaa – nykyaikaa, joka välittää ja joka
pystyy muuttamaan maailman, tai ainakin yrittämään sitä. Siksi tarvitaan enemmän investointeja nuorten koulutukseen,
ohjelmiin ja konferensseihin ja ennen
kaikkea enemmän luottamusta nuoriin
sukupolviin.”
Nuorten ryhmä keskusteli päivänpolttavista aiheista, kuten nuorisotyöttömyydestä, muuttajien kotouttamisesta,
yhteiskunnallisesta ja sukupuolten
välisestä epätasa-arvosta, ympäristöstä,
talouden elvyttämisestä, terrorismista
ja turvallisuudesta. Lopuksi he esittivät
kymmenen konkreettista ehdotusta
poliittisille päättäjille.
Tiiviin ja vilkkaan keskustelun jälkeen
oppilaat valitsivat ehdotusten joukosta
kolme tärkeintä painopistettä Euroopan
unionin tulevaisuuden parantamiseksi:
1. Vähennetään ruokahävikkiä köyhyydessä elävien auttamiseksi ja kestävän
kehityksen tukemiseksi.
2. Torjutaan nationalismia vuorovaikutteisen opetuksen ja yhteisesti hyväksytyn
historian opetusohjelman avulla.
3. Lisätään poliittista kiinnostusta EU:hun hyödyntämällä sosiaalisen median
ja opetuksen tarjoamat mahdollisuudet,
luomalla kiinnostavaa sisältöä ja perustamalla koulujen Eurooppa-päivä.
ETSK:n jäsenet ja poliittiset päättäjät olivat vaikuttuneita oppilaiden
kyvystä ajatella uudella tavalla ja pohtia
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eurooppalaisten yhteiskuntien suurimpia
tämän hetken ongelmia.
”Teissä on nykyaika ja tulevaisuus.
Eurooppa tarvitsee teitä”, totesi ETSK:n varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo
Xavier avajaispuheessaan. ”Saatte nyt
mittaamattoman arvokkaan tilaisuuden
esittää mielipiteenne riippumatta siitä,
mikä on vakaumuksenne, rotunne tai
ihonvärinne. On palkitsevaa saada tavata
ihmisiä kaikkialta Euroopasta ja ilmaista
kantansa Euroopan tulevaisuudesta.”

Nuorten ensisijaiset
tavoitteet
Oppilaat toivat esiin huolensa ympäristöongelmista ja köyhyydestä antamalla
äänensä ehdotukselle ruokahävikin
vähentämisestä ja köyhyydessä elävien
auttamisesta. ”Maatalousprosessien valvontaa on kiireellisesti lisättävä turvallisen
ruoan erottamiseksi elintarvikkeista, jotka
eivät täytä turvallisuusvaatimuksia”, totesi
eräs voittajaehdotusta kannattanut oppilas. ”EU ei ole ponnistellut tarpeeksi ruokahävikin vähentämiseksi ja kannustaakseen
lahjoittamaan elintarvikkeita nälkäisistä
huolehtiville keskuksille.”
Koulutusta pidettiin yhtenä tärkeimmistä
keinoista nykyisiin haasteisiin ja uhkiin
vastaamisessa. ”Ongelmana on, etteivät
ihmiset enää usko EU:hun”, totesi toinen osallistuja, joka ehdotti koulujen
Eurooppa-päivän lanseeraamista yleisen EU-tietämyksen parantamiseksi ja
keskustelun herättämiseksi.
Muuttoliikkeen, työttömyyden tai terrorismin pelosta kumpuava nationalististen
aatteiden nousu monissa jäsenvaltioissa
herätti myös keskustelua. Sen torjumiseksi nuoret suosittivat Euroopan
historian opetusohjelman laatimista
EU-varoin yhteisen historian ja yhteisten
arvojen opettamiseksi nuorille.

Yksi ryhmä ehdotti pakolaisten
kotoutumista helpottavien kansallisten järjestelmien perustamista
EU:n taloudellisella ja käytännön tuella.
”Tarvitsemme koulutusohjelman, jonka
mukaan pakolaisille opetetaan meidän
kulttuuriamme, mutta meidän pitäisi
myös oppia heidän kulttuuristaan, sillä
jos he tietävät meistä, mutta me emme
tiedä heistä, tulemme aina pelkäämään heitä eikä monikulttuurisuus voi
onnistua.”

Mihin muihin
painopisteisiin EU:n tulisi
keskittyä?

Osallistujat nostivat esiin myös tarpeen
kannustaa nuoria yrittäjyyteen koulutuksen ja harjoittelumahdollisuuksien
avulla: ”Yrittäjyyden tukeminen on ainoa
keino ratkaista työttömyysongelma ja
nostaa elintasoa.”

Nuorten mielipiteillä on
vaikutusta
ETSK huolehtii siitä, että nämä nuorten ehdotukset EU:n tulevaisuudennäkymien parantamiseksi kantautuvat
lainsäätäjien korviin, sisällyttämällä
ajatukset komitean lausuntoihin ja tiedottamalla kolmesta eniten kannatusta
saaneesta suosituksesta Euroopan
komissiolle. Lisäksi tapahtumaan osallistuneiden nuorten valtuuskunta esittelee
voittajaehdotukset ETSK:n kansalaisyhteiskuntapäivillä 26.–27. kesäkuuta.
”On kiehtovaa keskustella teidän nuorten kanssa ja kuunnella ajatuksianne”,
totesi ETSK:n jäsen Evangelia Kekeleki
(muut eturyhmät – EL) päätöspuheessaan. ”Olen nyt täysin vakuuttunut siitä, että minun sukupolveni saa
teistä erinomaisen seuraajan. Voitte
rakentaa uudenlaisen Euroopan, joka
perustuu arvoihin ja solidaarisuuteen
ja joka tekee työtä ihmisten hyväksi eikä
vain rahan vuoksi. Teidän tehtävänne
on luoda sellainen Eurooppa, jonka
ansaitsette.” (mq)
l

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan tapahtumaan osallistuneet
oppilaat tekivät kymmenen ehdotusta ja äänestivät niistä. Seuraavassa esitetään
loput seitsemän ehdotusta ja niiden saamat äänimäärät:
●● Luodaan EU-organisaatio tukemaan pakolaisten kotoutumista jäsenvaltiois
sa – kotoutumista koulutuksen avulla (36 ääntä).
●● Kehitetään ihanteellinen koulujärjestelmä, joka johtaa nuorten työllistymi
seen (35 ääntä).
●● Otetaan käyttöön yhteiset ympäristönormit EU:n rajojen sisällä (30 ääntä).
●● Keskitytään terrorismin perimmäisiin syihin (+ tiedotusvälineiden rooliin)
(26 ääntä).
●● Edistetään paikallista yrittäjyyttä tukiohjelmien avulla (20 ääntä).
●● Huolehditaan sukupuolten tasa-arvosta (18 ääntä).
●● Luodaan jäsenvaltiokohtaisia elimiä, joiden avustuksella ihmiset voivat olla
suoraan yhteydessä EU:n toimielimiin tukeutumatta jäsenvaltioiden hallituksiin (15 ääntä).

ETSK:n jäsenten osallistuminen
Erityiskiitokset kaikille tapahtumaan
valituissa kouluissa vierailleille jäsenille
oppilaiden valmistelemisesta Brysselissä
käytävää keskustelua varten: Martina
Širhalová, Martin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta Anča, Lidija Pavić-Rogošić,
Marie Zvolská, Roman Haken, Cristian
Pîrvulescu, Séamus Boland, Dimitar
Manolov, Alfred Gajdosik, Irini Ivoni Pari,

Emilio Fatovic, Primož Šporar, Renate
Heinisch, Kinga Jóo, Reine-Claude
Mader, Arno Metzler, Pirkko Raunemaa,
Charles Vella, Meelis Joost, Pater Krzysztof, Gintaras Morkis, Miguel Cabra de
Luna, Brenda King, Yves Somville, Mário
Soares, Josiane Willems, Sibian Ionuţ ja
Ariane Rodert.
l

n inun sliite
u
n s i
“Si asi, riko
pp i” -e
o
o
s
r
Eu pitee
eli
i
m

“Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -erikoisliite
tapahtuma oppilaiden omin sanoin
Koulutus

”
”
”

Koulu on yhteiskunnan perusta, ja se luo robotteja eikä

ihmisiä. Kyse on prosessista, jossa arvosanoille annetaan
enemmän arvoa kuin oppimiselle.

”
”

Meidän pitäisi antaa nuorten kertoa, mitä he haluavat

muuttaa koulutusjärjestelmässään.

Meidän pitäisi edistää tekemällä oppimista ja antaa

oppilaiden ja opettajien vaikuttaa siihen, mitä he opettavat ja
oppivat koulussa.

”

Nuorten osallistuminen
Nationalismi

”
”
”
”
”

Nationalismi tuhoaa kudosta, josta Eurooppa rakentuu.
Nationalismin perimmäinen syy on erottelu ’meihin’ ja

’niihin’.

”

sosiaalisen median ja television välityksellä ja luomalla
virallinen foorumi kaikkien jäsenvaltioiden nuoria varten, jotta
nämä kokevat, että heitä kuunnellaan.

”

”

Poliitikkojen olisi kuunneltava kansalaisia

Useampien kielten taito auttaa rikkomaan stereotypioita ja

torjumaan nationalismia.

”

EU:n olisi tuotava päätöksenteko lähemmäs ihmisiä

”

”

useammin.

Mitä nationalismiin tulee, kaikki lähtee

koulutusjärjestelmästä: jos oppilailla on mahdollisuus osallistua
useampiin vaihto-ohjelmiin, nuoret voivat saada asioihin erilaisia
näkökulmia ja kyseenalaistaa sen, mitä tunneilla opetetaan,
sillä poliittisten aineiden opettajilla saattaa olla omat poliittiset

”

kantansa.

Ympäristö

”
”

Kierrätys on maailmanlaajuinen kysymys, ja meidän on

kaikkien osallistuttava siihen. Niitä, jotka eivät kierrätä, olisi

”
”

rangaistava sakoin tai korkeammin veroin.

On tärkeää lisätä tietoisuutta ympäristöongelmista:

meidän on valistettava EU:n kansalaisia.

Muuttoliike ja pakolaiset

”

Pakolaisten kotoutumisen olisi oltava kahdensuuntainen

prosessi. Heidän on ymmärrettävä vastaanottavan maan
kulttuuria, mutta vastaanottavan maan asukkaiden olisi myös
pyrittävä ymmärtämään heidän kulttuuriaan.

”
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Terrorismi ja turvallisuus

Väestökehityksen haaste

”

Terrorismia torjutaan tällä hetkellä niin, että se pyritään

tukahduttamaan fyysisin ja sotilaallisin toimin, mutta

Syntyvyys laskee useimmissa Euroopan maissa jatkuvasti,

ja tästä saattaa 10–15 vuoden päästä tulla vakava ongelma.

tarkasteltaessa terrorismin perimmäisiä syitä käy selväksi, että

Talouden on vaikea kehittyä, jos työssä käyviä ja taloutta

kyse on syrjäytyneistä ihmisistä, jotka uskovat, että heidän ainoa

rahoittavia nuoria ei ole tarpeeksi.

mahdollisuutensa saada näkemyksensä ja tavoitteensa esiin

Sukupuolten tasa-arvo

televisiossa ja joukkotiedotusvälineissä on luoda pelkoa.

”
”
”

Kiinnittämällä terrori-iskuihin vähemmän huomiota

” ”
”

tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa viemme terrorismilta
pohjan.

Ihmiset liittävät terrorismin vain kielteiseen stereotypiaan

ääri-islamismista, mutta terroritekoihin syyllistyvät myös muut,
esimerkiksi äärioikeistolaiset, ryhmittymät.

Euroopan yhdentyminen

”
”
”
”

”

EU:lle ja kaikelle, mitä se edustaa.

”

”

ja tavoitella omia unelmiaan, eikä sukupuolella pitäisi olla tässä
yhteydessä merkitystä.

”

Yhteiskuntamme ongelma on se, että tyttöjä opetetaan

huolehtimaan itsestään mutta miehiä ei opeteta käyttäytymään.
Kasvatus kotona ja koulussa on ensimmäinen askel tasa-arvon

”

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi”
-tapahtuma

”

-tapahtumassa on se, että ehdotuksiamme ja näkemyksiämme
ajankohtaisista Eurooppaa koskevista aiheista halutaan aina

EU ei tarvitse armeijaa: sotilaallisen kulttuurin luominen on

kauheaa, EU:n pitäisi keskittyä tärkeämpiin arvoihin.

”

Mielestäni Eurooppa on yksi maa, ja me olemme kaikki

veljiä ja sisaria, joilla on erilaisia aksentteja.

Elämme 2000-luvulla! Pitäisi olla aivan normaalia luoda uraa

Kiinnostavinta ‘Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi’

Euro yhdistää meitä kaikkia. Yhteinen valuutta tekee

kaikesta vaivattomampaa.

”

saavuttamiseksi.

Mielestäni rauha on tärkeä asia, sillä se muodostaa perustan
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”

”

kuulla ja meille esitetään aina kysymyksiä. Saamme puhua ja

”
”
osallistua!

’Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi’ on mahtava

tapahtuma, sen pitäisi saada virallinen asema!

”

