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1. JOHDANTO 
 
 Arvoisat kollegat! 

 
Kaksi vuotta sitten esitin Teille erittäin kunnianhimoisen työohjelman 
toimikaudeksi 2004–2006. Työohjelma oli kolmiosainen: 
1. Johtoajatuksena oli vakaumukseni siitä, että komitean on keskityttävä 

työssään entistä enemmän poliittisesti merkittäviin avainaloihin, jotta 
se voi tarjota yhä suurempaa lisäarvoa eurooppalaisessa 
päätöksentekoprosessissa.  

2. Sitä varten komitean työvälineitä ja työmenetelmiä on kuitenkin 
uudistettava perusteellisesti. 

3. Tehokas ja ajanmukainen toiminta edellyttää myös parasta 
mahdollista yhteistyötä strategisten kumppanien kanssa – olenkin 
alusta lähtien painottanut verkostomme kohdennettua parantamista.  

 
Painopisteiden asettaminen Keskittyminen painopistealoihin on osoittautunut onnistuneeksi 

valinnaksi. Näin on ennen kaikkea edistetty kohdennettua yhteistyötä 
muiden toimielinten kanssa ja parannettu komitean vaikutusta. Eurooppa-
neuvosto onkin kuluneena toimikautena ensimmäistä kertaa pyytänyt 
suoraan komitealta panosta – useaan otteeseen ja eri aloilla. Näin on 
saavutettu merkittävä virstanpylväs.  
 

Työvälineet ja 
työmenetelmät 

Painopistealojen käsittelyn parantamiseksi oli ajanmukaistettava 
työvälineitä ja työmenetelmiä. Olen iloinen siitä, että työvaliokunta ja 
täysistunto olivat asiasta samaa mieltä. Muuttamalla työjärjestystä ja sitä 
täydentäviä päätöksiä on kuluneella toimikaudella luotu muodolliset 
edellytykset painopisteiden mukaan suuntautuneelle komitean 
työskentelylle.  
 

Strategiset kumppanit Verkottuneessa toimintaympäristössä ETSK voi "siltana kansalais-
yhteiskuntaan" täyttää tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla vain 
tekemällä tiivistä yhteistyötä ulkoisten kumppanien kanssa. Olenkin 
toimikautenani korostanut, että suhteet muihin toimielimiin ja strategisiin 
kumppaneihin ovat komitean työskentelyn erityinen painopiste. Tässäkin 
asiassa komitea on kahtena viime vuotena onnistunut hyvin. 
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Tulokset Komitea on päättyvällä toimikaudella edistynyt ratkaisevasti kaikilla 
kolmella alalla – painopistealat, työmenetelmät ja suhteet kumppaneihin. 
Seuraavan katsauksen ei ole tarkoitus korvata pääsihteeristön laatimaa 
yksityiskohtaista toimintakertomusta. Pikemminkin siinä käsitellään 
erityisen tärkeitä "etappivoittoja". 
 

Kiitos Olen tietoinen siitä, että työohjelmani onnistunut toteuttaminen on 
edellyttänyt kaikilta asianosaisilta paljon – ja usein ylimääräistä – työtä.  
 
Kiitän kaikkia kollegoita ja kaikkia komitean työntekijöitä 
sitoutuneisuudesta ja yhteistyöstä. Saavutukset ovat yhteisten 
ponnistelujemme tulos. 
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2. HAASTEET JA PAINOPISTEET 
  

Puheenjohtajakauteni avajaispuheessa toin esiin eräitä komitean 
työskentelyn keskeisiä painopistealoja. Komitea on kaikilla näillä aloilla 
selviytynyt merkittävistä haasteista.  

 
Lissabonin strategia 

 
Ensinnäkin on mainittava Lissabonin strategia. Komitea on sen suhteen 
saavuttanut puheenjohtajakaudellani useita virstanpylväitä. 
 
Aivan uusi asia oli keväällä 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
ETSK:lle antama suora tehtävä. Toimeksianto Lissabonin strategian 
tukemiseksi kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien 
elinten verkoston avulla oli komitealle tunnustus sen institutionaalisesta 
roolista unionin korkeimmalla päätöksentekotasolla.  
 
Komitean ja kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen tiivis yhteistyö 
Lissabonin strategian yhteydessä sai maaliskuussa 2006 laaditun 
tiivistelmäkertomuksen myötä uuden ulottuvuuden. Kyseinen 
yhteistyömuoto on mielestäni lupaava.  
 
Eurooppa-neuvosto oli kevään 2006 kokouksessaan tyytyväinen komitean 
työhön ja uudisti ETSK:n toimeksiannon. Näin ollen esitämme seuraavan 
kertomuksemme Eurooppa-neuvostolle vuonna 2008. Se voi – 
myönteisten kokemusten perusteella – olla edellistä yksityiskohtaisempi, 
ja siinä voidaan tarkastella etenkin neuvoston korostamia yksittäisiä 
painopistealoja. Kertomusta koskeva työskentely on jo aloitettu. 
 

Kestävyys Kestävyysstrategia oli ja on edelleen yksi komitean painopistealoista. 
Tämä tavoitteeksi asetettu, eurooppalaista lisäarvoa luova seikka oli 
komitean huhtikuussa 2005 järjestämän sidosryhmien foorumin 
painopiste. ETSK järjesti myös maaliskuussa 2006 toimielinten välisen 
kuulemistilaisuuden puheenjohtajavaltio Itävallan pyynnöstä laaditun 
ETSK:n lausunnon yhteydessä. 
 
Ponnistuksemme on myös tässä yhteydessä tunnustettu korkeimmalla 
tasolla: Eurooppa-neuvosto antoi kesäkuun 2006 kokouksessaan 
ETSK:lle erittäin konkreettisen toimeksiannon aihetta koskevan 
työskentelyn jatkamiseksi. Sisäiset edellytykset tehtävän suorittamiseksi 
saatiin aikaan vielä puheenjohtajakauteni lopuksi.  
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Eurooppalainen talous- ja 
yhteiskuntamalli 
 

Eurooppalaisesta yhteiskuntamallista – joulukuussa 2004 laaditun 
komitean työohjelman painopiste – tuli vuotta myöhemmin valtion- ja 
hallitusten päämiesten Hampton Courtissa käymän keskustelun myötä 
aihe, johon viestinten huomio kohdistui.  
 
Niinpä aihetta koskeva lausuntomme oli yhtä päivänpolttava kuin ILO:n 
kanssa kesäkuussa 2006 järjestetty yhteinen kaksipäiväinen konferenssi. 
Tilaisuudessa komitea herätti huomiota erittäin innovatiivisella 
lähestymistavalla. Eurooppalaista talous- ja yhteiskuntamallia tarkasteltiin 
syvällisesti niin tutusta eurooppalaisesta kuin kansainvälisestäkin 
näkökulmasta.  

 
Unionista tiedottaminen – 
"K-suunnitelma" 

 
Komitea on erittäin sitoutuneesti ottanut vastaan haasteen, johon kaikkien 
unionin toimielinten on vastattava: Euroopan kansalaisten keskuudessa on 
(jälleen) herätettävä kiinnostus unionia kohtaan.  
 

 Komitea totesi vuonna 2004, että kyseessä on pitkän aikavälin hanke. 
Komitea on valinnut erittäin innovatiivisia keinoja, joiden avulla 
ongelmaan paneudutaan paitsi Brysselissä myös mahdollisimman lähellä 
asianosaisia. Esimerkkinä mainittakoon etenkin mielenkiintoa herättäneet 
sidosryhmien foorumit, joissa on luotu suoria kansalaisten ja virallisen 
Brysselin välisiä viestintäkanavia. Joukko opiskelijoiden toteuttamia 
paikallishankkeita aiheesta "Unionista tiedottaminen" on julkaistu 
ETSK:n esitteinä.  
 
Kyseisten toimien toteuttajia ovat ennen kaikkea olleet komitean jäsenet 
sekä heidän edustamansa organisaatiot ja verkostot. Kiitän jäseniä 
sydämellisesti henkilökohtaisesta panoksesta, jonka ansiosta komiteasta 
on tällä alalla tullut Euroopan komission läheinen institutionaalinen 
kumppani ja komitea on saanut aiempaa enemmän näkyvyyttä Brysselin 
ulkopuolella. 
 

Tulevaisuutta koskeva 
keskustelu –  
kansalaisvuoropuhelu 

Aikomuksenani oli säilyttää Euroopan tulevaisuutta ja eurooppalaista 
identiteettiä koskeva keskustelu painopisteenä myös Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan työskentelyn jälkeen. 
Aiheesta tuli Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten kielteisen 
tuloksen myötä ajankohtainen, vaikkakin eri syystä kuin toivoimme.  
 
Komitea on tarkastellut aihetta useissa lausunnoissaan ja erilaisissa 
tilaisuuksissa. Muun muassa Euroopan parlamentin perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasiat -valiokunta pyysi komiteaa järjestämään 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kuulemistilaisuuden perustuslaki-
luonnoksesta.  



- 5 - 

R/CESE 1081/2006 (de→fi)RS/AS/je  .../... 

 
Asiaa koskeva toimielinten välinen yhteistyö huipentui Itävallan 
puheenjohtajuuskaudella: ETSK ja Euroopan komissio kutsuttiin 
järjestämään korkean tason Sound of Europe -konferenssi, joka pidettiin 
Salzburgissa tammikuussa 2006.  
 

Eurooppalainen identiteetti Syyskuussa 2006 järjestetty perinteinen, kahden vuoden välein pidettävä 
konferenssi oli ehdotuksestani temaattinen seurantakonferenssi. 
Konferenssin valmistelua palvelivat "torstaitapaamiset", jotka järjestettiin 
joka toisella komitean täysistuntoviikolla ja joissa tarkasteltiin kysymystä 
siitä, mikä yhdistää Eurooppaa. Myös edellä mainittu eurooppalaista 
yhteiskuntamallia käsitellyt konferenssi oli merkittävä osa kyseisiä 
valmisteluja. 

 
Osallistava demokratia 

 
Tällä välin sivuraiteelle siirretyssä perustuslakiluonnoksessa tuodaan 
perinteisen edustuksellisen demokratian ohella esiin osallistava 
demokratia. Komitealla on kansalaisvuoropuhelun institutionaalisena 
kumppanina avainasema kyseisten periaatteiden kehittämisessä 
huolimatta siitä, tuleeko perustuslaki voimaan vai ei.  
 
Tärkeä väline tässä yhteydessä on suhteita järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin hoitava yhteysryhmä, johon 
palataan jäljempänä tarkemmin. Odotan jatkossakin paljon tältä 
rakenteelliselta yhteistyöltä, josta on tullut komitean ja komission 
yhteistyön kiinteä osa. 
 

ETSK:n 
kansalaisyhteiskunta-
palkinto 

Puheenjohtajakauteni alussa perustettu ETSK:n kansalaisyhteiskunta-
palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006. Tänä vuonna se 
on omistettu eurooppalaista identiteettiä edistäville kansalaisyhteiskunnan 
toimille. ETSK:n kulloinenkin puheenjohtaja määrittelee palkinnon 
aihepiirin, sillä mielestäni on tärkeää, että palkinnon yhteydessä otetaan 
vuosien mittaan huomioon mahdollisimman monia kansalaisyhteiskunnan 
toiminnan ulottuvuuksia.  

 
EU:n naapuruuspolitiikka 

 
Komitea on – osittain toimeksiannosta ja aina komission erityisellä 
tuella – toteuttanut konkreettisia toimia EU:n naapuruuspolitiikassa, joka 
on myös komitean painopisteala.  
 

Euromed Erityisenä painopisteenä ovat edelleen unionin eteläiset naapurimaat eli 
Välimeren alueen kumppanit (Euromed). Ammanissa pidettyä 
kansalaisyhteiskunnan huippukokousta, jonka järjestelyihin komitea 
osallistui, varjostivat juuri sitä ennen tapahtuneet terrori-iskut. Tätä 
taustaa vasten kokous toi entistä selvemmin esiin komitean alueella 
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toteuttamien toimien merkityksen. Toimiin sisältyy muun muassa talous- 
ja sosiaalineuvostojen perustamiselle annettu tuki.  
 
Aivan uusi asia oli puheenjohtajan saama kutsu esitellä Barcelonassa 
marraskuussa 2005 järjestetyssä Euromed-huippukokouksessa valtion- ja 
hallitusten päämiehille ETSK:n kymmenvuotisen työn tuloksia, jotka 
liittyivät Barcelonan prosessia koskevaan komitean toimeksiantoon. 
 

Itäiset naapurimaat Itäisistä naapurimaista Ukrainan kanssa on kehittynyt erittäin vilkas 
vuoropuhelu, jonka yhteydessä komiteasta on tullut hallituksen välitön 
keskustelukumppani luotaessa ja vahvistettaessa järjestäytynyttä 
kansalaisyhteiskuntaa. Valko-Venäjään on luotu ensimmäiset yhteydet 
kansalaisyhteiskunnan tasolla. 
 

Balkan Komitean Brysselissä maaliskuussa 2006 järjestämä Länsi-Balkanin 
foorumi toi yhteen alueen kansalaisyhteiskunnan edustajia. Komitean 
yhteysryhmä suhtautui myönteisesti ehdotukseeni ja sopi Kaakkois-
Euroopan vakaussopimuksen EU-koordinaattorin Ehrhard Busekin kanssa 
yhteistyöstä synergiaa luovilla aloilla.  
 

Ehdokasmaat 
 

Romaniaa ja Bulgariaa edustavat tarkkailijat nivottiin liittymisen 
valmistelemiseksi komitean työhön jo vuonna 2006. ETSK:lla on kaikki 
edellytykset laajentaa jäsenistöään kyseisiä maita edustavilla jäsenillä. 
Olen tehnyt valmistelevan virallisen vierailun kumpaankin maahan. 
 
Olen henkilökohtaisesti pyrkinyt vaikuttamaan Euroopan komissioon ja 
onnistunut edistämään kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumin 
perustamista Kroatian kanssa. Asia oli tärkeä, sillä Kroatian kanssa 
tehdyissä sopimuksissa ei mainita neuvoa-antavan sekakomitean 
perustamista.  
 

Latinalainen Amerikka Kansalaisyhteiskunnan tapaamiseen, jonka ETSK:n järjesti huhtikuussa 
2006 ennen EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen 
huippukokousta Wienissä vuonna 2006, osallistuivat alueen tärkeimmät 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. Komitean puheenjohtajana minut 
kutsuttiin tapahtuman jälkeiseen valtion- ja hallitusten päämiesten 
huippukokoukseen esittelemään henkilökohtaisesti komitean työskentelyn 
tuloksia. 
 

Aasia 
 

Geopoliittisten muutosten johdosta komitean suhteet Aasian maiden 
kansalaisyhteiskuntaan ovat myös tiivistyneet. 
 

EU:n ja Intian pyöreän Olen panostanut erityisesti siihen, että EU:n ja Intian pyöreän pöydän 
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pöydän ryhmä esikuvana 
Kiinalle 

ryhmä, joka on osoittautunut menestykseksi, tarjoaisi mallin EU:n ja 
Kiinan pyöreän pöydän ryhmälle. Asiaa koskevat valmistelut ovat 
pitkällä, ja EU:n ja Kiinan pöyreän pöydän ryhmän on määrä kokoontua 
ensimmäisen kerran tulevalla toimikaudella. 
 

Japani EU–Japani-vuosi 2005 tarjosi tilaisuuden vahvistaa suhteita kyseisen 
merkittävän EU:n kauppakumppanin järjestäytyneeseen kansalais-
yhteiskuntaan. Tältä pohjalta komissio pyysi komitealta valmistelevan 
lausunnon.  
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3. TYÖVÄLINEET JA TYÖMENETELMÄT 
 
 

 
Komitean oli uudistettava työmenetelmiään, jotta se kykenee antamaan 
oikea-aikaisesti aihepiiriltään merkittäviä lausuntoja.  
 

Sähköiset välineet – 
yksinkertaistaminen ja 
ajanmukaistaminen 

Pääsihteeristö on noudattanut kehotustani ja toteuttanut tärkeitä toimia 
sisäisen ja ulkoisen viestinnän verkottamiseksi sähköisten välineiden 
avulla. Sähköiset uutislehdet (Newsletter) ja täysin uudistettu ETSK:n 
Internet-sivusto ovat parantaneet tiedon saatavuutta. Olen erityisen 
tyytyväinen EU:n ja Intian pyöreän pöydän ryhmän verkkosivujen 
laatimista koskevaan komitean ja sen intialaisten kumppanien yhteiseen 
hankkeeseen. 
 
Puheenjohtajakaudellani kokoontui pääsihteerin johdolla komitean 
sisäisten menettelyjen yksinkertaistamista tarkastellut sisäinen työryhmä. 
Se antoi ratkaisevia virikkeitä päivittäisten työmenetelmien 
tehostamiseksi ja ajanmukaistamiseksi.  
 

Painopisteiden 
asettaminen ja resurssien 
hyödyntäminen 

Komitean työskentelyn tehostamiseksi tulisi kuitenkin luoda paitsi tekniset 
myös poliittiset edellytykset. Viesti oli selkeä: muut kuin ajankohtaiset 
lausunnot haittaavat komitean julkisuuskuvaa. Ratkaisuksi ehdotettiin 
olemassa olevien resurssien kohdennettua hyödyntämistä keskittymällä 
oleelliseen. 
 

Perusluonteiset muutokset 
 

Vaikka useat kollegat olivat asiasta samaa mieltä, ei muutosten 
toteuttaminen ollut helppoa. Onnistuin kuitenkin lopulta saavuttamaan 
kaksi tärkeää läpimurtoa, jotka helpottavat tulevaisuudessa ratkaisevasti 
keskittymistä oleellisiin seikkoihin. 

Yksinkertaistamista ja 
selkeyttämistä koskevat 
työvaliokunnan päätökset 

Työvaliokunta hyväksyi aluksi tilapäisen työryhmän kertomuksen 
(Wilkinsonin kertomus) työmenetelmistä ja teki tärkeitä päätöksiä sen 
täytäntöön panemiseksi. Muun muassa lausuntojen muotoa ja 
maksimipituutta koskevat säännöt yhtenäistettiin sitovasti. Erityisjaostojen 
puheenjohtajille annettiin entistä vahvempi rooli päätettäessä siitä, mikä on 
tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. 
 



- 9 - 

R/CESE 1081/2006 (de→fi)RS/AS/je  .../... 

Työjärjestyksen muutos Tähän liittyvä työjärjestyksen muutos paransi mahdollisuuksia 
rationalisoida komitean työskentelyä. Valitettavasti en onnistunut 
toteuttamaan mielestäni yksinkertaisinta ja tehokkaimmalta vaikuttavaa 
toimenpidettä: mahdollisuutta olla yksinkertaisesti antamatta lausuntoa 
aiheista, joihin komitea ei voi tuoda lisäarvoa. Ainoaa esittelijää voidaan 
kuitenkin hyödyntää aiempaa useammin, mikä on tärkeä ja 
oikeansuuntainen askel: lausunnot, jotka eivät tuo erityistä lisäarvoa, 
voidaan käsitellä yksinkertaistetulla menettelyllä.  
 

Tie on tasoitettu Työvälineiden ja työmenetelmien huomattavien muutosten ansiosta 
komitealla on puheenjohtajuuskauteni lopussa kaikki keinot antaa 
ajankohtaisia lausuntoja. Nyt on osoitettava poliittista tahtoa asettaa 
päättäväisesti painopisteet ja jättää käsittelemättä vähemmän tärkeät 
aiheet. Muiden kuin ajankohtaisten lausuntojen antamiselle ei 
tulevaisuudessa liene enää perusteita. 
 

Viestintästrategia Entistä voimakkaampi keskittyminen ajankohtaisiin aiheisiin on myös 
tärkeä osa komitean viestintästrategiaa. Tämä jo edellisen puheenjohtaja-
kauden aikana laadittu strategia on toteutettu asteittain. Strategia oli 
välitön menestys: kahtena viime vuotena tehdyt media-analyysit 
osoittavat, että komitean näkyvyys on parantunut selkeästi.  
 

Lainsäädäntäprosessin 
ulkopuoliset vaiheet 

Työohjelmaani sisältyi myös ajatus, jonka mukaan komitean toiminta 
tulisi ulottaa lainsäädäntäprosessia edeltäviin ja sen jälkeisiin vaiheisiin. 
Neuvoston puheenjohtajamaat ovat ottaneet ajatuksen hyvin vastaan 
lainsäädännön parantamista koskevan aloitteen yhteydessä. Syyskuussa 
2005 laaditussa asiaa koskevassa kertomuksessa osoitetaan suunta 
komitean asianomaisille lisätoimille. Ne tarjoavat komitealle lupaavan 
uuden toimintamuodon. 
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4. SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA STRATEGISIIN 
KUMPPANEIHIN 

 
 
Puheenjohtajakauden tuloksia ei olisi voitu saavuttaa ilman 
yhteistyöhön valmiita kumppaneita. Tämän vuoksi työohjelmani 
kolmas osa koski strategisten kumppanuuksien kehittämistä. 

 
Euroopan komissio 

 
Ensimmäinen ja merkittävä tulos tässä yhteydessä oli komission 
kanssa tehty yhteistyö. 
 

Yhteistyöpöytäkirja Marraskuussa 2005 allekirjoitin komission puheenjohtajan José 
Barroson kanssa ETSK:ssa uuden yhteistyöpöytäkirjan. Sen jälkeen 
esittelin asiakirjan yhdessä Margot Wallströmin kanssa ensimmäistä 
kertaa lehdistölle Berlaymont-rakennuksessa. Yhteistyö-
pöytäkirjassa asetetaan erittäin kunnianhimoiset tavoitteet komission 
kanssa tehtävälle yhteistyölle, ja sen myötä komitea saa entistä 
merkittävämmän roolin institutionaalisena kumppanina. 
 

Valmistelevat lausunnot, 
yhteistyö, mielipiteenvaihto 

Yhteistyöpöytäkirja on pantu jo puheenjohtajakautenani täytäntöön. 
 
Valmistelevien lausuntojen ja yhteisten kuulemistilaisuuksien määrä 
on lisääntynyt merkittävästi.  
 
Myös suora mielipiteenvaihto komission kanssa on selvästi 
lisääntynyt. Komission puheenjohtaja José Barroso ja vara-
puheenjohtaja Margot Wallström olivat kumpikin puheenjohtaja-
kaudellani kahdesti vieraina komitean täysistunnossa. Lisäksi muut 
komission jäsenet osallistuivat kutsustamme muihin täysistuntoihin 
sekä moniin erityisjaostojen kokouksiin ja erityistilaisuuksiin. 
 

Euroopan parlamentti Euroopan parlamentin puhemieheen Josep Borelliin ylläpitämieni 
suorien yhteyksien ansiosta sain toistuvasti kutsun osallistua 
valiokuntien puheenjohtajien kokouksiin. Kyseisten kokousten 
jälkeen Euroopan parlamentti pyysi komitealta kulloinkin suoraan 
valmistelevaa lausuntoa. Komitean ja Euroopan parlamentin 
yhteistyössä on kuitenkin vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia. 
Niitä voidaan hyödyntää vain työskentelyyn liittyvällä säännöllisellä 
yhteydenpidolla. Tässä on vielä paljon tehtävää tulevallakin 
toimikaudella.  
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EU:n neuvosto Painopisteiden asettamista koskeva politiikka alkoi kantaa hedelmää 
myös neuvoston suuntaan. Puheenjohtajakauteeni sisältyivät 
uudenlaiset lausuntopyynnöt unionin korkeimmalta päätöksenteko-
tasolta: ETSK sai ensimmäisen suoran toimeksiannon Eurooppa-
neuvostolta. Keväällä 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
esittämällä ensimmäisellä lausuntopyynnöllä oli ilahduttavia 
vaikutuksia: Lissabonin strategiaa koskeva toimeksianto uudistettiin 
vuotta myöhemmin, ja toinen, kestävävyysstrategiaa koskeva 
toimeksianto seurasi kesäkuussa 2006. 
 

Yhteydet puheenjohtajavaltioon Ponnistukseni tiivistää yhteyksiä kulloiseenkin unionin 
puheenjohtajavaltioon ovat selvästi onnistuneet. Puheenjohtaja-
kaudellani kaikki puheenjohtajavaltiot antoivat minulle tilaisuuden 
käydä valmistelevia keskusteluja valtion- ja hallitusten päämiesten 
tai yksittäisten hallitusten jäsenten kanssa.  
 

Yhteistyö, valmistelevat 
lausunnot, kutsut 
huippukokouksiin 

Puheenjohtajakaudellani järjestettiin säännöllisesti yhteisiä 
tapahtumia, joihin puheenjohtajavaltion ministerit osallistuivat 
aktiivisesti. Puheenjohtajavaltion pyynnöstä laadittujen 
valmistelevien lausuntojen määrä lisääntyi myös nopeasti. Kaikki 
puheenjohtajavaltiot antoivat ainakin kolme, Itävalta jopa neljä 
toimeksiantoa. 
 
Erityisen ilahduttavaa ja merkittävää oli ETSK:n puheenjohtajan 
kutsuminen ensimmäistä kertaa virallisiin huippukokouksiin, kuten 
Barcelonassa vuonna 2005 järjestettyyn Euromed- 
huippukokoukseen sekä Wienissä vuonna 2006 pidettyyn EU:n, 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen huippukokoukseen. Myös 
työllisyydestä ja sosiaalipolitiikasta vastaavan neuvoston 
Helsingissä vuonna 2006 pitämän epävirallisen kokouksen 
yhteydessä järjestetyssä kolmikantakokouksessa ETSK:lla oli 
ensimmäistä kertaa mahdollisuus esittää perinpohjaisesti kantansa.  
 

Kansalliset talous- ja 
sosiaalineuvostot 

Kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen verkoston kanssa tehtävä 
yhteistyö on voimistunut huomattavasti. Tästä on malliesimerkkinä 
Lissabonin strategian yhteydessä tehty yhteistyö neuvoston 
antamien toimeksiantojen johdosta. Tulevana toimikautena 
yhteistyötä tiivistetään edelleen, ja samalla sitä laajennetaan 
temaattisesti.  
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Alueiden komitea Suhteet alueiden komiteaan ovat parantuneet ratkaisevasti. 
Komiteoiden puheenjohtajat esittävät nykyisin toisilleen 
säännöllisesti kutsuja tärkeisiin tapahtumiin. Olenkin sopinut 
puheenjohtajakollegani kanssa yhteisillä painopistealoilla tehtävään 
yhteistyöhön liittyvistä ensimmäisistä konkreettisista toimista. 
Puheenjohtajien säännölliset yhteydet on tarkoitus mainita myös 
yhteistyösopimuksessa, jonka uudistamisesta käytävät neuvottelut 
ovat pian käsillä. 

 
Työmarkkinaosapuolet 
unionitasolla 

 
Suhteet työmarkkinaosapuolten unionitason organisaatioihin 
rajoittuvat valitettavasti edelleen ennen kaikkea konferenssien 
yhteydessä tehtävään tapauskohtaiseen yhteistyöhön. Mainittakoon 
etenkin Val Duchesse -sopimuksen 20. vuosipäivän johdosta 
järjestetty merkittävä seminaari, joka kokosi huhtikuussa 2005 
yhteen silloiset neuvottelujen osanottajat sekä nykyiset toimijat 
tarkastelemaan yhdessä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
tulevaisuutta. 
 

Eurooppalaisen 
kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot: yhteysryhmä 

Komitean tekemä yhteistyö muiden kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden ja verkostojen kanssa on kehittynyt ilahduttavasti.  
 
Henkilökohtaisena "perintönäni" pidän ennen kaikkea niitä hyvin 
moninaisia toimia, joista komiteassa huolehtii suhteita 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin hoitava 
yhteysryhmä. Toimet mainitaan erityisesti myös komission kanssa 
tehdyssä yhteistyösopimuksessa. Kyseinen innovatiivinen 
kumppanuusväline on selviytynyt ensimmäisistä haasteistaan, kuten 
Lissabonin strategiaa koskeviin yhteisiin toimiin liittyvästä 
yhteistyöstä, ja sitä on määrä hyödyntää entistä enemmän tulevana 
toimikautena. 
 

ILO Allekirjoitin joulukuussa 2005 Kansainvälisen työjärjestön 
pääjohtajan Juan Somavian kanssa yhteistyösopimuksen, jonka 
avulla on tarkoitus muuttaa yhteistyötämme entistä 
järjestelmällisemmäksi sekä parantaa yhteistyön näkyvyyttä 
ulospäin. ETSK:lla ja ILO:lla on niin monia yhteisiä tavoitteita, että 
tässä yhteydessä voidaan erityisesti hyödyntää yhteisvaikutuksen 
mahdollisuuksia. 
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YK:n talous- ja sosiaalineuvosto Vuonna 2006 vierailin Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja 
sosiaalineuvostossa New Yorkissa ja ehdotin vastaavan sopimuksen 
tekemistä. Reaktio oli myönteinen – olemme yhdessä puheenjohtaja 
Ali Hachanin kanssa osallistuneet vastavuoroisesti 
organisaatioidemme täysistuntoihin sekä edistäneet virallisen 
kirjeenvaihdon myötä yhteistyön tiivistämistä.  
 

AICESIS Olen puheenjohtajakautenani tiivistänyt huomattavasti komitean 
yhteyksiä myös talous- ja sosiaalineuvostojen ja muiden vastaavien 
elinten kansainväliseen järjestöön (AICESIS). Sisällön tasolla 
lisääntynyttä toimintaamme täydensi työvaliokunnan päätös 
käynnistää neuvottelut täysjäsenyydestä, vaikkakin komitealla olisi 
järjestön jäsenenä erityisasema. 
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5. LOPPUSANAT 
 
Jatkuvuus 

 
Olen saavuttanut kahtena viime vuotena tärkeimmät tavoitteeni. 
Työohjelmani painopisteitä eli avainaloja, ajanmukaisia 
työmenetelmiä ja strategisia kumppaneita koskevat saavutukset 
perustuvat edeltäjieni tekemään valmistelutyöhön. Tällainen 
jatkuvuus on komitean saavutusten tärkeä perusta. Näin ollen 
minulle onkin tärkeää luovuttaa seuraajalleen "järjestyksessä oleva 
talo". 
 

Kulttuuri Olen myös henkilökohtaisesti käynnistänyt komitean toiminnassa 
todellisen innovaation eli kulttuurin painottamisen (komitean 
määritelmän mukaisesti) "yhteisten arvojen tunnustuksena". 
Kulttuuri prosessina, joka määrittää arkipäiväämme, on 
muodostanut puheenjohtajakaudellani eräänlaisen identiteettiä 
luovan punaisen langan.  
 
Olen erittäin tyytyväinen siihen, että kollegat ja komitean 
henkilökunta antoivat tukensa ensimmäisille aloitteille, kuten 
kulttuuriilloille, näyttelyille ja konserteille. Erityisen hyvä esimerkki 
on varmasti myös komitean uusi lahjakirja, joka edustaa monien 
komitean jäsenten todellista yhteishanketta ja tarjoaa ETSK:lle 
uuden kulttuurisen käyntikortin. 
 

Tärkeimmät tavoitteet Työohjelmani toteuttamisen ansiosta kyettiin saavuttamaan 
komitean työskentelyä koskevat, kaksivuotisen puheenjohtaja-
kauteni tärkeimmät tavoitteet: 
 
1. Komitea on parantanut uskottavuuttaan valitsemalla entistä 

tarkemmin lausuntojensa aiheet sekä laatimalla tulevaisuutta 
koskevia analyyseja ja lausuntoja. 

2. Komiteasta on tullut avaintoimija Euroopasta tiedottamista 
koskevan kampanjan yhteydessä. 

3. Komitean näkyvyys on parantunut julkisuustyön ansiosta sekä 
hyödyntämällä komitean jäsenten roolia. 

4. Komitean toiminnan avoimuus on parantunut. 
5. Komitea kykeni kansalaisvuoropuhelun institutionaalisena 

kumppanina antamaan panoksensa osallistavan demokratian 
kehittämiseen unionitasolla. 

 
 
Tulokset ovat yksittäisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen 
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ponnistelujen summa. Komitea on työohjelmaansa toteuttamalla 
kyennyt parantamaan tunnettuuttaan, edistämään komiteaa kohtaan 
tunnettua hyväksyntää sekä lisäämään vaikutustaan. 
 
Kaikki nämä aloitteet ovat kuitenkin "käynnissä oleva työmaa": 
vaikka voimmekin olla ylpeitä saavutuksistamme, ei ole syytä levätä 
laakereillaan. Jätän seuraajalleni hyvän lähtökohdan sekä tärkeitä 
uusia lähestymistapoja tulevaa työtä varten. Hän kuitenkin perii 
myös työohjelmaani kuuluvat ja osittain vastaamattomat haasteet: 
 
− Painopisteiden asettaminen käsiteltävien aiheiden valinnassa 

on osoittautunut onnistuneeksi – siitä on nyt muodostuttava 
työskentelyn pysyvä periaate. 

− Komitean jäsenten asemaa on ajanmukaistettu vain tietyiltä 
osin – monilla aloilla tarvitaan vielä toimia. 

− Suhteita Euroopan parlamenttiin on edelleen kehitettävä. 
 
Olemme kahtena viime vuotena pohtineet siinä määrin unionin 
tulevaisuutta tai pyrkineet vaikuttamaan sen kehitykseen, että 
mielestäni on aiheellista lainata lopuksi yhteisön perustajan sanoja. 
Jean Monnet totesi toukokuussa 1954 seuraavaa: 

 
"Voimme valita vain kahdenlaisten muutosten välillä: niiden, joihin 
vain joudumme mukaan, ja niiden, joihin pyrimme tietoisesti ja 
jotka haluamme toteuttaa."1 
 
Olen pyrkinyt tietoisesti hyvin moniin muutoksiin ja olen iloinen 
siitä, että komitea on seurannut minua tällä tiellä.  
 
Saavutukset osoittavat, että olemme olleet oikeassa.  
 
Kiitän vielä kerran sydämellisesti kaikkia komitean jäseniä ja 
työntekijöitä yhteistyöstä.  
 
Toivotan seuraajalleni ja meille kaikille paljon onnea ja menestystä 
tulevalla toimikaudella! 

 
_____________ 

                                                           
1 Nous n’avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraînés et ceux que nous aurons su vouloir et 

accomplir. 


