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”Sinun Eurooppasi, sinun
mielipiteesi” -tapahtuma ja Rooman
sopimuksen 60-vuotisjuhla

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä
Maaliskuu 2017 | FI

Kokonaisvaltainen toimintapolitiikka
ohjaamaan autoteollisuuden muutosta
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Olen täällä Italian pääkaupungissa Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlavuonna osallistuakseni
ETSK:n järjestämään konferenssiin, jossa käsitellään nimenomaan Euroopan tulevaisuutta.
Kun ihmiset sanovat minulle, ettei juhlaan ole erityistä aihetta, pohdin heidän järkeilynsä perusteita.
Yhdentyneen Euroopan luomisen logiikka on edelleen enemmän kuin koskaan jäsenvaltioiden
ja jopa joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten päätösten
keskiössä.
Jotkut sanovat, ettei EU ole milloinkaan ollut näin jakautunut ja ettei kansalaisilla ole enää minkäänlaista kiinnostusta Eurooppa-hankkeeseen. Onko asia todellakin näin?
Eikö vuosikymmeniä kestänyt rauha, jonka tosin ovat rikkoneet muutamat sotaisat selkkaukset,
riitä, jotta eurooppalaiset ottavat todesta tilanteen, joka aiemmin näytti mahdottomalta maiden
välisten erimielisyyksien johdosta? Eivätkö talouskasvu ja kansalaisten hyvinvoinnin merkittävä
koheneminen – vaikkakin mitä ilmeisimmin useat yhteiskuntaryhmät, etenkin nuoret ja iäkkäät
ihmiset, ovat joutuneet sen johdosta huomattavasti kärsimään – ole riittäviä syitä antaa arvoa
sille, mitä on saavutettu?
Ja eikö tietämyksen huomattavan kehittymisen ihmisten ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden
”kustannuksella” pitäisi olla jotakin, joka saa meidät ylpeiksi ja joka helpottaa yhteiskunnallista,
kulttuurista, taloudellista ja poliittista elämäämme?
Uskoakseni vastauksen kaikkiin esittämiini kysymyksiin tulisi olla myöntävä.
On usein osoiteltu sormella ja syytelty julkista valtaa ihmisten vähäisestä uskosta unioniin tai
”Brysseliin”.
On tosiaan helpompi syyttää Brysseliä kaikesta pahasta, mitä ihmisille tapahtuu elämässä ja samaan
aikaan hehkuttaa valtioiden väitteitä neuvotteluvoitoista. Niin kutsuttu ”Brysselin kupla” katsotaan
monesti vastuulliseksi kaikista ikävistä seikoista ja sitä syytetään kaikista tragedioista.
Pidän tällaista asennoitumista äärimmäisen epäoikeudenmukaisena niitä kohtaan, jotka ovat
luoneet eurooppalaisen rauhan ja vaurauden hankkeen. Tässä hankkeessa, jonka nämä miehet
ja naiset kirjaimellisesti keksivät, on alusta lähtien ollut pyrkimyksenä parantaa sekä ihmisten että
maiden olosuhteita.

Sähköiseen liikkumiseen siirtyminen sekä verkkoon liitettyjen autojen
ja itseohjautuvan ajamisen kehitys
tarvitsee kokonaisvaltaista teollisuuspolitiikkaa yhdessä tasapainoisen
ilmastonmuutos-, ympäristö- ja energiapolitiikan kanssa. Tämä on tärkein
viesti ETSK:n tiedonannossa aiheesta
”Autoteollisuus uudenlaisen toimintamallin edessä?”. Siinä kehotetaan GEAR 2030 -ryhmää laatimaan
kunnianhimoinen pitkän aikavälin toimintapoliittinen suunnitelma.

tuotantoketju ja se, kuka ajoneuvoa
ajaa, jos kukaan. Kyse on lähes kaikesta,
mikä on vuosikymmenten ajan ollut
yleismaailmallista ja pätenyt autoteollisuudessa”, totesivat esittelijät Georgi
Stoev (BG – työnantajat-ryhmä) ja
Monika Sitarova Hrusecka (SK–
CCMI:hin nimetty edustaja).

jos panemme täytäntöön oikeanlaisen
toimintapoliittisen kehyksen. Tulevaisuuteen suuntautuvat poliittiset linjaukset ja Euroopan laajuinen koordinointi
ja yhteistyö ovat keskeisiä keinoja,
jolla autetaan sektoria mukautumaan
nopeasti muuttuviin olosuhteisiin”,
Georgi Stoev sanoi.

Väistämättömät rakennemuutokset merkitsevät mullistuksia kaikkiin
nykyisen arvoketjun vaiheisiin ja johtavat uusiin liiketoimintamalleihin.
”Haluamme korostaa autoteollisuuden
edessä olevia valtavia haasteita, mutta
myös valtavaa mahdollisuutta taloudelliseen kasvuun ja uusiin työpaikkoihin,

Tiedonannossa analysoidaan neljää
haastetta, jotka kohdistuvat tällä
hetkellä autoteollisuuteen: liikenteen
sähköistyminen ja irtautuminen hiilestä, tuotantoprosessin digitalisointi,
itseohjautuva ajaminen sekä verkkoon
liitettävät autot. (sma)●
●

Kehottaisin heitä, jotka – toisinaan perustellusti – kritisoivat Euroopan yhdentymiskehitystä, ottamaan loogisen jatkoaskelen: analysoimaan hintaan, joka unionin puuttumisesta olisi maksettava.
Kyllä, olkaamme realisteja: Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan kaltainen tärkeä kumppani on
lähdössä, meidän täytyy punnita seuraukset, jotka Euroopan kansalaisille koituisivat, jos tämä suurenmoinen hanke päättyisi. Minulla on vaikutelma, etteivät unionin parjaajat ole ajatelleet näin pitkälle.

”Autoteollisuus on käännekohdassa.
Haasteita on paljon, mukaan luettuina polttomoottorin tulevaisuus,

Ja tällöin ei ole kyse vain sen toteamisesta, ettei meillä ole muuta ratkaisua. Kyse on mielestäni
ennemminkin siitä, että jatketaan sellaisen ratkaisun kehittelemistä, joka valtavista ”kasvukivuistaan” huolimatta kykenee parhaiten vastaamaan odotuksiin, joita tuhansilla kansalaisilla – ovat he
sitten nuoria tai vähemmän nuoria, yrittäjiä, ammattiyhdistysaktiiveja tai työntekijöitä erilaisine
ideologioineen tai maailmankatsomuksineen – siis meillä kaikilla – täällä on.

Eurooppa selviytyy vain vahvan
talouden turvin
© Shutterstock

Maaliskuussa ETSK:hon saapuu nuoria kaikkialta EU:sta viettämään kanssamme Rooman sopimuksen
allekirjoittamisen 60-vuotisjuhlaa. Heitä aiotaan pyytää pohtimaan Euroopan tulevaisuutta. ”Sinun
Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -aloite tarjoaa ETSK:lle erinomaisen tilaisuuden saada uusia ja tuoreita
ideoita niiltä, jotka ovat Euroopan tulevaisuus ja joita varten me kaikki varmasti työskentelemme.
EU on aina sellainen, millaisen kansat haluavat sen olla. Ja nyt niillä on ”menyy”, josta voi valita.
Toivottavasti kansat osaavat tehdä viisaan valinnan, joka edistää rauhaa ja hyvinvointia kaikille.
Kuunnelkaamme siis Euroopan nuoria. Myös he haluavat rauhaa ja hyvinvointia.
Juuri niistä olemme kaikista ongelmista huolimatta voineet nauttia kuluneiden 60 vuoden ajan.
Gonçalo Lobo Xavier
ETSK:n varapuheenjohtaja
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EU:n on otettava johto käsiinsä
maataloustuotteiden kaupan
yhdistämiseksi kestävän
kehityksen tavoitteisiin
Muuttoliikekysymys edellyttää
reilua vastuunjakoa

Kuusikymmentä vuotta
Euroopan yhteisöä –
antakaamme yhdessä
tulevaisuudelle suuntaa!

pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisurahastoa varten sekä yhteinen talousarvio erityisesti euroalueelle.

Taloudellisen kasvun edistäminen
on elintärkeää; vain jos Euroopalla on
vahva talous, se voi kohdata paremmin
edessä olevat poliittiset ja sosiaaliset
haasteet. Tämä on yksi helmikuussa
annettujen ETSK:n lausuntojen tärkeimmistä viesteistä. ETSK ei usko
Junckerin suunnitelman riittävän, vaan
kehottaa tekemään lisää yksityisiä ja
julkisia investointeja.
Aiheesta Euroalueen talouspolitiikka laatimassaan lausunnossa

esittelijä Javier Doz Orrit (ES – työntekijät-ryhmä) ja toinen esittelijä Petr
Zahradnik (CZ – työnantajat-ryhmä)
painottavat, että EU:n pitäisi ottaa käyttöön raha-, ﬁnanssi- ja rakennepolitiikan
välineitä sopivassa suhteessa investointien ja kasvun virittämiseksi. Lausunto
tukee komission alkuperäistä ehdotusta
myönteisestä asennoitumisesta euroalueen ﬁnanssipolitiikkaan kokonaisuudessaan, ja siinä kehotetaan luomaan
eurooppalainen talletussuojajärjestelmä, yhteinen varautumisjärjestely

www.eesc.europa.eu

Lausunnossaan aiheesta Vuotuinen
kasvuselvitys 2017 ETSK peräänkuuluttaa EU:n hallinnon joustavuutta
ja suosittelee räätälöityjen ratkaisujen
käyttöä. Esittelijä Etele Barath (HU –
ryhmä ”muut eturyhmät”) uskoo EU:n
tarvitsevan bruttokansantuotetta
pitemmälle ulottuvaa lähestymistapaa
kasvuun nähden, mikä vaatisi tuloskeskeisen analyysin ja indikaattorit sosiaalija ympäristöpolitiikan sekä kestävän
kehityksen tavoitteille, yhdistettynä
sosiaalisen kehityksen edistämiseen.
Komitea toteaa, että selkeä ja ymmärrettävä pitkän aikavälin katsaus poliittisiin ja strategisiin näkökantoihin on
erittäin tärkeä tehtävä, kun otetaan
huomioon puheenjohtaja Jean-Claude
Junckerin määrittämät kymmenen painopistettä ja EU:n vuoteen 2030 asettamat tavoitteet. (mm)●
●

EU:n on otettava EU:n yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen
johto käsiinsä
järjestelmät kaipaavat merkittäviä investointeja
antoi helmikuun täysistunnossaan
maataloustuot- EU:nETSKpuheenjohtajavaltio
Maltan pyytämän,
aiheesta Korkealaatuista koulutusta kaiteiden kaupan
kille laaditun valmistelevan lausunnon. Vaikka
suhtautuu myönteisesti huomioon, jota
yhdistämiseksi ETSK
puheenjohtajavaltio kiinnittää tähän aiheeseen,
se totesi, että jos jäsenvaltiot jatkavat kriisin jälkestävän
keen käyttöön ottamiaan säästötoimenpiteitä,
ne eivät kykene tekemään investointeja, joita
tarvitaan korkealaatuisen julkisen koulutuksen
kehityksen
saattamiseksi kaikkien ulottuville. Tämän on
oltava ensisijainen tavoite Euroopassa nopeasti
tavoitteisiin
leviävän köyhyyden torjumiseksi, koska äskettäin
Maataloustuotteiden kauppa on
tärkeämpää – sekä
kiistanalaisempaa –
kuin koskaan. Se
palasi valokeilaan,
kun Euroopan parlamentti äänesti äskettäin laaja-alaisen
talous- ja kauppasopimuksen puolesta.
Myöhemmin tänä
vuonna maailman huomio kääntyy myös tulevaan
WTO:n ministerikokoukseen. Tämän aiheen odotetaan olevan jälleen hallitseva, ja EU:lla on oltava
sen käsittelyssä keskeinen asema.
Maataloustuotteiden kauppa on kuitenkin myös
olennaisen tärkeä tekijä useimpien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa. EU on
hyvässä asemassa johtaakseen tätä prosessia, sillä
se on maataloustuotteiden suurin viejä ja tuoja.
Se on myös todistanut kiinnostuksensa kauppaan
ja kestävään kehitykseen sekä uskottavuutensa
toimia yhdistävänä tekijänä kehittyneiden maiden
ja kehitysmaiden välillä.
”EU:n on aika tarttua ruoriin, jotta tämä ohjelma
saadaan etenemään koko maailmassa”, totesi
aiheesta ”Maatalouden rooli kauppaneuvotteluissa” 22. helmikuuta 2017 annetun
ETSK:n lausunnon esittelijä Jonathan Peel
(UK – työnantajat-ryhmä). ”EU:n pitäisi kehittää
edelleen useita YMP:n viimeaikaisia uudistuksia.
Se osoitti jo edellisessä WTO:n ministerikokouksessa pystyvänsä tuoreeseen ja tasapainoiseen
ajatteluun – mikä oli olennaisen tärkeää, kun
niin harvat odottivat myönteistä tulosta. EU:n
toivotaan jälleen kerran olevan askeleen edellä
kauppakumppaneitaan.”
ETSK antaa lausunnossaan suosituksia monenvälisen menettelyn etenemisestä ja kehottaa komissiota tekemään vaikutustenarvioinnin kestävän
kehityksen tavoitteiden, Pariisin sopimuksen ja
EU:n viimeaikaisten kauppasopimusten mahdollisista vaikutuksista maataloustuotteiden kauppaan. (sma)l

julkaistujen tutkimusten ja kertomusten mukaan
puutteellisella koulutuksella ja alhaisilla tuloilla
on selkeä yhteys.

ETSK yksilöi useita ensisijaisia toiminta-aloja, esimerkkeinä seuraavat:
●● parannetaan tukea varhaiskasvatukselle ja
elinikäiselle oppimiselle
●● Varmistetaan, että koulutuksella vastataan
globalisaatioon, digitalisaatioon ja työmaailman muutoksiin liittyviin haasteisiin.
●● Luodaan koulunkäyntinsä ennenaikaisesti
keskeyttäneille nuorille, matalan koulutustason omaaville sekä muuttajataustaisille
työntekijöille koulutusmahdollisuuksia.
●● Tunnustetaan epävirallinen ja arkioppiminen.
●● Lisätään investointeja opettajien koulutukseen.
●● Parannetaan opettajien työoloja ja -ehtoja
sekä palkkoja.
●● Lisätään julkisia investointeja perus- ja
ammattikoulutukseen.

ETSK otti kantaa myös Euroopan komission uuteen
osaamisohjelmaan. Nykyään noin 70 miljoonalla eurooppalaisella on heikko laskutaito eikä
riittävää luku- ja kirjoitustaitoa ja yli 20 prosenttia
ihmisistä ei käytännössä osaa käyttää tietokonetta.
Toisaalta yli 30 prosenttia korkeasti koulutetuista
nuorista on työssä, joka ei vastaa heidän kykyjään
tai toiveitaan, ja 40 prosentilla eurooppalaisista
työnantajista on vaikeuksia löytää työntekijöitä,
joilla olisi kasvun ja innovoinnin edellyttämiä taitoja.

ETSK kehottaa varaamaan vammaisille
mahdollisuuden osallistua humanitaariseen
apuun muuttoliikeriisiin liittyen
Vammaisten oikeudet on otettava huomioon
kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa ja ohjelmissa,
jotka koskevat muuttajia ja pakolaisia, kuten
määrätään EU:ssa vuonna 2011 voimaan tulleen
Yhdistyneiden kansakuntien vammaisyleissopimuksen 11 artiklassa. ETSK kehottaa lisäksi
parantamaan vammaisten osallistumista humanitaaristen toimien suunnitteluun, toteuttamiseen
ja valvontaan.
Nämä olivat ETSK:n pysyvän valmisteluryhmän
”vammaisten oikeudet” 14. helmikuuta 2017
järjestämän, aihetta ”Vammaisten pakolaisten
ja muuttajien tilanne” käsitelleen julkisen kuulemistilaisuuden keskeisiä päätelmiä. Tapahtuman
tavoitteena oli kiinnittää huomiota vammaisten
pakolaisten ja muuttajien tilanteeseen lisäämällä
pakolaisten parissa työskentelevien organisaatioiden keskuudessa tietoisuutta vammaisten oikeuksista ja erityistarpeista.

UUSI VIDEO
Uudessa kuusiminuuttisessa videossa
esitetään, kuinka ETSK tarjoaa jäsentensä avulla ainutlaatuisen kanavan
kansalaisyhteiskunnan aktiiviselle osallistumiselle EU:n politiikkaan ja lainsäädäntäprosessiin. Komitea on antanut
tosielämästä saadun asiantuntemuksen
perusteella tuhansia lausuntoja, jotka
auttavat parantamaan tavallisten EU:n
kansalaisten elämää.
Lausunnot ovat kehittäneet EU:ta edistämällä työllisyyttä ja hyviä käytäntöjä ympäristön, energiapolitiikan, ilmailun ja yhteisötalouden
kaltaisilla aloilla. Niiden avulla on edistetty demokratian, vapauden ja ihmisoikeuksien periaatteita
koko maailmassa ja puolustettu kaikkien EU:n kansalaisten ja erityisesti heikoimmassa asemassa
olevien yhdenvertaisia oikeuksia.
Yhteisötalouden yritykset, köyhyys ja EU:n ilmailuala ovat käytännön esimerkkejä aloista, joilla
ETSK:n tekemä työ on muokannut päivittäistä elämäämme. ETSK:n kolmen ryhmän puheenjohtajat
keskustelevat siitä, miten niiden jäsenten edustamia etuja on puolustettu EU:n tasolla. (mm)l

Puuttuakseen osaamisvajeeseen sekä ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuuteen
komissio on ehdottanut uusia toimenpiteitä. ETSK:n
näkemyksen mukaan uusi ohjelma on kuitenkin
pikemminkin askel oikeaan suuntaan kuin ratkaiseva
käännekohta. Tarvitaan innovatiivisempia ratkaisuja.
Tällaisia ratkaisuja on jo toteutettu eräissä Euroopan
maissa, ja niitä voitaisiin soveltaa muuallakin. On
otettava huomioon myös sosiaaliset ja sukupuolinäkökohdat, tunnustettava epävirallinen ja arkioppiminen ja edistettävä yrittäjyyttä elämäntaitona.
ETSK ehdottaa, että osaamisohjelma nivotaan osaksi
mahdollistavaa makrotaloudellista kehystä, jossa
ihmisten taitoihin ja kykyihin investoimista ei pidetä
kustannuseränä vaan panoksena, joka tuottaa ajan
myötä myönteisiä tuloksia. Lisäksi jäsenvaltioiden
maksuosuuksia yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen menojen kattamiseksi ei pitäisi sisällyttää
budjettialijäämien laskentakehyksiin. (dm)l
”Meidän on tehtävä kaikkemme ottaaksemme vastaan pakolaiset, erityisesti vammaiset pakolaiset.
Käsitys, jonka mukaan he vievät työpaikkamme,
on yksinkertaisesti virheellinen”, totesi ETSK:n
puheenjohtaja Georges Dassis avauspuheenvuorossaan. ”Jäsenvaltioilla on oikeudellinen ja
moraalinen velvollisuus ottaa vastaan pakolaisia
yhteisvastuullisesti ja humaanilla tavalla.”
”Tarvitaan vammaisten vastaanoton yhteiset
puitteet sekä toimenpiteitä ja ohjelmia heidän
integroimisekseen yhteiskuntaan”, lisäsi Ioannis
Vardakastanis (EL – ryhmä ”muut eturyhmät”),
joka on ETSK:n jäsen ja Euroopan vammaisfoorumin puheenjohtaja.

Ensimmäisessä työistunnossa keskityttiin Kreikan
tilanteeseen jatkotoimena ETSK:n lokakuussa 2016
Lesbokselle ja Ateenaan tekemälle vierailulle.
Toisessa istunnossa tarkasteltiin, mitä EU ja kansalaisyhteiskunta voivat tehdä pakolaiskriisin ratkaisemiseksi erityisesti haavoittuvassa asemassa
olevien pakolaisten ja muuttajien kannalta.

Vaikuttavimman puheenvuoron käytti
epäilemättä Ibrahim Al Hussein, syyrialainen
pakolainen, joka menetti toisen jalkansa
yrittäessään pelastaa ystävänsä pommituksen
aikana. Sen jälkeen hän pakeni Kreikkaan,
missä hänestä tuli vammaisurheilija. ”Olin kuin
haavoittunut lintu, joka yrittää lentää pois mutta
joka ei enää kykene käyttämään siipiään. Kreikassa
sain uuden elämän Kreikan kansan solidaarisuuden
ansiosta.” (va)l

Paikalliset asukkaat ovat maaseudun
kehityksen tärkeimpiä vauhdittajia
Näkemys ja johtajuus ovat maaseudun kehittämisen olennaisimmat edellytykset. Kohdennetut
ja helposti hallinnoitavat julkiset tukijärjestelmät
varmistavat siinä onnistumisen. Tämä oli tärkein
anti ETSK:n järjestämästä kuulemistilaisuudesta
Kylät ja pienet kaupungit maaseudun kehittämisen katalysaattoreina, joka pidettiin
Brysselissä 14. helmikuuta 2017. Kuulemistilaisuuden tärkeimpiä tuloksia hyödynnetään ETSK:n
oma-aloitteisen lausunnon valmistelussa.
Maaseutualueiden elvyttäminen on tärkeä päämäärä, johon EU:n on pyrittävä yhteisin voimin.
”Maaseutu kuuluu kaikille kansalaisille, ja sen
vuoksi kaikkien on osallistuttava sen elvyttämiseen.
Haluamme kehittää asianmukaisia toimintamalleja
paikallisten kanssa ja lisätä kylien ja pikkukaupunkien keräämää huomiota”, sanoi lausunnon esittelijä Tom Jones (UK – ryhmä ”muut eturyhmät”).
Valmisteluryhmän puheenjohtaja Piroska Kallay
(HU – työntekijät-ryhmä) lisäsi: ”Kylät ovat yhteisökeskuksia, joissa opetetaan sosiaalisia arvoja ja taitoja, ja osoitus yhteiskunnan yhteenkuuluvuudesta”.
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●● Investoidaan koulutusinfrastruktuuriin ja -välineisiin, kuten tieto- ja viestintäteknologiaan.
●● Hyödynnetään EU:n rahastoja aiempaa
paremmin laadukkaan yleissivistävän ja
ammatillisen koulutuksen, tutkimuksen ja
innovaation tukemiseksi.
●● Vahvistetaan opiskelijoiden, tutkijoiden,
opettajien ja kouluttajien EU:n laajuisia mahdollisuuksia liikkuvuuteen.

Haasteet ovat valtavia. Maaseutualueiden taantuminen on jatkunut jo 30–40 vuoden ajan, mikä
on johtanut perusinfrastruktuurin rapautumiseen,
työmahdollisuuksien heikkenemiseen, julkisten
liikennejärjestelmien alikehitykseen, väestön
ikääntymiseen jne. Kuulemistilaisuudessa esiteltiin parhaita käytäntöjä kahdesta maaseutukylästä,
walesilaisesta Tre’r Ddolista ja unkarilaisesta Kozardista. Lisäksi ECOVAST esitteli hyviä esimerkkejä
Kroatiasta ja Itävallasta osoituksena menestyksekkäästä toimintamallistaan, jossa haetaan kumppanuuksia kylien kanssa. (sma)l

Muuttoliikekysymys edellyttää reilua vastuunjakoa
Komission ja ETSK:n yhdessä järjestämä
tapahtuma, kolmas muuttoliikefoorumi, keräsi
yhteen yli 200 asiantuntijaa EU:n 28 jäsenvaltion
kansalaisyhteiskunnan organisaatioista. Nämä
edustajat kehottivat jäsenvaltioita noudattamaan yhteistä sopimustaan maahanmuuttajien
sijoittamisesta ja muuttamaan muuttoliikkeestä
kertovaa viestiä vastineena oikeistopopulistien
levittämiin pelkoihin ja huoliin.

Osallistujat vaativat myös turvallisia ja laillisia
väyliä perheenyhdistämisen helpottamista varten. ETSK:n jäsen José Antonio Moreno Díaz
(ES – työntekijät-ryhmä) huomautti työvoimapolitiikan segmentoitumisen ongelmasta, ja vaati
yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa, jotta
helpotetaan maahanmuuttajien työnsaantia ja
koulutusta.
Syyrialainen pakolainen Muhannad Bitar oli
kutsuttu kertomaan matkastaan Eurooppaan. Se
oli tarina väkivallan, pelon ja menetyksen leimaamasta odysseiasta. Bitarin kiteyttämänä: ”Matkani
näytti minulle Euroopan parhaimmillaan ja pahimmillaan.” (sma)l

Tilaisuuden avasivat yhdessä komission jäsen
Dimitris Avramopoulos ja ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis, joka totesi, että ”meillä ei
ole pelkästään moraalinen, vaan myös oikeudellinen velvollisuus vastaanottaa pakolaisia Geneven yleissopimuksen nojalla.” Puhujien mukaan

Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi –
ETSK:n jäsenten kouluvierailut

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet
vierailivat helmi- ja maaliskuussa kotimaidensa
kouluissa valmistelemassa niitä ”Sinun Eurooppasi,
sinun mielipiteesi” -tapahtumaan (YEYS). ”Sinun
Eurooppasi, sinun mielipiteesi” on eurooppalainen nuorisokokous, jossa oppilaat 33:sta EU:n
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden koulusta keskustelevat Euroopan tulevaisuudesta. Tapahtuma
järjestetään ETSK:ssa Brysselissä 30. ja 31. maaliskuuta 2017.
Jäsenet auttoivat oppilaita ja näiden opettajaa
ennen maaliskuun kokousta valmistelemaan
vastauksia seuraaviin keskeisiin ajankohtaisiin
Eurooppa-aiheisiin kysymyksiin:
●● Euroopan unionin hyödyt, saavutukset ja
epäonnistumiset

kotouttamispyrkimyksiä on tehostettava, ja
Mechelenin kaupunki esitettiin onnistuneen maahanmuuttajien kotouttamispolitiikan esikuvana.

●● Euroopan unionin haasteet ja mahdollisuudet
●● Euroopan tulevaisuus nuorten eurooppalaisten näkökulmasta ja mitä he tekisivät sen
parantamiseksi.
ETSK:n jäsenet kertoivat oppilaille, miten Brysselissä
pidettävä keskustelutilaisuus etenee, ja esittelivät
heille ETSK:n toimintaa ja roolia koko Euroopan
kansalaisyhteiskunnan näkemysten edustajana.

ETSK juhlii 60-vuotiasta EU:ta katse
tulevaisuuteen suunnattuna
ETSK järjesti korkean tason konferenssin
Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten
60-vuotisjuhlan kunniaksi Roomassa 13. maaliskuuta 2017. Konferenssi Kuusikymmentä
vuotta Euroopan yhteisöä – antakaamme
yhdessä tulevaisuudelle suuntaa! järjestettiin Italian edustajainhuoneessa. Avauspuheessaan Georges Dassis kertoi lyhyesti EU:n
suurimmista saavutuksista ja nykyisistä vaikeuksista ja korosti, että ”tämän 60-vuotisjuhlan
pitäisi merkitä uutta alkua – sellaisen EU:n uutta
alkua, joka on paljon aiempaa yhtenäisempi, joka
puolustaa solidaarisuutta ja jossa huolehditaan
aidosti kansalaisten hyvinvoinnista. Tulevaisuuden on oltava sosiaalisesta edistyksestä kumpuavien voimien, yritysten, työntekijöiden ja kaikkien
niiden käsissä, jotka haluavat elää rauhanomaisesti ja arvokkaasti. Toivon, että auttamalla
muokkaamaan EU:n tulevaisuutta ETSK pystyy
tekemään osansa, jotta tästä Eurooppa-näkemyksestä tulee totta.”

Kolmessa työistunnossa käsiteltiin seuraavia
aiheita:
●● Sosiaalinen EU eriarvoisuuteen puuttumisen
välineenä
●● Talous- ja rahaliiton loppuunsaattaminen EU:n
vahvistamiseksi
●● Kotouttamispolitiikat ja maahanmuutto
Asioiden käsittelyn jälkeen Georges Dassis kiitti
ETSK:n puolesta tohtori Pietro Bartoloa, joka vastaa Lampedusan saaren terveydenhoitopalveluista
ja joka tunnetaan palkitusta elokuvastaan Fuocammare. Hän on osoittanut esimerkillistä inhimillisyyttä
auttaessaan pakolaisia ja siirtolaisia, jotka ovat lähteneet vaaralliselle keskisen Välimeren reitille.
Konferenssin päätelmiä hyödynnetään tulevina
kuukausina ETSK:n työskentelyssä EU:n tulevaisuutta käsittelevän valkoisen kirjan tiimoilta. Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla osoitteessa
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eventsand-activities-60-years (dm)l

Oppilaat saavat 30. ja 31. maaliskuuta 2017
tilaisuuden esittää suosituksiaan Euroopan
tulevaisuudesta ETSK:n jäsenille. Kaksipäiväisen
tapahtuman lopuksi kaikki oppilaat valitsevat
äänestämällä kolme parasta ehdotusta, joiden
he uskovat tehokkaimmin muuttavan Euroopan
tulevaisuutta. (ks)l

Uudet talousmallit
ja sosiaalinen
innovointi –
Paremman Euroopan
mahdollisuus
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on
osallistunut yhdessä New Economy and Social Innovation (NESI) Global Forum- ja Global Hub for the
Common Good -organisaatioiden kanssa eurooppalaiseen keskusteluun välittämällä tietoja yhteisöiltä, jotka toimivat yhteistyö- ja kiertotaloudessa
sekä toiminnallisessa taloudessa. Tässä yhteydessä
julkisen ja yksityisen sektorin edustajia oli kutsuttu
kokoontumaan Brysselissä 16. helmikuuta 2017
pidettyyn tapahtumaan Uudet talousmallit ja sosiaalinen innovointi – Paremman Euroopan mahdollisuus.
ABI Research -tutkimuslaitoksen mukaan internetiin liitettyjen laitteiden määrä kasvaa vuoden
2015 yli 10 000 miljoonasta 30 000 miljoonaan
vuonna 2020. Digitaalinen vallankumous muuttaa elin-, osto- ja jopa työtapojamme, niin että
15 prosenttia Yhdysvaltojen ja EU15-maiden itsenäisistä ammatinharjoittajista on ansainnut tuloja
P2P-digitaalialustojen avulla. Samaan aikaan
Eurooppa jatkaa ilmastonmuutoksen torjunnan
eturintamassa, Pariisin ja Madridin kaltaiset kaupungit ovat ryhtyneet mittaviin toimiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja valtiot sitoutuvat
minimoimaan omat ja tärkeimpien teollisuudenalojensa ympäristövaikutukset. Voivatko nämä
kaksi suuntausta, digitaalinen vallankumous ja

ilmastonmuutoksen torjunta, lähentyä toisiaan?
Pystyykö Eurooppa hyödyntämään kaikki mahdollisuutensa ja kääntämään tilanteen edukseen?
ETSK on Euroopan kansalaisyhteiskunnan viestinviejänä havainnut uusien talousmallien tuomat
mahdollisuudet sekä niihin liittyvät vielä kartoittamattomat yhteiskunnalliset ja oikeudelliset
haasteet. Brysselissä pidetyssä tapahtumassa
analysoitiin tällaisten muutosten vaikutuksia ja
esiteltiin käytännön ulottuvuutta, kun pk-yritykset
ja muut sidosryhmät kertoivat kokemuksistaan ja
vaihtoivat parhaita käytäntöjä keskenään.
Tapahtuman tärkeimpiä tuloksia käsitellään NESI
Global Forumin keskusteluissa Malagassa Espanjassa 19.–22. huhtikuuta 2017 järjestettävässä seurantatapahtumassa, jossa on määrä laatia yhdessä
suuntaviivoja hallitusvallalle ja yrityksille ja kehitellä uutta toimintamallia, joka perustuu arvoihin
ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseen. (dm)l

EU:n ja Georgian kansalaisyhteiskuntafoorumi
perää lisää vapautta tiedotusvälineille ja
yhtäläisiä mahdollisuuksia työelämässä
Itäisen kumppanuuden piiriin kuuluvista maista
Georgialla on eniten kokemusta tiedotusvälineiden
vapaudesta. Lisätoimia kuitenkin tarvitaan journalistisen laadun, objektiivisuuden ja eettisyyden
lisäämiseksi sekä tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja rahoituslähteiden varmistamiseksi.
Tämä oli yksi tärkeimmistä viesteistä ETSK:ssa
16. helmikuuta pidetyssä EU:n ja Georgian
kansalaisyhteiskuntafoorumin toisessa
kokouksessa. Foorumi suositteli, että Georgian
hallitus ottaisi hallituksen toimintasuunnitelmien pääsuuntaukseksi sukupuolten tasa-arvon
ja vahvistaisi pyrkimyksiä varmistaa työlainsäädännön ja kansainvälisten työelämän normien
täytäntöönpano kaikilta osin.
Kansalaisyhteiskuntafoorumin edustajat arvioivat
EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen

täytäntöönpanon nykyistä tilannetta. He vetosivat Georgian julkisiin laitoksiin niiden sisäisen
yhteistyön lisäämiseksi ja EU:n jäsenvaltioihin
Georgian tukemiseksi sen virkamieskunnan viestintävalmiuksien kehittämisessä.
Georgian ensimmäinen apulaisvaltionministeri
Archil Karaulashvili piti hyvänä asiana Georgiassa
viime vuosina saavutettua edistystä, mutta totesi,
että ”valtiovallalla ei ole oikeutta levätä, koska korruptio ei nuku.”
”Georgia on ollut ja on edelleen erinomainen yhteistyökumppani, ja toivomme, että ihmiset saavat
tuntea assosiaatiosopimuksen konkreettiset edut
hyvin pian”, sanoi Dirk Schübel Euroopan ulkosuhdehallinnosta. EU:n odotetaan kuluvan kuukauden
mittaan poistavan viisumivaatimukset Georgian
kansalaisilta, joilla on biometrinen passi. (mm)l
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ETSK:n ryhmä ”muut eturyhmät”
ETSK laatii parhaillaan aihetta
Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia käsittelevää lausuntoa, jonka
esittelijä on ryhmän ”muut eturyhmät”
puheenjohtaja Luca Jahier.
Maaliskuun 1. päivänä järjestettiin osana
tämän lausunnon valmistelutyötä kuulemistilaisuus kansalaisyhteiskunnan,
monenvälisten organisaatioiden ja
muiden kulttuurialan toimijoiden
näkemysten kartoittamiseksi. Kuulemistilaisuuden avasi Luca Jahier yhdessä
Euroopan parlamentin jäsenten Silvia
Costan ja Elmar Brokin kanssa, jotka
ovat samaa aihetta käsittelevän Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteisen
mietinnön esittelijät.
Lausuntoluonnoksessaan ETSK kehottaa siirtymään eteenpäin asiakirjasta,
jonka tavoitteena on EU:n strategia,

selkeän strategian ja toimintasuunnitelman hyväksymiseen ja toteuttamiseen. Toimintasuunnitelman olisi
vastattava neljään rakenteelliseen
seikkaan eli tarpeeseen
●● selkeyttää hallintoa EU-tasolla
●● pyrkiä koordinoimaan ja tarjoamaan
täydentävää tukea jäsenvaltiotasolla
●● selkeyttää rahoitukseen liittyviä
näkökohtia
●● edistää toisiinsa kytkeytyvien kulttuurialan toimijoiden verkostoja,
jotka edustavat kukoistavaa kulttuurista kansalaisyhteiskuntaa.
Jotta kulttuurin merkitys kestävyyden
kannalta tunnustetaan täysin, ETSK
suosittaa, että kulttuuri tunnustetaan
kestävän kehityksen neljänneksi pilariksi tasavertaisesti talous-, sosiaali- ja
ympäristöpilarien kanssa.
ETSK suhtautuu myönteisesti siihen, että
kulttuuri todetaan rauhan ja vakauden
keskeiseksi perustaksi. Kulttuurilla on

LYHYESTI
Uusi CESlink-portaali

näin ollen ensiarvoinen merkitys, jotta
saavutetaan Euroopan unionin tärkein
päämäärä, rauhan, unionin omien arvojen ja sen kansojen hyvinvoinnin edistäminen. ETSK kehottaakin lausunnossaan
EU:ta ottamaan paikkansa Euroopan
omien kokemusten pohjalta globaalina johtajana, joka ylläpitää, suojelee
ja edistää rauhaa kaikkialla maailmassa.
Muita osallistujia kuulemistilaisuudessa
olivat Euroopan neuvosto, Unescon Brysselin-yhteystoimisto, EUNIC (Euroopan
unionin kansallisten kulttuuri-instituuttien verkosto), alueiden komitea, kuntien
kansainvälinen maailmanjärjestö, Interacts-säätiö, Culture Action Europe -verkosto ja Roberto Cimetta -rahasto. (cl)● ●

Tietoa laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen
todellisista hyödyistä: yritysten merkittävä asema
ETSK:n työnantajat-ryhmä
Euroopan parlamentin äänestys
laaja-alaisesta talous- ja kauppasopimuksesta (CETA) käynnistää uuden
vaiheen Kanadan ja EU:n välisten suhteiden tiivistämisessä. Tie ei ole kuitenkaan vielä kokonaan selvä, sillä kaikkien
EU:n jäsenvaltioiden on ratifioitava
sopimus. CETA on osallistavaa kasvua edistävä edistyksellinen sopimus,
joka tarjoaa pk-yrityksille huomattavia
etuja. Yritykset voivat myötävaikuttaa sen edistämiseen huomattavasti
antamalla sen hyödyistä tosielämän
esimerkkejä. Muun muassa tällaisia
näkemyksiä esitettiin Kanadan EU-suurlähettilään Daniel Costellon kanssa käydyssä keskustelussa, joka järjestettiin

alustavasti keväällä. Näin sen edut voitaisiin todistaa epäilijöille. Yhteisen
tutkimuksen sisältämän arvion mukaan
kahdenvälinen kauppa kasvaa 23 prosenttia, kun sopimus on täysin voimassa.

työnantajat-ryhmän kokouksessa
22. tammikuuta 2017.
Kuten suurlähettiläs Costello huomautti,
CETA on strategisesti merkittävä, koska
sen avulla voimme itse muokata globalisoituneen kaupan tulevaisuutta sen
sijaan, että vain seuraisimme toisten
luomia suuntauksia. Suurlähettiläs totesi,
että sopimusta pitäisi alkaa soveltaa

Kansainvälisenä naistenpäivänä 2017
Gabriele Bischoﬀ,
työntekijät-ryhmän puheenjohtaja
”Miesten ja naisten samapalkkaisuus
on EU:n keskeinen periaate, joka suojattiin
Rooman sopimuksella vuonna 1957. Juhliessamme sopimuksen 60-vuotispäivää
meidän on syytä juhlia myös sukupuolten
tasa-arvossa saavutettua edistystä: äitiysetuuksia ja työnsaantiin, jatkokoulutukseen, uralla etenemiseen ja työoloihin
ja -ehtoihin liittyvää tasa-arvoista kohtelua. Työmarkkinoilla ja päätöksentekijöinä
on nykyisin enemmän naisia kuin koskaan
ennen. Kriisi on kuitenkin osoittanut, että
emme voi pitää näitä etuja koskaan
itsestäänselvyyksinä. Kriisin alkuaikojen
säästötoimenpiteet ovat horjuttaneet

sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia. Usein vakavimmat seuraukset ovat
kohdistuneet köyhimpiin ja heikoimmassa
asemassa oleviin naisiin. Köyhyyden ja
sosiaalisen syrjäytymisen riski uhkaa muun
muassa yksinhuoltajaäitejä. Sukupuolten

Yleiskeskustelussa työnantajat-ryhmän
jäsenet ottivat esiin monia CETAa ja yleisesti vapaakauppaa koskevia kysymyksiä.
Työnantajat-ryhmän ja ETSK:n transatlanttisten suhteiden seurantakomitean
puheenjohtaja Jacek Krawczyk ehdotti,
että CETAsta järjestetään pyöreän pöydän keskustelu, johon osallistuu myös yrityksiä. ”Voidaan perustellusti sanoa, että
CETA on saanut maailmanlaajuisesti lähes
symbolisen arvon, sillä sen avulla voidaan
parantaa kansainvälisen kaupan yleistä
mainetta”, hän totesi. (jl)●
●
tasa-arvo ei ole vain hyviä aikoja varten –
se on luultavasti jopa tärkeämpää silloin,
kun yhteiskuntaan kohdistuu paineita.
Sukupuolten välinen palkkakuilu on huomattavan iso vielä 60 vuoden kuluttua
siitä, kun samapalkkaisuuden periaate
suojattiin perussopimuksessa. Kuilun
umpeen kurominen on pidettävä toimintasuunnitelmissa tavoitteiden kärkipäässä.
Eurooppa voi kukoistaa vain, jos se tunnustaa kaikkien kyvyt ja tukee niitä. Euroopan
työntekijät tarvitsevat palkankorotuksen,
ja meidän on ponnisteltava kovemmin
varmistaaksemme, että naiset saavat siitä
oman osuutensa.”

CESlink-portaali on ETSK:n ja
EU:n talous- ja sosiaalineuvostojen
verkkoyhteisö.
ETSK:n ylläpitämä portaali on keskitetty palvelupiste uutisille, jotka koskevat ETSK:n ja kansallisten talous- ja
sosiaalineuvostojen aloitteita ja tapahtumia. Portaalissa on tietoa talous- ja

sosiaalineuvostoista ja linkit niiden verkkosivustoihin sekä hakemisto puheenjohtajista ja pääsihteereistä. Käyttäjät
voivat hakea talous- ja sosiaalineuvostojen julkaisemia asiakirjoja erityisestä
tietokannasta, jossa on saatavilla lausuntoja, kertomuksia, päätöslauselmia,
tutkimuksia, sopimuksia, tiedotuslehtiä
ja muita kiinnostavia asiakirjoja, joita
hankkeeseen osallistuvat t organisaatiot
julkaisevat.
Portaali on luettavissa englannin- ja
ranskankielisenä, ja sieltä voi myös
tilata yhteisiä Twitter- ja RSS-syötteitä,
joiden ansiosta on helpompi pysyä selvillä kaikesta uudesta. (kf)
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en;
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr●●

AUTISMIAIHEINEN NÄYTTELY ETSK:SSA
”Työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaosto (SOC) järjestää 3. huhtikuuta 2017 autismia käsittelevän
keskustelun, joka liittyy maailman autismitietoisuuden päivään 2. huhtikuuta.
Keskustelun yhteydessä ETSK järjestää
autismiaiheisen valokuvanäyttelyn
kumppaninaan Autism Europe -järjestö,
jonka päätavoitteena on edistää autististen ihmisten oikeuksia ja auttaa heitä
parantamaan elämänlaatuaan. Näyttelyssä esitetään valokuvia kolmelta valokuvaajalta, jotka ovat Yhdistyneestä
kuningaskunnasta (Graham Miller),
Puolasta (Michał Awin) ja Luxemburgista
(Andre Weisgerber), sekä joukko nuorten
autististen skottitaiteilijoiden valokuvia.
JDE-rakennuksen 6. kerroksen aulatilassa pidettävä näyttely päättyy
21. huhtikuuta 2017. (jp)●
●

Elokuvaesitys ETSK:ssa: MATKA HISTORIAAN:
Muinainen Nemea ja Nemean kisat
”… Siellä, tunnelin päässä, odotettu
hetki: matka historiaan. Katsoja saa
hyvin omakohtaisella tavalla otteen historiasta, kadottaa iän, kansallisuuden,

Työntekijät-ryhmän naistenpäiväaloitteita selostetaan lisää täällä: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.
group-2-news.41724●
●

rodun ja värin tajun ja uppoutuu johonkin hetkelliseen ja ikuiseen.”
Nemea mainitaan myytissä Herakleesta
ja leijonasta, ja siellä järjestettiin kuuluisia
urheilukilpailuja, kuten olympialaisia. Elokuva kertoo hylätyn arkeologisen kohteen
ja unohtuneiden antiikin kisojen – sekä
tohtorin Stephen Millerin tarinan. Saamme
nähdä Stephen Millerin silmin antiikin
Kreikan urheilun ja uskonnon kiehtovan
keskuksen, jonne tulee ihmisiä kaikkialta
maailmasta henkiin herätettyihin Nemean
kisoihin. Seuraamme heidän ainutlaatuista
kokemustaan, matkaa historiaan.
Elokuva esitetään 29. maaliskuuta 2017
klo 19.00 JDE-rakennuksen 6. kerroksen
Atrium-tilassa, ja sen jälkeen pidetään
yleisötilaisuus, jossa kysymyksiin vastaa yksi elokuvan tuottajista, Joanna
Tachmintzis. (jp)●
●
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