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Luottavaisin mielin jatkossakin
Kuukausien jännityksen ja epävarmuuden jälkeen Euroopassa huokaistiin jossain määrin 

helpotuksesta muutamien jäsenvaltioiden vaalitulosten selvittyä.

Emmanuel Macronin voitto esimerkiksi on selvä osoitus ranskalaisten äänestäjien suhtautu-
misen muuttumisesta ”samoja vanhoja puolueita” kohtaan. Tähän on luonnollisesti syväl-
lekäyviä poliittisia syitä, mutta muutoksen merkit ovat ilmeiset.

Äänestäjien käsityksessä politiikasta ja poliittista toimenpiteistä on todellakin tapahtunut 
muutos, ja tämän tuloksena on valittu puolueista riippumaton ehdokas, joka ajaa omia 
näkemyksiään.

En ole poliittinen analyytikko, mutta Ranskan tilanne kiehtoo ja kiinnostaa minua, vaikka 
se poikkeaakin varsin paljon omastamme – ja mikä tyynnyttää minua vielä enemmän, ovat 
näiden tulosten seuraukset Eurooppa-hankkeen kannalta.

Ranskassa, kuten muissakin jäsenvaltioissa, useat ehdokkaat ajoivat ohjelmaa ja näkemyksiä, 
jotka – vaikka ne ovatkin oikeutettuja demokratiassa – olisivat asettaneet kyseenalaiseksi 
Euroopan yhdentymishankkeen sellaisena kuin me sen tunnemme.

Euroopan kannalta ei olisi hyvä asia, että Ranskan kaltaisella merkittävällä maalla olisi johtaja, 
joka vastustaa EU:ta.

Tällä en halua sanoa, etteikö EU tarvitsisi uudistuksia ja uusia virikkeitä. Tarkoitan, ettei EU:ssa ole 
tarvetta jollekulle, joka demagogiseen protektionismiin ja separatismiin perustuvan ideologisen 
käsitteen nimissä vastustaa hanketta kokonaisuudessaan hypoteettisen turvallisuuden varjolla.

Mielestäni yksilöllisten ja yhteisöllisten arvojen säilyttäminen yhteiskunnassa – kannattaa 
niitä sitten tai ei – on kaikkien oikeus ja velvollisuus, mutta oikeutuksen tähän menettää, 
kun niitä puolustamalla hyökkää sellaista Eurooppaa ja rauhanhanketta vastaan, josta me 
kaikki uneksimme ja josta haluamme jatkossakin hyötyä.

Emme tunne yksityiskohtaisesti nyt valittujen johtajien poliittisia suunnitelmia, ja monia 
näkökohtia on vielä määrittelemättä. Tiedämme kuitenkin, että etusijalle asetetaan euroop-
palaisen ihanteen säilyttäminen ja kaikkia hyödyttävään kasvuun tähtäävän Euroopan arvojen 
puolustaminen, mikä on riittävä syy olla tyytyväinen ja uskoa yhä lujemmin tulevaisuuteen.

Onkin enemmän kuin perusteltua, että Eurooppa huokaisee helpotuksesta ja pyrkii nyt 
uudistumaan huomioidakseen kansalaiset ja vastatakseen heidän huolenaiheisiinsa ja 
oikeutettuihin toiveisiinsa.

Todettakoon jälleen, että mielestäni ETSK:n jäsenten, jotka tuntevat omakohtaisesti kansa-
laisten toiveet, on oltava valmiita antamaan panoksensa sellaisen osallistavan ja rauhan-
omaisen Euroopan edistämiseen, joka auttaa kaikkia ja tekee yhteistyötä kaikkien kanssa. 
Tällainen on toiveeni!

Gonçalo Lobo Xavier
ETSK:n varapuheenjohtaja
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Can Dündar: ”Älkää jättäkö Turkkia yksin. 
Erdogan ei ole Turkki.”

Maanpaossa elävä 
turkkilainen toimittaja 
keskusteli ETSK:n kanssa 
tiedotusvälineiden 
vapaudesta ja 
ihmisoikeuksista

ETSK kutsui Turkin äskettäisten 
tapahtumien johdosta turkkilaisen toi-
mittajan Can Dündarin huhtikuiseen 
täysistuntoonsa. Turkkilaisen Cumhu-
riyet-sanomalehden entinen päätoimittaja 

kehotti EU:ta pysymään Turkin ja sen kan-
san rinnalla tukeakseen tiedotusvälineiden 
vapautta, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja 
demokratiaa.

”Turkki on nykyisin toimittajien suurin van-
kila”, Can Dündar totesi. ”Jos EU pitää 
edelleen ajattelun ja lehdistön vapautta 
erittäin tärkeinä, sen tulisi tukea Turkin kan-
saa. Euroopan ei pitäisi luopua arvoistaan 
lyhyen aikavälin etujen vuoksi.”

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis 
totesi: ”Teidän taistelunne on meidän 
taistelumme, ja tämä unionille suunnattu 

kehotus puolustaa demokratiaa on tärkeä. 
Toivon, että jäsenvaltioiden hallitukset, 
kansalliset parlamentit ja Euroopan par-
lamentti kuulevat sen. Olemme mukana 
tukemassa teitä.”

Tähän viestiin yhtyi myös ETSK:n työnte-
kijät-ryhmän puheenjohtaja Gabriele 
Bischoff, joka kehotti lisäksi Turkin 
viranomaisia vapauttamaan tällä hetkellä 
Turkissa vangittuna olevan saksalaisen 
toimittajan Deniz Yücelin. ETSK:n muut 
eturyhmät -ryhmän puheenjohtaja Luca 
Jahier ja REX-erityisjaoston puheenjohtaja 
Dilyana Slavova muistuttivat läsnäolijoita 
siitä, että jotta Turkki palaisi demokratian 
ja avoimuuden tielle, EU:n olisi jatkossakin 
työskenneltävä sen kansalaisyhteiskunnan 
kanssa.

Dündar, joka asuu nykyisin maanpaossa 
Saksassa, tuomittiin viiden vuoden van-
keusrangaistukseen sen jälkeen, kun 
hänen sanomalehtensä oli raportoinut 
siitä, että Turkin tiedustelupalvelu sala-
kuljettaa aseita Syyrian kapinallisille. ETS-
K:n varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo 
Xavier kehotti Turkkia tekemään yhteis-
työtä kansainvälisten toimittajajärjestöjen, 
Unescon, Etyjin ja Euroopan neuvoston 
kanssa lehdistönvapauden palauttami-
seksi maahan. (mm)� l
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Terrorismin rahoituksen torjunta 
edellyttää laaja-alaisempia toimia
ETSK kannattaa komission 
suunnitelmia käteisvarojen 
valvonnasta mutta 
painottaa suunnitelmien 
toteuttamisen esteitä

ETSK tukee komission uutta ehdotusta 
laajentaa käteisvarojen valvontaa EU:n 
rajoilla ja lisätä viranomaisten valtuuksia 
toteuttaa tarkastuksia ja takavarikoida 
tavaroita, mikäli epäillään laitonta toimin-
taa, jotta voidaan parantaa tiedonkeruuta 
ja paljastaa terrorismin rahoitustapauksia. 
ETSK on myös jälleen kehottanut komissiota 
julkaisemaan luettelon veroparatiiseista, 
jotka ovat vastuussa suurimmasta osasta 
laittomia rahavirtoja. Tämän toteuttamatta 
jättäminen estää merkittävästi ehdotuksen 
tehokasta täytäntöönpanoa.

”Käteisvarat ovat edelleen tärkein kanava, 
jonka kautta rahanpesijät ja muut 

talousrikolliset toimivat”, totesi aiheesta 
”Terrorismin rahoitus – käteisrahaliiken-
teen valvonta” laaditun ja huhtikuun täys-
istunnossa hyväksytyn lausunnon esittelijä 
Javier Doz Orrit (työntekijät-ryhmä – ES).

ETSK suosittaa, että kuulemisten ja tut-
kimuksen päätteeksi komissio laatii toi-
mintasuunnitelman käteisrahan käytön 
vähentämiseksi EU:ssa. ”Olisi arvioitava 
sitä, onko ilmoitusvelvollisuutta koskeva 

10  000 euron raja-arvo asianmukainen”, 
sanoi toinen esittelijä Mihai Ivaşcu (muut 
eturyhmät – RO). Lausunnossa ehdotetaan 
myös käteisvarojen määritelmän laajenta-
mista siten, että se sisältää ennalta maksetut 
kortit ja erittäin likvidit hyödykkeet, kuten 
kullan.

Komitea on tyytyväinen siihen, että jäsen-
valtioissa on tarkoitus määrätä seuraamuk-
sia ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä, 
mutta korostaa kuitenkin, että seuraamuk-
set olisi yhdenmukaistettava ja että olisi 
otettava käyttöön kaikille jäsenvaltioille 
yhteinen ilmoitusmenettely.

Lausunnossa painotetaan myös, että on tär-
keää parantaa tiedonvaihtoa ja koordinoin-
tia jäsenvaltioiden viranomaisten kesken ja 
kolmansien maiden kanssa, ja kehotetaan 
jäsenvaltioita asettamaan terrorismin tor-
juntaa koskevat tietokantansa Europolin 
käyttöön. (ll)� l
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ETSK kuulee EU:n kansalaisyhteiskuntaa 
valkoisesta kirjasta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) järjestää 
27 jäsenvaltiossa sarjan kansallisia keskustelutilaisuuk-
sia kuullakseen Euroopan kansalaisyhteiskunnan näke-
myksiä viidestä Euroopan tulevaisuusskenaariosta, jotka 
Euroopan komissio on esittänyt Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevässä valkoisessa kirjassaan ”Pohdintaa ja ske-
naarioita: EU27 vuoteen 2025 mennessä”.

Talous- ja yhteiskuntaelämän eri aloja edusta-
vien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 

keskustelutilaisuuksissa esittämät ideat, näkemykset 
ja huolet tullaan ottamaan huomioon valkoisesta kir-
jasta komission pyynnöstä laadittavassa ETSK:n lau-
sunnossa. Lausunto hyväksytään ETSK:n heinäkuun 
täysistunnossa.

Toukokuun aikana käytävät keskustelut ovat osa EU:n 
toimielinten käynnistämää koko unionin kattavaa, niin 
kansalaisille, viranomaisille kuin organisaatioillekin 
tarkoitettua laajaa keskustelukierrosta, jonka aiheena 
on Euroopan tuleva suunta. Kuten komissio toteaa lau-
suntopyynnössään, ETSK:lla on EU:n järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan edustajana keskeinen tehtävä 
tässä prosessissa.

Valkoisessa kirjassa esitetään viisi skenaariota siitä, 
miten Eurooppa voisi kehittyä vuoteen  2025 men-
nessä eri aloilla, esimerkiksi sisämarkkinoiden ja kau-
pan, muuttoliikkeen ja turvallisuuden sekä talous- ja 
rahaliiton saralla. (ll)� l
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ETSK ehdottaa sidosryhmäfoorumin 
perustamista naisten työllistettävyyden 
lisäämiseksi liikenteessä

Komissio kannattaa aloitetta, ja se 
käynnistetään marraskuussa 2017

Vain kaksi kymmenestä kuljetusalan työntekijästä on 
naisia. Koska 78 prosenttia alan työpaikoista on miesten 
hallussa, liikenneala on yksi aloista, joilla sukupuolten 
epätasa-arvo näkyy kaikkein eniten. ETSK katsoo, että 
naisten osuuden lisääminen alalla on kiireellinen tavoite, 
ja ehdottaa muutosfoorumin perustamista ongelmaan 
puuttumiseksi.

Huhtikuun 2017 täysistunnossa ETSK hyväksyi lausun-
non ”Naiset ja liikenne – muutosfoorumi”, jossa 
määritellään tämä uusi sidosryhmäfoorumi ja annetaan 
komissiolle suosituksia sen käynnistämisestä.

”Liikenne on ala, jonka miehet ovat suunnitelleet 
miehille”, ETSK:n esittelijä Madi Sharma (työnanta-
jat-ryhmä – UK) sanoi. ”Nykyään naisten määrän lisää-
misellä liikennealalla ei ole vain sukupuoleen liittyviä 

perusteita, vaan kyseessä on myös taloudellinen ja 
sosiaalinen välttämättömyys. Ala tarvitsee kipeästi 
päteviä, sitoutuneita työntekijöitä, jotka voivat tuntea 
olevansa arvostettuja ja turvattuja tuottaakseen kasvua 
ja innovointia.”

Foorumin avulla ETSK pyrkii sitouttamaan kaikki 
sidosryhmät alan työympäristön muutosprosessiin ja 
naisten mahdollisuuksien lisäämiseen. Foorumin olisi 
noudatettava toimintaan perustuvaa lähestymistapaa, 
johon kuuluu kohdennettuja toimenpiteitä, ja sitä olisi 
tuettava verkkosivuston avulla. ETSK katsoo myös, että 
parhaiden käytäntöjen seuranta, arviointi ja jakaminen 
ovat keskeisiä välineitä foorumin uskottavuuden ja 
onnistumisen varmistamiseksi.

Komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans ja 
liikenneasioista vastaava komission jäsen Violeta Bulc 
kannattavat aloitetta, joka käynnistetään marraskuussa 
2017. (mq)� l

ETSK: Ennakkoon haettavat matkustusluvat nykytilanteessa 
välttämättömiä viisumivapaille kolmansille maille

Komission suunnitelma perustaa EU:n matkustus-
tieto- ja  -lupajärjestelmä (ETIAS), jotta tehostetaan 
ilman viisumia Schengen-alueelle matkustavien henki-
löiden turvatarkastuksia, on välttämätön nykyisen tur-
vallisuustilanteen vuoksi, totesi ETSK viimeisimmässä 
täysistunnossaan.

ETSK korostaa ETIAS-järjestelmästä antamassaan 
lausunnossaan, että järjestelmässä kerätty tieto mah-
dollistaa Schengen-alueen rajojen tehokkaamman 
hallinnoinnin. Komitea kehottaa kuitenkin komissiota 
ratkaisemaan kysymyksen, joka liittyy Schengen-alueen 
ulkopuolisiin EU:n jäsenvaltioihin.

”Järjestelmä mahdollistaa turvallisuuteen tai sään-
töjenvastaiseen muuttoliikkeeseen liittyvien poten-
tiaalisten riskien vaatiman etukäteisvalvonnan, jotta 
voidaan suojella EU:n kansalaisia henkilöiltä, jotka ovat 
tulossa unioniin pahoissa aikeissa”, totesi esittelijä Jan 
Simons (työnantajat-ryhmä – NL). Vaikka kaikki eivät 
olisikaan tyytyväisiä ETIAS-järjestelmään, siitä on myös 

etuja matkustajille, sillä esimerkiksi odotusajat Schen-
gen-alueen rajoilla lyhenevät. ETSK katsoo kuitenkin, 
että järjestelmä tulisi panna täytäntöön asteittain ja 
että siitä olisi keskusteltava avoimesti asianomaisten 
maiden kanssa.

ETIAS-järjestelmää sovelletaan noin kuudenkymmenen 
EU:n ulkopuolisen maan kansalaisiin, jotka nykyisin 
voivat tulla Schengen-alueelle ilman viisumia. Järjes-
telmässä, joka on määrä ottaa käyttöön vuoteen 2020 
mennessä, matkustajien on haettava sähköisesti mat-
kustuslupaa, joka on ”viisumia kevyempi järjestely”. 
Järjestelmäalusta suorittaa automaattisia tarkastuksia 
hyödyntäen EU:n tietojärjestelmiä (Interpol, Europol, 
SIS, EES) ja myöntää tai epää luvan samana päivänä. 
Lopullisen päätöksen tekevät kuitenkin kansalliset 
rajavartijat.

ETSK suhtautuu myönteisesti ehdotukseen mutta 
korostaa, että ETIAS-järjestelmässä olisi kunnioitettava 
täysin perusoikeuksia ja henkilötietojen suojaa siten, 
että tiedot ovat ainoastaan rikoksia, terrorismia, laitonta 
maahanmuuttoa ja muita uhkia tutkivien viranomaisten 
ulottuvilla. (ll)� l

Miten vahvistaa puhdasta energiaa 
koskevaa komission ehdotusta

Euroopan energiasiirtymän vauhdittamiseen täh-
täävät politiikat edellyttävät aiempaa realistisempaa 
suunnittelua, kuluttajien mielipiteiden kuulemisen 
parantamista ja selkeämpiä sääntöjä uusiutuvista läh-
teistä peräisin olevaa energiaa koskevien tavoitteiden 
toteuttamisesta. ETSK hyväksyi täysistunnossaan huh-
tikuussa viisi lausuntoa, joissa käsitellään komission 
”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -pakettia. 
Kyseessä on tuhatsivuinen ehdotuspaketti, joka energi-
aunionista vastaavan komission jäsenen Maroš Šefčo-
vičin mukaan mullistaa energia-alan.

ETSK suhtautuu pakettiin pääosin myönteisesti. Tämä 
koskee etenkin pyrkimyksiä vahvistaa energiankulut-
tajien roolia omavaraisina tuottajina ja paikallisten 
energiayhteisöjen kaltaisia uusia markkinatoimijoita. 
Komitea ennakoi kuitenkin myös suuria haasteita, eten-
kin koska komissio aikoo valvoa kunkin jäsenmaan kan-
sallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia.

”ETSK on erittäin huolissaan siitä, miten hallintoproses-
sin avulla kyetään huolehtimaan täytäntöönpanosta ja 
tuottamaan konkreettisia tuloksia”, todetaan asiako-
konaisuuteen TEN/624 kuuluvassa pakettia käsittele-
vässä yleislausunnossa. ”Hallintoprosessi rakentuu liian 
pitkälti neuvottelujen ja vertaispaineen eikä selkeiden 
sääntöjen varaan.” ETSK on kehottanut selventämään 

edelleen, millä tavoin komissio voi vaatia jäsenvaltioita 
ryhtymään ”tarvittaviin toimenpiteisiin”, jos aikomusten 
tai täytäntöönpanon tasolla on aukkoja.

Komission tiedonannossa annetaan etusija energiate-
hokkuudelle ja korostetaan sen hyötyjä energiaköy-
hyyden vähentämisessä. Myös ETSK:n esittelijä Ulrich 
Samm (työnantajat-ryhmä – DE) korosti energiate-
hokkuuden merkitystä, mutta totesi, että ”se ei ole 
välttämättä ensimmäinen keino, joka olisi valittava 
energiaköyhyyden torjumiseen”.

Suunnitelma perustaa energiaköyhyyden seuranta-
ryhmä on tervetullut, ja komitea toteaa, että se heijastaa 
energia-asioista vastaavan ETSK:n jaoston (TEN) nykyi-
sen puheenjohtajan Pierre Jean Coulonin vuonna 
2013 tekemää ehdotusta.

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis varoitti, että 
energiasiirtymää ei pidä toteuttaa ”tiettyjen väestöryh-
mien eikä etenkään heikoimmassa asemassa olevien 
kustannuksella”.

Šefčovič sanoi, että on erittäin tärkeää viedä ehdotuk-
sia eteenpäin, koska maailma odottaa nyt EU:n näyttä-
vän esimerkkiä. (dm)� l
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EU:n nykyiset verosäännöt 
eivät vastaa digitaalitalouden 
vaatimuksia

Euroopan unionin verosääntöjä on mukautettava 
nykytodellisuuteen, jotta eurooppalaisille kyetään tar-
joamaan suotuisampi tulevaisuus. Se on tärkein viesti 
digitaalitalouden verotusta käsitelleestä keskustelusta, 
jonka ETSK järjesti 5. toukokuuta.

”Digitaalitalous ei ole enää pelkästään osa taloutta, 
vaan siitä on tulossa itse talous”, totesi tapahtuman 
pääpuhuja, Leedsin yliopiston vero-oikeuden pro-
fessori Rita de la Feria, tunnustettu verotusalan 
asiantuntija. ”Talouden digitalisaatio ja globalisaatio 
ovat peruuttamattomia kehityskulkuja. Joko jatkamme 
todellisuuden sovittamista oikeussäännöksiimme ja 
teemme yhä edelleen tilkkutäkkiratkaisuja, tai yri-
tämme mukauttaa määräyksiämme ja säädöksiämme 
varsinkin petoskysymyksissä – ja tarjoamme hyvin-
vointia kanssaihmisillemme,” hän lisäsi.

ETSK:n ”talous- ja rahaliitto”  -erityisjaoston (ECO) 
puheenjohtaja Joost van Iersel kehotti tilaisuuteen 
osallistuneita verotuksen ja talouden asiantuntijoita 
pohtimaan, miten jakamistalouden uusille liiketoi-
minnan, työnteon ja kulutuksen malleille pystytään 

järjestämään asianmukainen verotuskohtelu. Hän 
huomautti, että ETSK pitää digitaalitalouden soveliasta 
verotusta koskevia ehdotuksia ratkaisevan tärkeinä. 
Osana oikeudenmukaista verotusta käsittelevää työs-
kentelyään komitea valmistelee lausuntoa jakamista-
louden verotuksesta.

”Nykyiset verosäännökset uhkaavat tukahduttaa jaka-
mistalouden – joka itse asiassa on omiaan kasvattamaan 
tuottavuutta. Sen lisäksi ne kohtelevat kaltoin varsinkin 
pienyrityksiä,” totesi ETSK:n jäsen Krister Andersson 
(työnantajat-ryhmä – SE). ”Meidän on mukautettava 
verosääntöjämme vaaditulla tavalla, jotta kykenemme 
kohtaamaan haasteet ja pystymme hyödyntämään tar-
joutuvat mahdollisuudet kaikilta osin,” hän jatkoi.

”Tarvitsemme yhtenäisemmän verotusjärjestelmän 
Eurooppaan. Taloutemme ei ole sidoksissa maape-
räämme, joten meidän tulisi soveltaa siihen yhtä yhte-
näistä, eurooppalaista toimintamallia,” totesi Giuseppe 
Guerini (muut eturyhmät – IT), jakamistalouden vero-
tusta käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä. (mm)�l

ETSK kehottaa komissiota 
kasvattamaan tutkimukseen 
ja innovointiin tarkoitettuja 
määrärahoja

Komissio on järjestänyt sidosryhmäkuulemisen 
Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarviointia varten. 
Kuulemisen tulokset julkistettiin nyt ensimmäistä kertaa 
ETSK:n ja Euroopan komission (tutkimuksen ja innovoin-
nin pääosasto) yhteisessä tilaisuudessa 28. huhtikuuta.

Tällöin tarjoutui lisäksi mahdollisuus verrata mainittuja 
tuloksia ETSK:n varapuheenjohtajan Gonçalo Lobo 
Xavierin laatiman ETSK:n tiedonannon ydinsisältöön 
ja esittelijä Ulrich Sammin (työnantajat-ryhmä – DE) 
laatiman lausunnon antiin.

Gonçalo Lobo Xavier: ”Olemme tyytyväisiä tähän Euroo-
pan komission aloitteeseen, koska puiteohjelma on 
erittäin tärkeä sekä meidän että tulevien sukupolven 
tulevaisuutta ajatellen ja ETSK on ollut vahvalla panok-
sella mukana arviointiprosessissa.”

Konferenssin päätelmä oli, että Horisontti 2020 -puite-
ohjelma on ollut onnistunut innovaatio-ohjelma, joka 
on yhdistänyt huippuosaamisen, yhteiset tutkimusinf-
rastruktuurit, rajatylittävän yhteistyön sekä yliopistojen, 
teollisuuden, pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden 
välisen yhteisvaikutuksen. 89 prosenttia vastaajista kat-
soi kuitenkin, että on ehdottoman välttämätöntä lisätä 
EU-tason määrärahoja tutkimus- ja innovointitoimintaan 
ja laajentaa osallistujakuntaa pitäen silti kiinni huippuluo-
kan laatunormeista.

Rahoituksen suhteen Ulrich Samm tähdensi, että ”suurin 
havaitsemistamme ongelmista olivat tavattoman isot 
eroavuudet Euroopassa. Menestyksekäs osallistuminen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan vaihtelee hyvin paljon, 
mikä korreloi hyvin selkeästi maakohtaisen rahoituksen 
kanssa. Vahvempaan kansalliseen rahoitukseen päätyneet 
jäsenvaltiot korjaavat parempaa tulosta kuin niukemman 
vastaavan rahoituksen valinneet jäsenvaltiot.” (mr)� l

ETSK:n puheenjohtajan Eurooppa-päivän 
viesti

Euroopan unionin perusta valettiin 67 vuotta sitten, 
9. toukokuuta 1950, kun Ranskan ulkoministeri Robert 
Schuman aloitti uuden kehityksen kohti Euroopan 
yhdentymistä ehdottamalla Euroopan hiili- ja teräs-
yhteisön (EHTY) perustamista. EHTY oli kuitenkin vasta 
alkusoittoa, ja muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 
1957, viitoitettiin tietä EU:n synnylle allekirjoittamalla 
Rooman sopimus. Tänä päivänä meillä on tilaisuus 
juhlistaa ja arvioida EU:n saavutuksia mutta samalla 
myös pohtia tulevaisuudennäkymiä ja eurooppalaisten 
nykyisiä hyvin kouriintuntuvia ongelmia.

Totuus on, että EU:n menestystarinoita ei juuri koskaan 
mainita ja että sen saavutukset vaipuvat useimmiten 
unholaan. Vilkaisu historiaan herättää kuitenkin vää-
jäämättä ylpeyden kaikesta siitä, mitä EU on saanut 
aikaan. Rauha, mahdollisuus elää vapaasti, ihmisten 
ja tavaroiden liikkumisvapaus ja 50 vuotta taloudel-
lista ja sosiaalista edistystä ovat vain muutamia niistä 
eduista, joista olemme saaneet nauttia ja voimme 
nauttia edelleen. Velvollisuutenamme on muistuttaa 
maailmaa siitä, etteivät nämä hyvät asiat tipahtaneet 
taivaasta vaan niistä on kiittäminen Euroopan unionia. 
Mitään ei myöskään voida pitää itsestäänselvyytenä, 
ei edes rauhaa.

Kaikesta huolimatta meidän on tunnustettava, että vuo-
desta 2009 lähtien osa EU:n perusarvoista, esimerkiksi 
yhteisvastuu, on painunut unohduksiin. Viime vuosina 
on jälleen nähty, miten muukalaisviha, rasismi ja fasis-
tinen puhe lisääntyvät pelottavasti ja miten kiihkokan-
salliset ja populistiset puolueet saavat yhä enemmän 
jalansijaa ja vetoavat yhä laajempiin kansanjoukkoihin. 
Saadakseen EU-vastaisen mielialan nopean kasvun tait-
tumaan EU:n on kuitenkin tehtävä rohkeita päätöksiä 
ulospääsyn löytämiseksi umpikujasta ja kriisien noi-
dankehästä. Voimme voittaa ihmisten luottamuksen 
takaisin vain, jos jäsenvaltioiden poliittiset päättäjät ja 
johtajat osoittavat selkeästi ja merkityksellisellä tavalla, 
että EU on lähellä eurooppalaisia. On häpeällistä, että 
vielä vuonna 2017 Euroopassa kuolee ihmisiä nälkään 
ja köyhät köyhtyvät köyhtymistään. Meidän kaikkien 
on päästävä yhteisymmärrykseen tarpeesta harjoittaa 
sosiaalista markkinataloutta, jonka puitteissa vaurautta 
jaetaan uudelleen ja talousmallimme sosiaalista ulot-
tuvuutta vahvistetaan.

ETSK on ajanut tätä ajatellen jo pitkään konkreettisina 
ehdotuksina esimerkiksi jäsenvaltioiden velkojen otta-
mista yhteiselle vastuulle ja taattua vähimmäistuloa 
EU:n kansalaisille. Lisäksi ETSK:lla on nyt tilaisuus laatia 

ja esittää ehdotuksia Euroopan tulevaisuudesta komis-
sion pyytämässä lausunnossa, josta on määrä äänes-
tää muutaman kuukauden kuluessa. Tässä yhteydessä 
sovelletaan samaa mallia kuin laadittaessa lausuntoja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista ja muutto-
liikkeeseen vastaamisesta eli kuullaan kaikkien jäsen-
valtioiden työmarkkinaosapuolia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Euroopan unionin 
yhtenäisyyden, demokraattisuuden, yhteisvastuulli-
suuden, rauhan, hyvinvoinnin ja kansalaisläheisyyden 
varmistamiseksi tarvitaan kiireesti poliittisia päätöksiä.

Georges Dassis
ETSK:n puheenjohtaja
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Teollinen muutos ja energiakäänne: hiilestä irtautumisen 
vaikutuksia on lievennettävä

ETSK:n neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden 
muutokset” (CCMI) järjesti 7. huhtikuuta korkean tason 
keskustelutilaisuuden aiheesta ”Teollisuuden muu-
tosprosessi ja energiakäänne: teolliset, taloudelliset ja 
sosiaaliset seuraukset”. Tapahtuma kokosi yhteen ener-
gia-alan asiantuntijoita hiiltä tuottavista jäsenvaltioista, 
teollisuuden ja ammatillisten järjestöjen edustajia sekä 
ETSK:n jäseniä.

Keskusteluissa tuotiin julki haasteet, joita hiilikaivosten 
sulkeminen aiheuttaa hiilikaivosalueille ja maille, missä 
on hiilentuotantoa. Esimerkiksi alueilla, missä hiili on 
yksi harvoista kotimaisista energianlähteistä ja missä se 

on tärkeä työllistäjä, voivat energiakäänteen vaikutukset 
olla suuret.

Osallistujat olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Euroo-
passa on tarpeen irtautua hiilestä hallitusti vaiheittain, 
jotta ryhdytään toimimaan vuoteen 2050 asetettujen 
sopimusperusteisten vähähiilisyyden tavoitteiden 
mukaisesti sekä ympäristön ja terveyden suojelemi-
seksi. Energia-asioista vastaavan ETSK:n jaoston (TEN) 
puheenjohtaja Pierre Jean Coulon korosti, että pro-
sessi edellyttää älykkäitä pitkän aikavälin strategioita, 
jotka tähtäävät talous-, ympäristö- ja sosiaalivaikutusten 
tasapainottamiseen. ETSK:n jäsen Janusz Pietkiewicz 

(työnantajat-ryhmä – PL) lisäsi, että on tarpeen tehdä 
kuluttajista aktiivisia osapuolia (tuottajakuluttajia).

Osallistujat painottivat, että siirtyminen hyödyntämään 
uusiutuvia energialähteitä voisi olla osa ratkaisua. Ener-
giakäänteen onnistuminen edellyttää alueellisia inves-
tointiohjelmia ja paikallisväestön osallistamista, jotta sille 
hankitaan suuren yleisön tuki.

Kuten ETSK:n jäsen Dumitru Fornea (työnteki-
jät-ryhmä – RO) asian tiivisti: ”Emme haikaile menneitä. 
Kyse ei ole hiilen pelastamisesta vaan taloutemme ja 
kanssaihmistemme työpaikkojen pelastamisesta. Ja se 
vaatii aikaa, kaikkien osapuolten tukea ja yhteydenpitoa 
asianomaisten ihmisten kanssa.” (sma)� l

Professori Rita de la Feria keskustelutilaisuudessa, jonka aiheena oli digitaalitalouden verotus.
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Georges Dassis Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen 
foorumissa: ”Solidaarisuutta 
harjoittamalla voimme jättää 
jäljen historiaan”

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis 
osallistui 12. huhtikuuta Euroopan solidaa-
risuusjoukkojen sidosryhmäfoorumin pää-
tösistuntoon yhdessä Euroopan komission 
puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 
ja Euroopan parlamentin puhemiehen 
Antonio Tajanin kanssa.

”Solidaarisuutta harjoittamalla saavutamme 
onnistumisia, jotka ovat toisinaan niin suu-
ria, että ne voivat jättää jäljen historiaan”, 
Dassis totesi.

Dassis ilmaisi tyytyväisyytensä Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskevaan aloittee-
seen ja korosti, että ”ETSK on kehottanut 
ryhtymään EU:n johdolla toimenpiteisiin, 
jotka ovat luonteeltaan sosiaalisia ja jotka 
ovat suoraan yhteydessä kansalaisten 

päivittäiseen elämään. Tätä taistelua ei 
voiteta pitämällä puheita vaan ennemmin-
kin toimin, jotka on saatettava kansalaisten 
tietoisuuteen.”

”Mikään ei ole viisaampaa kuin toisten 
auttaminen”, totesi Antonio Tajani, joka 
viittasi luonnonkatastrofien jälkeiseen soli-
daarisuuden tarpeeseen.

”Kuulumme edelleen maailman rikkaim-
paan osaan, ja siksi meidän on opittava 
jakamaan”, totesi Jean-Claude Juncker.

Syyskuussa 2016 käynnistetyssä aloitteessa 
tavoitteena on antaa 18–30-vuotiaille nuo-
rille mahdollisuus osallistua hankkeisiin 
heikossa asemassa olevien auttamiseksi. 
ETSK tukee nuoria kansalaisia tekemällä 
kansalaisyhteiskuntapalkintoa tunnetuksi 
sekä myös järjestämällä vuosittain ”Sinun 
Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -nuoriso-
tapahtuman. Lisäksi 18. toukokuuta ETSK 
vietti Erasmus+-ohjelman 30-vuotisjuhlaa 
järjestämällä konferenssin tapahtuman 
kunniaksi. (ks)� l

LYHYESTIEhdotus Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariksi herätti 
kriittisen ensireaktion 
työnantajajärjestöjen parissa
ETSK:n työnantajat-ryhmä

Ehdotus Euroopan sosiaalisten oikeuk-
sien pilariksi sai käsiteollisuuden ja pienten 
ja keskisuurten yritysten eurooppalaisen 
liiton (UEAPME), Euroopan kauppa- ja teol-
lisuuskamarien liiton (Eurochambres) ja 
julkisten työnantajien ja julkisten yritysten 
eurooppalaisen keskuksen (CEEP) pääsih-
teereiltä kriittisen ensireaktion. Véroni-
que Willems, Arnaldo Abruzzini ja Valeria 
Ronzitti osallistuivat työnantajat-ryhmän 
kokoukseen keskustellakseen organisaati-
oidensa nykyisistä painopisteistä.

”Tähän mennessä näkemämme ehdotukset 
työ- ja yksityiselämän tasapainosta vaikut-
tavat merkittävästi pk-yrityksiin ja lisäävät 
kustannustaakkaa”, totesi UEAPME:n pää-
sihteeri Véronique Willems. UEAPME:n 

mukaan ehdotuksen pääpaino pitäisi aset-
taa nykyisten sääntöjen täytäntöönpanon ja 
niiden noudattamisen valvonnan paranta-
miseen uusien oikeuksien luomisen sijaan.

”Olemme hyvin huolestuneita suunnasta, 
jonka unionin politiikka on ottamassa”, 
sanoi Eurochambres-järjestön pääsihteeri 
Arnaldo Abruzzini viitaten Euroopan sosi-
aalisten oikeuksien pilariin. Hänen näke-
myksensä mukaan Euroopan unionissa 
on havaittavissa suuntaus, jossa sosiaa-
lista näkökulmaa pyritään hyödyntämään 
mahdollisimman pitkälle, koska poliitikot 
toivovat sen lopettavan populismin lisään-
tymisen. Hän korosti, että mikään sosiaali-
politiikka ei voi olla kestävää ilman kasvua 
ja uusien työpaikkojen luomista. Sosiaali-
politiikalla ei luoda työpaikkoja, vaan niitä 
luovat yrittäjät, jotka tarvitsevat vakaan, 
kasvua tukevan liiketoimintaympäristön.

CEEP:n pääsihteerin Valeria Ronzittin 
mielestä komission ehdotuksia on nyt ana-
lysoitava huolellisesti, jotta arvioinnista saa-
daan perusteellinen ja realistinen. Ronzittin 
mukaan työnantajilla olisi erinomainen 
tilaisuus korostaa kasvun ja työllisyyden 
merkitystä sosiaalisen pilarin käsitteelle 
tulevassa sosiaalialan huippukokouksessa 
Göteborgissa. (lj)� l

Työntekijät haluavat konkreettisia 
muutoksia: tavoitteena sosiaalinen 
Eurooppa, joka toimii kansalaisten 
hyväksi
ETSK:n työntekijät-ryhmä

Euroopan komissio julkaisi 26. huhti-
kuuta 2017 ns. sosiaalisen pakettinsa. Se 
koostuu 17 eri asiakirjasta, ja sisältää muun 
muassa ehdotuksia Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista. Tämä on Junckerin 
komission ensimmäinen vastaus ammatti-
yhdistysliikkeen vaatimuksiin.

Sosiaalivajeeseen on puututtava pikaisesti 
korjaamalla sosiaali- ja talouspolitiikan 
epätasapaino sekä vahingot, joita vuosia 
kestänyt tiukka säästöpolitiikka on euroop-
palaiselle yhteiskunnalle aiheuttanut. Työn-
tekijät vaativat sosiaalista Eurooppaa, joka 
toimi heidän hyväkseen, ja konkreettisia, 
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia.

ETSK:n työntekijät-ryhmä aikoo analysoida 
seikkaperäisesti komission ehdotukset, 

joiden joukossa on sekä lainsäädäntö- että 
muita aloitteita. Tarkoituksena on arvioida, 
miten ehdotukset vastaavat kansalaisyhteis-
kunnan odotuksia ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilaria käsittelevässä ETSK:n kan-
nanotossa esittämiämme tavoitteita.

Nyt on otollinen hetki muistuttaa, että 
Euroopan työntekijät ovat tavattoman 
ylpeitä EU:n sosiaalialan säännöstöstä, 
jonka luomisessa olemme olleet keskeisessä 

asemassa, ja että sama pätee säännöstöön 
liittyviin täytäntöönpanokelpoisiin sosiaa-
lisiin oikeuksiin.

Emme aio tukea minkäänlaisia pyrki-
myksiä heikentää sosiaalialan säännös-
töä siirtymällä pelkkiin periaatteisiin ja 
vertailuarvoihin.

EU:n on esitettävä työntekijöille myöntei-
nen toimintasuunnitelma, jossa puututaan 
myös 2000-luvun ja työ  4.0  -aikakau-
den haasteisiin. Työntekijät-ryhmä on 
peräänkuuluttanut sosiaalisen edistyksen 
turvaavia toimia, joihin kuuluvat muun 
muassa oikeudenmukaisten työolojen 
ja  -ehtojen takaaminen kaikille, vähim-
mäistoimeentuloa koskeva puitedirektiivi, 
sosiaaliturvan tarjoaminen jokaiselle, työ-
ehtosopimusneuvottelujen ja ammatti-
järjestöjen oikeuksien kunnioittaminen ja 
EU:n yhteinen lähestymistapa vähimmäis-
palkan suhteen.

Jos EU epäonnistuu näissä asioissa, meidän 
on kannettava seuraukset: nationalismi, 
protektionismi ja muukalaisviha lisääntyvät, 
mikä saattaa lopulta koitua unionin kohta-
loksi. (mg)� l

Luca Jahier puhumassa 
Euroopan tulevaisuudesta 
Slovakian tiedeakatemian 
taloustutkimusinstituutissa
ETSK:n muut 
eturyhmät -ryhmä

Slovakian tiedeakatemian taloustutki-
musinstituutti järjesti yhdessä Slovakian 
kansainvälisen seuran ICS:n ja Slovakian 
talousseuran kanssa Bratislavassa 18. huh-
tikuuta 2017 kansainvälisen konferenssin 
aiheesta ”Rooman sopimus 60 vuotta: 
Euroopan tulevaisuus”.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean muut 
eturyhmät  -ryhmän puheenjohtaja Luca 

Jahier osallistui konferenssiin ja esitteli 
siellä kansalaisyhteiskunnan roolia Euroo-
pan tulevaisuuden kannalta. Hän käsitteli 
Euroopan viimeaikaisia kehityssuuntauksia, 
mm. tulossa olleita Ranskan vaaleja, brexi-
tiä ja kansalaisyhteiskunnan tulevaa roolia 
poliittisen ja taloudellisen epävakauden ja 
geopoliittisten jännitteiden leimaamassa 
uudessa tilanteessa.

Tilaisuuden aikana ETSK:n edustajat 
tekivät myös selkoa Euroopan talouden 
nykytilanteesta ja sen tulevan kehityksen 
suurimmista haasteista. Maailmanlaa-
juisen finanssikriisin ja syvän taantuman 

ennenäkemättömien seurausten (erityi-
sesti velkakriisi ja sen vaikutukset reaalita-
louteen ja työllisyyteen) vuoksi esitettiin 
kattava paketti sekä EU:n että euroalueen 
talouden uudistamiseksi.

Konferenssin päätelmänä oli, että jäsen-
valtioiden on tehtävä yhteistyötä, jotta 
Euroopan unionin kohtaamista ulkoisista ja 
sisäisistä ongelmista ja vaaroista selvitään. 
(cl)� l

Avoimien ovien päivä – 6. toukokuuta 2017

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) avasi yhdessä muiden unionin toimielinten 
kanssa ovensa yleisölle lauantaina 6. toukokuuta. Komitean jäsenet ja henkilöstö toivot-
tivat tervetulleiksi yli 2 700 vierailijaa, jotka kaikki olivat innokkaita saamaan tietoa siitä, 
miten ETSK toimii ja minkälaisia asioita se käsittelee.

Vuoden 2017 avoimien ovien päivän teemana oli Rooman sopimusten allekirjoittamisen 
60-vuotispäivä. Tarjolla oli kiertokäyntejä, tiedotuspisteitä, interaktiivista toimintaa ja elä-
vää musiikkia. Nuorimpia 
vierailijoita varten oli jär-
jestetty lastennurkkaus.

Tämä ainutlaatuinen 
tilaisuus tutustua Euroo-
pan moninaisuuteen 
hauskalla ja perheys-
tävällisellä tavalla oli 
erittäin onnistunut. Lisä-
tietoa avoimien ovien 
päivästä on saatavilla 
komitean verkkosivuilla: 
http://www.eesc.europa.
eu/openday2017/ (nb)�l

Valeria Ronzitti (CEEP)  ja  
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
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