
 

 

 
 

YHTEENVETO 
Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys -työryhmä, puheenjohtaja Iratxe García 

Pérez, Euroopan parlamentti 
17. joulukuuta 2021 klo 11.00–13.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen muistuttamalla työryhmän tarkoituksesta eli panoksen antamisesta 
konferenssin täysistunnon keskustelujen ja ehdotusten valmisteluun Euroopan tulevaisuutta käsittelevän 
konferenssin yhteisen julistuksen ja työjärjestyksen puitteissa. Työryhmä toteuttaa tämän keskustelemalla 
kansallisten ja eurooppalaisten kansalaispaneelien suosituksista sekä monikieliselle digitaaliselle foorumille 
jätetyistä kannanotoista, jotka liittyvät työryhmän aiheisiin. Puheenjohtaja ilmoitti työryhmän jäsenille myös 
haluavansa, että työryhmän tulevat kokoukset lähetetään suoratoistona verkossa, ja kysyi, vastustaako joku 
tätä. Vastalauseita ei esitetty. 
 
Jotkut työryhmän jäsenet, jotka olivat esittäneet huomautuksia lokakuun 2021 kokouksen 
yhteenvetoluonnokseen, tiedustelivat, mitä huomautuksille oli tapahtunut. Heille ilmoitettiin, että heidän 
huomautuksensa on otettu huomioon ja että ne ovat käännettävän ja foorumiin ladattavan yhteenvedon 
lopullisessa versiossa. 
 
Yksi jäsen kiinnitti huomiota naisten ja miesten puheaikojen väliseen tasapainoon työryhmässä ja ehdotti, 
että asia hoidettaisiin ennalta vahvistettujen puhujalistojen avulla. 
 
Jotkut jäsenet huomauttivat, että monikielisellä digitaalisella foorumilla olevassa väliraportissa ei otettu 
huomioon tiettyjä ehdotuksia, joita kannatettiin ja kommentoitiin laajalti. 
 
2. Keskustelu 

 
Keskustelu järjestettiin kahden aihepiirin ympärillä, jotka kuvastavat työryhmän käsittelemien kysymysten 
kirjoa: sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys sekä vahvempi talous tulevaisuutta varten. 
 
2.1. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys 
 
Puheenjohtaja esitteli asian korostamalla joitakin monikielisellä digitaalisella foorumilla esitettyjä keskeisiä 
ideoita, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman 
muuttamista sitovammaksi ja eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuntaa muun muassa vahvistamalla 
lapsitakuuta, nuorisotakuuta ja vähimmäispalkkadirektiiviä, sekä ideaa vastikkeettomasta perustulosta, joka 
sai yhä enemmän kannatusta. Muita ideoita olivat oikeudenmukaisen ja kestävän kilpailun tukeminen 
sisämarkkinoilla innovoinnin, laadukkaiden työpaikkojen, kunnollisten palkkojen, asianmukaisten työolojen, 
turvallisten työolosuhteiden, yhdenvertaisen kohtelun, oikeudenmukaisen liikkuvuuden, mukaan lukien 
sosiaaliturvajärjestelmien paremman koordinoinnin, sosiaalisen vuoropuhelun edistämisen ja paremman 
sääntelyn avulla. Lisäksi keskusteltiin kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä, vammaisten henkilöiden 
osallistamisen helpottamisesta, hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevan tehokkaan strategian 
käynnistämisestä ja sukupuolten tasa-arvon parantamisesta. Puheenjohtaja korosti, että työryhmän olisi 



 

 

keskityttävä tulevaisuuteen suuntautuviin ehdotuksiin jo olemassa olevien tai valmisteilla olevien ehdotusten 
ja aloitteiden sijaan. 
 
Tiedottaja selitti puheenvuorossaan, että koska eurooppalaisen kansalaispaneelin kolmatta istuntoa oli 
lykättävä covid-19-tilanteen vuoksi, paneelin työtä ei ollut saatu päätökseen. Tässä vaiheessa paneelilla oli 
yli 300 ”linjausta”, joita hiottaisiin ja joista valittaisiin pienempi määrä suosituksia paneelin kolmannessa 
istunnossa. Hän antoi esimerkkinä työntekijöiden oikeuksien yhdenmukaistamisen, jota hänen mukaansa 
olisi vaikea toteuttaa lyhyellä aikavälillä, mutta se voisi olla hyväksyttävämpi osana pidempää vaiheittaista 
prosessia, joka toteutetaan täsmällisessä aikataulussa. Muita esimerkkejä olivat yhteisen terveydenhuolto- 
ja sosiaalipolitiikan luominen, se, että molemmat vanhemmat voivat ottaa yhtä paljon vapaata työstä 
hoitaakseen lapsiaan sekä työllisyyden edistäminen pienemmissä kaupungeissa ja kylissä. 
 
Jotkut puhujat ottivat esiin tarpeen vahvistaa Euroopan sosiaalisia näkökohtia. Yleisemmällä tasolla 
ehdotettiin toimenpiteitä, joilla varmistetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täysimääräinen 
täytäntöönpano, ja sosiaalista edistystä koskevan pöytäkirjan sisällyttämistä perussopimuksiin. Jotkut 
kehottivat erityisesti edistämään taloudellista ja sosiaalista lähentymistä Euroopassa paitsi eri 
jäsenvaltioiden välillä myös alueiden välillä sekä kaupunkien ja maaseutualueiden ja syrjäisten alueiden 
välillä. Työn alalla peräänkuulutettiin oikeudenmukaisia ja kohtuullisia palkkoja, mukaan lukien 
vähimmäispalkat, etätyötä ja joustavaa työtä koskevan lainsäädännön mukauttamista, alustatyöntekijöiden 
tilanteeseen ja palkattomiin työharjoitteluihin puuttumista, työvoiman oikeudenmukaisen liikkuvuuden 
varmistamista EU:ssa ja sosiaalisen polkumyynnin välttämistä. Tässä yhteydessä mainittiin myös 
työehtosopimusneuvottelujen vahvistaminen. Sukupuolten tasa-arvon osalta puhujat korostivat, että tasa-
arvo on valtavirtaistettava, mutta on myös edistyttävä konkreettisemmissa kysymyksissä, kuten sukupuolten 
palkkaerossa, johtotehtävien kiintiöissä, tasa-arvoa mittaavan indeksin kehittämisessä sekä sen 
varmistamisessa, että vanhempainvapaa on yhtäläinen oikeus molemmille vanhemmille. Jotkut puhujat 
korostivat tarvetta torjua köyhyyttä muun muassa varmistamalla, että jäsenvaltioilla on tehokkaat 
työttömyysvakuutus- ja eläkejärjestelmät. 
 
Toiset puhujat korostivat kuitenkin, että yritykset ovat olennaisen tärkeitä luotaessa työpaikkoja ja 
vaurautta, joita tarvitaan monien toivomassa sosiaalisessa Euroopassa. Nämä puhujat lisäsivät vielä, että 
vahvat yritykset ja yrittäjähengen varmistaminen EU:ssa investoimalla tulevaan kasvukapasiteettiin ja EU:n 
kilpailukyvyn parantaminen ovat avainasemassa. 
 
Nämä puhujat totesivat, että EU:n lainsäädännössä on jo vahva sosiaalinen ulottuvuus ja että sitä ei tarvitse 
keksiä uudelleen vaan panna tehokkaasti täytäntöön. Samaan aikaan he totesivat, että yritykset 
kamppailevat usein useampien lainsäädäntötasojen kanssa, mikä vaikuttaa niiden kykyyn innovoida ja 
kilpailla, mikä saattaa jopa vahingoittaa sisämarkkinoita. Liiallisen byrokratian välttämiseksi puhujat vaativat 
pk-yritys-testien ja jälkiarviointien kaltaisia välineitä, ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatteen toimivaa 
täytäntöönpanoa ja ehdottivat ”kilpailukyvyn tarkastusta” kaikille uusille aloitteille. Jotkut puhujat korostivat 
toissijaisuusperiaatteen merkitystä (eli toimimista niillä aloilla, joilla se on tehokkaampaa) ja korostivat, että 
EU:n toimet ovat tarkoituksenmukaisimpia joillakin aloilla, mutta toisilla aloilla kansallisen, alueellisen tai 
paikallisen tason toimet voivat olla tehokkaampia. 
 
Useat puhujat pitivät koulutusta keskeisenä tekijänä Euroopan talouden tulevaisuuden kannalta. 
Konkreettisia ideoita olivat muun muassa opetussuunnitelmien parempi räätälöinti, arviointijärjestelmien ja 
opetussuunnitelmien yhdenmukaistaminen sekä sen varmistaminen, että opiskelijat voivat kokoontua 
yhteen kokemusten vaihtamiseksi. 
 



 

 

Jotkut puhujat ottivat esiin myös verotuksen ja pyysivät välttämään haitallista verokilpailua ja varmistamaan 
samalla, että monikansalliset yritykset maksavat veroja siellä, missä voitot tehdään. 
 
Jotkut puhujat mainitsivat digitalisaation mahdollisuutena, mutta myös sen yhteydessä, että on 
varmistettava, että ketään ei jätetä jälkeen. 
 
2.2. Vahvempi talous tulevaisuutta varten 
 
Puheenjohtaja avasi tämän esityslistan kohdan keskustelun korostamalla joitakin monikielisellä digitaalisella 
foorumilla esitettyjä keskeisiä ideoita, muun muassa ehdotusta uuden kasvumallin kehittämisestä Euroopalle 
ja EU:n talouden ohjausjärjestelmän tarkistamista EU:n painopisteiden huomioon ottamiseksi. Näitä ovat 
vihreän kehityksen ohjelma, sosiaaliset oikeudet ja kestävän kehityksen tavoitteet, joilla vahvistetaan 
Euroopan kykyä selviytyä tulevista kriiseistä ja tehdään Euroopan taloudesta ihmiskeskeisempää 
tarkastelemalla enemmän inhimillistä edistystä ja suojelemalla luonnonvaroja. 
 
Tiedottaja selitti puheenvuorossaan, että hänen kanssapanelistiensa ajatukset koskivat paljolti sitä, miten 
taloudesta voisi tulla vihreämpää ja ympäristöystävällisempää. Tämä voitaisiin saavuttaa käyttämällä 
resursseja tehokkaammin esimerkiksi kierrättämällä, käyttämällä ympäristölle vähemmän haitallisia 
tuotteita, vähentämällä jätettä ja valistamalla kansalaisia paremmin. 
 
Tätä seuranneessa keskustelussa jatkettiin ajatustenvaihtoa sosiaalisen suojelun ja taloudellisen 
kilpailukyvyn välisestä tasapainosta. Jotkut puhujat korostivat sekä julkisten että sosiaalisten investointien 
tarvetta ja kannattivat EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudistamista myös digitalisaation ja vihreän 
siirtymän huomioon ottamiseksi. Nämä puhujat korostivat myös tarvetta varmistaa, että siirtymät ovat 
oikeudenmukaisia ja että ketään ei jätetä jälkeen. Toiset pitivät kilpailukykyä ennakkoedellytyksenä meidän 
vaalimallemme Euroopan sosiaaliselle mallille ja vihreän ja digitaalisen siirtymän onnistumiselle ja olivat 
huolissaan siitä, että Euroopan kilpailukyky on jäämässä jälkeen, ja vaativat näin ollen kilpailukykytilanteen 
tarkastamista. He korostivat, että terve finanssijärjestelmä, investointien lisääminen tutkimukseen ja 
innovointiin, kasvun vauhdittaminen ja oikeudellisen ennustettavuuden varmistaminen ovat yhtä tärkeitä. 
He olivat huolissaan myös joistakin tehdyistä ehdotuksista, koska ne saattavat edesauttaa kansalaisten 
työhalujen vähenemistä. 
 
Erinäiset puhujat toivat esiin myös tarpeen torjua veropetoksia ja veronkiertoa ja varmistaa, että kaikki 
yritykset maksavat oikeudenmukaisen osuutensa veroista. 
 
Myös kysymys tasavertaisesta pääsystä internetiin otettiin esille. 

 
3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 
Puheenjohtaja totesi lopuksi, että koska kokouksessa on käytetty enemmän aikaa sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä koskevaan aiheeseen, seuraavassa kokouksessa tarkastellaan ensin 
aihetta ”Vahvempi talous tulevaisuutta varten”. 
Puheenjohtaja ilmoitti, että hänelle sopii, että pidetään lisää työryhmän kokouksia (vaikkakin yksinomaan 
videokokouksia), kun eräät jäsenet tätä häneltä pyysivät.  
 
  



 

 

LIITE. Luettelo vahvempaa taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevän 
työryhmän jäsenistä 
 

Puheenjohtaja:  Iratxe GARCIA PEREZ (Euroopan parlamentti) 
Tiedottaja: Eoin STAFFORD  

Etunimi Sukunimi  Organisaatio 
       
Vincenzo AMENDOLA  Neuvosto 
Clotilde   ARMAND  Paikallinen/alueellinen edustaja 
Manon AUBRY  Euroopan parlamentti 

Regina BASTOS  Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

Nicola BEER  Euroopan parlamentti 
Markus BEYRER  Työmarkkinaosapuolet 
Gabriele BISCHOFF  Euroopan parlamentti 
Maret 
Michaela BRUNNERT   Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Christian  BUCHMANN  Kansalliset parlamentit 

Jan CHLUP  Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

Leah CORSMIT  Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

Rosianne  CUTAJAR  Kansalliset parlamentit 
Helena DALLI  Euroopan komissio 
Elisa  GAMBARDELLA  Kansalaisyhteiskunta 
Iratxe GARCÍA PÉREZ  Euroopan parlamentti 
Wilm GEURTS  Neuvosto 
Roman HAIDER  Euroopan parlamentti 
Eveliina  HEINÄLUOMA  Kansalliset parlamentit 
Michiel HOOGEVEEN  Euroopan parlamentti 
Meira  HOT  Kansalliset parlamentit 
Camila 
Isabelle 
Chalotte 

JENSEN 
 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Siim  KALLAS  Kansalliset parlamentit 
Joémy LINDAU  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Stefano  MALLIA  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
Vladimíra  MARCINKOVÁ  Kansalliset parlamentit 
Mairead MCGUINNESS  Euroopan komissio 
Andreja METELKO-ZGOMBIC  Neuvosto 
Roberta METSOLA  Euroopan parlamentti 
Radu-Mihai  MIHAIL  Kansalliset parlamentit 
Lucía  MUÑOZ  Kansalliset parlamentit 
Siegfried MUREȘAN  Euroopan parlamentti 



 

 

Niklas Hendrik NIENASS  Euroopan parlamentti 
Marina  NIKOLAOU  Kansalliset parlamentit 
Aoife O’LEARY  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Władysław  ORTYL  Alueiden komitea 
Kacper PAROL  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Sirpa PIETIKÄINEN  Euroopan parlamentti 
Neale  RICHMOND  Kansalliset parlamentit 
Vibe RØMER WESTH  Neuvosto 
Oliver  ROPKE  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
Christophe ROUILLON  Alueiden komitea 
Vladimír ŠORF  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Eoin STAFFORD   Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Andres SUTT  Neuvosto 
Katja TRILLER VRTOVEC  Neuvosto 
Els  VAN HOOF  Kansalliset parlamentit 
Monika VANA  Euroopan parlamentti 
Luca VISENTINI  Työmarkkinaosapuolet 
Ružica  VUKOVAC  Kansalliset parlamentit 

 


