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YHTEENVETO 
Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys -työryhmä,  

puheenjohtaja Iratxe Garcia Perez, Euroopan parlamentti 
22. lokakuuta 2021 klo 14.00–16.00 

 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 

Kokous pidettiin hybridimuodossa. Puheenjohtaja toivotti kaikki jäsenet tervetulleiksi ja korosti, että 
on tärkeää edustaa Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin monimuotoisuutta ja 
osallistavuutta. Hän muistutti myös työryhmien päätavoitteista ja menettelynäkökohdista 
työjärjestyksen ja tehtävänmäärityksen mukaisesti. Järjestäytymiskokouksen esityslistassa 
keskityttiin tältä osin seuraaviin seikkoihin: 
 

 Eurooppalaisen kansalaispaneelin ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 
työllisyys / koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / digitalisaatio” ensimmäiset olennaiset 
tulokset – paneelin jäsenten lyhyt esitys ja keskustelu.  

 Asiaa koskevat kannanotot monikielisellä digitaalisella foorumilla – ensimmäinen keskustelu. 
 
 

2. Keskustelu 
 
Keskustelun aikana puheenvuoron käyttäneet eurooppalaisen kansalaispaneelin ”Vahvempi talous, 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys / koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / digitalisaatio” 
edustajat viittasivat panelistien ensimmäisessä istunnossa yksilöimiin aiheisiin ja kannattivat 
jatkokeskustelua, erityisesti seuraavista:  

 sosiaalisten oikeuksien vahvistaminen sekä oikeudenmukaisten ja esteettömien 
työmarkkinoiden luominen kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin, naisiin ja haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin 

 innovatiivisen, kilpailukykyisen ja häiriönsietokykyisen talouden edistäminen 

 yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen ja tarvittavien taitojen kehittäminen. 
 
Työryhmän muut jäsenet käsittelivät eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa, monikielisellä 
digitaalisella foorumilla ja kansalaisten kansallisissa kuulemisissa esiin tulleita kysymyksiä. Useissa 
puheenvuoroissa korostettiin muun muassa seuraavia seikkoja:  
 

 pandemian jälkeisen talousmallin ajatteleminen uudelleen kestävän ja osallistavan 
lähestymistavan mukaisesti vahvistamalla kilpailukykyä, kasvua ja häiriönsietokykyä NEXT 
Generation EU- ja SURE-välineistä saatujen kokemusten pohjalta vihreän ja digitaalisen 
siirtymän mahdollisuuksien hyödyntäminen ottaen samalla huomioon vaikutukset 
heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin ja alueisiin ja siirtymien oikeudenmukaisuuden 
varmistamisen 
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 sosiaalisten oikeuksien ja sosiaalisen suojelun lähentyminen ylöspäin koko EU:ssa (myös 
panemalla täysimääräisesti täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari sekä uusi 
sosiaalinen sopimus ja sisällyttämällä siihen sosiaalista edistystä koskeva pöytäkirja)  

 tarve hyödyntää EU:n talousarvion koko potentiaali, jotta voidaan keskittyä uudistuksiin, 
investointeihin ja innovointiin  

 oikeudenmukainen verotus sekä verovilpin ja veronkierron torjunta 

 talousosaamisen ja talouden osallistavuuden parantaminen kiinnittäen erityistä huomiota 
nuoriin, naisiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin.  

 
Joissakin puheenvuoroissa käsiteltiin seuraavia aiheita: 

 tarve olla lisäämättä kohtuuttomasti yritysten ja erityisesti pk-yritysten vero- ja 
sääntelytaakkaa esimerkiksi uusien aloitteiden kilpailukykyvaikutusten arvioinnin kautta  

 tarve säilyttää julkisen talouden vakaus ja EU:n finanssipolitiikan viritys 

 mainittujen toimien rahoittaminen EU:n talousarviosta ja EU:n kyky tuottaa omia varoja.  
 
 
Kaikissa puheenvuoroissa todettiin, että työryhmän olisi asetettava konkreettisia tavoitteita ja 
saatava aikaan tuloksia eurooppalaisten kansalaispaneelien ja kansallisten kansalaispaneelien 
suositusten pohjalta ja ottaen huomioon monikielisellä digitaalisella foorumilla esitetyt kannanotot.  
 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja kehui avointa ja rakentavaa keskustelua ja totesi, että tulosten saavuttamiseksi 
työryhmän on vahvistettava yhteinen kanta, joka edellyttää kaikkien organisaatioiden hyväksyntää. 
Hän korosti, että monet esitetyistä kannoista eivät sulje toisiaan pois vaan ovat itse asiassa 
täydentäviä. Tämä on hyvä perusta jatkokeskusteluille. Seuraava kokous pidetään joulukuussa, ja 
siinä käsitellään jo eurooppalaisen kansalaispaneelin antamia suosituksia.  
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LIITE I. Luettelo vahvempaa taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevän 
työryhmän jäsenistä 
 
Puheenjohtaja: Iratxe GARCIA PEREZ (Euroopan parlamentti) 
 

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 

Johan DANIELSSON Euroopan parlamentti 

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 

Peter HUMMELGAARD Neuvosto 

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 
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Aoife O’LEARY 
Eurooppalaiset 
kansalaispaneelit 

Władysław  ORTYL Alueiden komitea 

Kacper PAROL 
Eurooppalaiset 
kansalaispaneelit 

Sirpa PIETIKÄINEN Euroopan parlamentti 

Neale  RICHMOND Kansalliset parlamentit 

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 

 


