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YHTEENVETO 

 
Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys -työryhmä 

 
Puheenjohtaja Iratxe García Pérez (sijaisena Gabriele Bischoff), Euroopan parlamentti  

 
21. tammikuuta 2022 klo 10.00–12.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
 

Puheenjohtaja Iratxe García Pérez avasi työryhmän kolmannen kokouksen toteamalla, että se 

lähetetään suoratoistona verkossa, kuten edellisessä kokouksessa sovittiin. Hän ilmoitti, että 

eurooppalainen kansalaispaneeli esittää 25.–27. helmikuuta suosituksensa, joista keskustellaan tässä 

työryhmässä ja jotka esitellään myös konferenssin täysistunnossa maaliskuussa. Hän mainitsi, että 

useat kansalliset paneelit ovat saaneet työnsä päätökseen ja että osa niiden laatimista suosituksista 

on merkityksellisiä tämän työryhmän kannalta. Nämä suositukset on jo julkaistu verkkoalustalla. 

 

2. Keskustelu – Vahvempi talous tulevaisuutta varten 
 

Puheenjohtaja muistutti lyhyesti joistakin eurooppalaisen kansalaispaneelin laatimista 

suuntaviivoista. Eurooppa tarvitsee selvästi uuden osallistavan kasvun mallin, jossa sosiaaliset 

kysymykset ja talouskasvu sovitetaan yhteen. Verotus on tärkeä kysymys, joka EU:n on otettava 

huomioon. Demokratiaa olisi edistettävä huolehtimalla EU:n toimielinten vastuuvelvollisuudesta ja 

avoimuudesta, ja Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille olisi annettava tärkeä rooli. 

Investointeja tarvitaan, jotta voidaan parantaa resilienssiä, selvittää tulevat kriisit ja torjua 

eriarvoisuutta. Yleisesti vaaditaan ihmiskeskeisempää lähestymistapaa talouteen. 

 

Monet puhujat korostivat, että kilpailukyky ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus kulkevat käsi kädessä. 

Julkiset investoinnit infrastruktuuriin, esimerkiksi internetiin, raideliikenteeseen, koulutukseen ja 

(digitaaliseen) osaamiseen, ovat välttämättömiä innovoinnin ja kilpailukyvyn mahdollistamiseksi, ja 

terveydenhuoltoon ja muihin sosiaalipalveluihin on investoitava köyhyyden torjumiseksi ja elinolojen 

parantamiseksi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien osalta. Jotkut puhujat kehottivat 

lisäämään finanssipoliittista vastuuta, kun taas toiset korostivat, että julkisen velan kasvattaminen 

saattaa olla tarpeen, jos tehdään investointeja vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
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vakaan kriisistä elpymisen varmistamiseksi. Puhujat korostivat sisämarkkinoiden roolia EU:n talouden 

kilpailukyvyn säilyttämisessä ja peräänkuuluttivat nk. sisämarkkinatestiä. Jotkut puhujat pitivät 

”kilpailukykytarkastuksia” mahdollisesti hyödyllisenä välineenä ja halusivat jatkaa keskustelua siitä, 

miten ”kilpailukyky” määritellään. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole kovin selvää, millaisia nämä 

”tarkastukset” olisivat ja miten ne voitaisiin toteuttaa. Elpymisprosessin oikeudenmukaisuuden 

varmistamiseksi jotkut puhujat ehdottivat, että sosiaalista edistystä koskeva pöytäkirja pannaan 

todella täytäntöön ja että talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja talouden 

ohjausjärjestelmässä otetaan BKT:n lisäksi huomioon muitakin tekijöitä (erityisesti sosiaali- ja 

ympäristökysymykset). Sosiaalisten oikeuksien kunnioittaminen, toimiva työmarkkinaosapuolten 

vuoropuhelu, demokratia työssä ja työehtosopimusneuvottelut ovat useiden puhujien mielestä 

toimivan talouden keskiössä. EU:n talouden on edelleen tukeuduttava tutkimukseen ja innovointiin 

sekä nuorten yrittäjyyteen. Useiden jäsenten mielestä EU:lla olisi oltava enemmän toimivaltaa 

verotuksen alalla, jotta voidaan korjata eriarvoisuutta EU:n talouksissa sekä torjua verovilppiä ja 

veronkiertoa. EU:n olisi lisättävä omaa strategisten tuotteiden tuotantoaan. Sukupuolikysymykset olisi 

sisällytettävä kaikkiin talouden osa-alueisiin, ja sukupuolistuneen väkivallan torjunnan olisi oltava 

etusijalla. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanon lujittaminen otettiin myös esille. 

Vaikka edelleen etsitään koordinoituja tapoja vastata EU:n yhteisiin haasteisiin, jotkut mainitsivat, että 

tiettyjen kysymysten (esim. sosiaaliturvajärjestelmän) olisi jatkossakin kuuluttava jäsenvaltioiden 

toimivaltaan. 

 

Prosessista ja työmenetelmistä käytettiin puheenvuoroja. Jotkut jäsenet muistuttivat suhtautuvansa 

varauksella kolmanteen väliraporttiin väittäen sitä puutteelliseksi. Keskusteluasiakirjat on 

toimitettava työryhmän jäsenille hyvissä ajoin, jotta he voivat valmistautua asianmukaisesti. 

Kansalaisten ehdotukset/suositukset olisi koottava yhteen, jotta niistä voidaan keskustella 

työryhmässä tehokkaasti. Eräät jäsenet ehdottivat liikennevalojärjestelmää (punainen: ei kuulu EU:n 

toimivaltaan, oranssi: jo käsiteltävänä, vihreä: EU:n toimivaltaan kuuluva uusi idea), jonka mukaan 

kansalaisten ehdotukset voitaisiin jaotella. Muut jäsenet varoittivat, että ehdotuksia, jotka eivät tällä 

hetkellä kuulu EU:n toimivaltaan, ei pitäisi hylätä, koska konferenssin tavoitteena on hahmotella 

Euroopan tulevaisuutta. Työryhmän päätelmät olisi laadittava selkeään, kirjalliseen muotoon, jotta ne 

voidaan ottaa huomioon täysistunnossa, mutta päätelmien hyväksymistapaa on selkiytettävä. 

Useiden jäsenten mielestä konferenssin aikataulu on liian tiukka ja päätösistuntoja olisi lykättävä, jotta 
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kansalaispaneelit ja työryhmä voivat saattaa työnsä päätökseen. Yksi puhuja ehdotti tulevaa varten, 

että EU:n toimielimet tiedottaisivat kansalaisille mahdollisesti vuosittain siitä, miten suositukset 

pannaan täytäntöön.  

 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
Puheenjohtaja ilmoitti aikovansa saattaa työmenetelmiä ja aikataulua koskevat huolenaiheet ja 

kysymykset konferenssin johtokunnan tietoon. Puheenjohtaja totesi myös, että prosessia on 

hidastanut työryhmään liittyvän kansalaispaneelin työn päätökseen saattamisen viivästyminen. 

Päätelmien hyväksymisen aikataulua ja tapaa olisi selkiytettävä työryhmän seuraavassa kokouksessa. 

 

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

Puheenjohtaja:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (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 
Rosianne  CUTAJAR Kansalliset parlamentit 
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 
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Marina KALJURAND Euroopan parlamentti  
Siim  KALLAS Kansalliset parlamentit 
Joémy LINDAU Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Stefano  MALLIA Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
Vladimíra  MARCINKOVÁ Kansalliset parlamentit 
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 
Leverne NIJMAN Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
Marina  NIKOLAOU Kansalliset parlamentit 
Władysław  ORTYL Alueiden komitea 
Kacper PAROL Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Sirpa PIETIKÄINEN Euroopan parlamentti 
Neale  RICHMOND Kansalliset parlamentit 
Vibe RØMER WESTH Neuvosto 
Oliver  RÖPKE Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
Christophe ROUILLON Alueiden komitea 
Nicolas SCHMIT Euroopan komissio  
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 

 


