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YHTEENVETO 

 
Vahvempaa taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevä työryhmä 

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

 
16. maaliskuuta 2022 klo 17.00–19.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
 

Puheenjohtaja Iratxe García Pérez avasi työryhmän viidennen kokouksen ilmoittamalla työryhmän 

jäsenille toimittaneensa ryhmälle aiemmin samana päivänä yhteisen sihteeristön laatiman taulukon. 

Hän ilmoitti työryhmälle, että taulukossa on tässä vaiheessa kolme saraketta, joista yksi sisältää 

eurooppalaisten kansalaispaneelien suosituksia, toinen asianomaisten kansallisten kansalaispaneelien 

suosituksia ja kolmas otteita työryhmän asiaan liittyvistä yhteenvedoista ja monikielisellä digitaalisella 

foorumilla olevasta tulevasta raportista. Kansalaispaneelien suositukset oli ryhmitelty aiheittain 

keskustelun helpottamiseksi. Puheenjohtaja totesi haluavansa toimia ryhmän kanssa täysin avoimesti 

ja halunneensa siksi jakaa taulukon. Monikielisten keskustelujen helpottamiseksi konekäännöksiä oli 

tarjolla työryhmän kielillä. Puheenjohtaja ilmoitti myös, että kirjalliset kannanotot eivät virallisesti ole 

sallittuja työryhmätasolla mutta hän ottaisi vastaan kaikki kannanotot, joita jäsenet halusivat 

toimittaa hänelle. Näiden alustavien huomautusten jälkeen puheenjohtaja pyysi työryhmän jäseniä 

kommentoimaan taulukkoa ja erityisesti tuomaan esiin puuttuvia seikkoja sekä suosituksia, joita 

jäsenet pitivät erityisen tärkeinä.  

 

2. Keskustelu 
 

Jotkut työryhmän jäsenet ilmaisivat tyytymättömyytensä taulukkoon, sillä heidän mielestään siinä ei 

annettu riittävää painoarvoa talouteen liittyville näkökohdille. He ehdottivat, että taulukkoa 

täydennettäisiin vielä kolmella klusterilla, jotka koskevat kilpailukykyä, pk-yrityksiä ja sisämarkkinoita, 

jotta voidaan ottaa huomioon näiden jäsenten työryhmän aiemmissa kokouksissa esittämät ajatukset, 

jotka ovat nähtävillä myös foorumilla. Eräät muut työryhmän jäsenet olivat sen sijaan tyytyväisiä 

taulukkoon ja totesivat, että talouden vahvistaminen oli jo otettu huomioon kansalaisten 

suosituksissa, sillä niissä oli ehdotettu esimerkiksi yritysten tukemista vihreän ja digitaalisen siirtymän 

käsittelyssä. He katsoivat, että kolme uutta klusteria haittaisivat taulukon tasapainoa 
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kokonaisuudessaan, mutta he voisivat harkita uudelleenjärjestämistä, jotta kilpailukykyyn liittyvät 

kysymykset otettaisiin paremmin huomioon.  

 

Keskusteltaessa taulukosta tällä hetkellä puuttuvista seikoista eri jäsenet keskittyivät eri kysymyksiin. 

Jotkut keskittyivät taloudellisiin kysymyksiin ja toivat esiin esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin 

parantamisen, tutkimuskeskusten perustamisen, uuden lainsäädännön toimivuustestin pk-yritysten 

kannalta, byrokratian vähentämisen ja kilpailukykytilanteen tarkistamisen käyttöönoton. Toiset 

keskittyivät Euroopan talouden häiriönsietokykyyn ja riippumattomuuteen liittyviin näkökohtiin, 

tarpeeseen luoda digitaalisen infrastruktuurin riippumattomuus ja kehittää strategisia aloja, joita ovat 

muun muassa avaruus, toimitusvarmuus ja toimitusketjujen monipuolistaminen. Jotkut jäsenet 

käsittelivät koulutusta ja osaamisen parantamista ja korostivat sellaisia ajatuksia kuin maksuttomia 

kursseja kaikille tarjoavan eurooppalaisen avoimen yliopiston perustaminen, tulevan työvoiman 

kehittäminen, lasten ja nuorten tukeminen lapsi- ja nuorisotakuun avulla sekä investoiminen kielten 

oppimiseen. Työn osalta jäsenet korostivat oikeudenmukaisen vähimmäispalkan merkitystä, 

työehtosopimusneuvottelujen ja erilaisten hyvinvointimallien kunnioittamista sekä tarvetta tukea 

digitaalista työtä ja etenkin alustatyöntekijöitä. Suurimmassa osassa puheenvuoroja keskityttiin 

kuitenkin sosiaalisiin kysymyksiin, kuten yhtenäiseen eurooppalaiseen sosiaaliturvatunnukseen, 

vähemmän kehittyneiden alueiden kehityksen tukemiseen, oikeudenmukaisen vähimmäistulon 

varmistamiseen, sosiaalipalvelujen, kuten asuntotuotannon, pitkäaikaishoidon ja omaishoitajien tuen, 

parantamiseen sekä monissa tapauksissa sosiaalista edistystä koskevan pöytäkirjan sisällyttämiseen 

perussopimuksiin. Lisäksi jotkut jäsenet korostivat oikeudenmukaisen verotuksen merkitystä ja 

kannattivat asiaa koskevia ehdotuksia.  

 

Muutama työryhmän jäsen toisti huolensa siitä, miten monikielisellä digitaalisella foorumilla olevat 

raportit on laadittu, sillä niissä keskitytään laadulliseen narratiiviin eivätkä ne edusta kaikkien eniten 

kannatettuja ajatuksia. Yksi jäsen oli tyytymätön tämän ylimääräisen kokouksen järjestämiseen.  

 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
Puheenjohtaja ilmoitti ryhmälle, että työryhmän seuraava kokous pidettäisiin 25.–26. päivänä 

täysistunnon yhteydessä. Puheenjohtajan aikomuksena oli kyetä jättämään käsiteltäväksi työryhmän 

ensimmäiset ehdotusluonnokset. Ne laadittaisiin tarkistetun taulukon perusteella tämän kokouksen 

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

Puheenjohtaja:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Euroopan parlamentti) 
Tiedottaja: Kacper Parol  

 

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 
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 

Marina KALJURAND Euroopan parlamentti  
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 
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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 

Vladimír ŠORF Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Eoin STAFFORD Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Eva-Maria LIIMETS Neuvosto 
Katja TRILLER VRTOVEC Neuvosto 

Els  VAN HOOF Kansalliset parlamentit 
Monika VANA Euroopan parlamentti 

Luca VISENTINI Työmarkkinaosapuolet 
Ružica  VUKOVAC Kansalliset parlamentit 

 


