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YHTEENVETO 

 
Vahvempaa taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevä työryhmä 

 
Puheenjohtaja: Iratxe García Pérez, Euroopan parlamentti 

 
7. huhtikuuta 2022 klo 18.00–20.00 

 
1) Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

Kokous pidettiin hybridimuodossa ja lähetettiin suoratoistona verkossa. Puheenjohtaja esitteli 
tarkistetut ehdotusluonnokset, jotka oli jaettu jäsenille kokousta edeltävänä päivänä. Hän tarkensi, 
että aiemmin samalla viikolla jaettuihin ehdotusluonnoksiin oli tehty muutoksia kahdenvälisten 
neuvottelujen jälkeen, ja toivoi, että kaikki osapuolet voisivat hyväksyä näillä viimeisimmillä 
muutoksilla saavutetun kompromissin. Hän totesi, että tasapainoisen kompromissin saavuttaminen 
oli vaatinut paljon kovaa työtä, jotta pystyttiin säilyttämään kansalaisten suositukset ja niiden 
kunnianhimoiset sosiaaliset tavoitteet mutta samalla yhdistämään niihin muiden työryhmän jäsenten 
ehdotuksia.  

 
2) Tiedottajan ja apulaistiedottajan puheenvuorot 

Tiedottaja pani merkille puheenjohtajan ja hänen työryhmänsä uutteran työn ja totesi, että 
kansalaisille oli tärkeintä, että ehdotuksissa säilytettiin heidän suositustensa kunnianhimoiset 
sosiaaliset tavoitteet, ja näin olikin tehty. Viimeisimpien muutosten osalta hän painotti, että nykyisen 
ehdotuksen mukainen neuvoa-antava kilpailukykyelin ei edustaisi kaikkia kansalaisia, koska 
työmarkkinaosapuolet eivät yleensä edusta työmarkkinoiden ulkopuolella olevia henkilöitä. 
Apulaistiedottaja huomautti, että johdannon loppuun viimeisimmässä luonnoksessa lisätyn kahden 
lauseen voitaisiin tulkita haastavan eurooppalaisen kansalaispaneelin ja eri maiden kansallisten 
kansalaispaneelien ehdotusten laajaa yksimielisyyttä. Hän totesi myös olevansa tyytyväinen, että 
viimeisimmästä luonnoksesta oli poistettu eräät Italian kansalaispaneelin epäselvät suositukset. 
 

3) Tarkistettujen ehdotusluonnosten käsittely liitteen mukaisesti niiden 
esittelemiseksi täysistunnossa 8.–9. huhtikuuta 2022  

Valtaosa jäsenistä oli tyytyväisiä puheenjohtajan esittämään kompromissiin ja kiitti kansalaisia ja 
puheenjohtajaa heidän uutterasta työstään. Samalla useimmat puhujat totesivat, että teksti oli 
kompromissi ja että siihen sisältyi osia, joista he pitivät, ja osia, joista he eivät pitäneet. Lisäksi jotkut 
jäsenet ehdottivat muutoksia tekstiin. Puheenjohtaja painotti, että tekstiin mahdollisesti tehtävät 
muutokset eivät saisi muuttaa sen tasapainoa, koska kompromissi oli täpärä. Jos muutoksia tehtäisiin, 
niistä olisi päästävä yksimielisyyteen kokouksen aikana. Kokouksessa sovittiin seuraavista 
muutoksista: 
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– Muutetaan ehdotuksen 2 toimenpidettä XX (kilpailukykytarkastus) niin, että siihen 
sisällytetään sukupuolten tasa-arvo ja Pariisin sopimus. Lisäksi laajennetaan 
ehdotetun neuvoa-antavan kilpailukykyelimen hallintoa niin, että myös järjestäytynyt 
kansalaisyhteiskunta on edustettuna. 

– Muutetaan ehdotuksen 1 tavoitetta korvaamalla ilmaisu ”unohtamatta vihreää ja 
digitaalista siirtymää” ilmaisulla ”otetaan huomioon vihreä ja digitaalinen siirtymä”. 

– Tehdään ehdotuksen 1 toimenpiteeseen I lisäys ”paikallista tuotantoa ja kulutusta”. 
– Korvataan ehdotuksen 1 toimenpiteessä III sana ”muutetaan” ilmaisulla ”tarkastellaan 

uudelleen”. 
– Viitataan ehdotuksen 2 toimenpiteessä XIX kaikkiin neljään vapauteen (lisätään 

”ihmisten” ja ”pääoman”). 
– Lisätään toimenpide koulutukseen liittyvästä vapaasta liikkuvuudesta (ehdotukseen 

V). 
– Lisätään ehdotuksen V toimenpiteisiin VIII ja IX viittaukset monikieliseen digitaaliseen 

foorumiin. 
 

Lisäksi jotkut jäsenet ehdottivat, että lopullisen asiakirjan avoimuutta parannettaisiin työryhmän 
keskusteluihin perustuvien toimenpiteiden viitteiden osalta. 

 
4) Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 
Puheenjohtaja kiitti kaikkia heidän rakentavasta asenteestaan ja erityisesti kansalaisia heidän 
uutterasta työstään näissä vaativissa olosuhteissa. Hän ilmoitti lopulliseen asiakirjaan tehtävät 
muutokset ja pyysi kaikkia puhujia hyväksymään asiakirjan näin muutettuna lauantaina 9. huhtikuuta 
pidettävässä täysistunnossa. 
 
Tiedottaja kiitti kaikkia heidän myönteisestä panoksestaan ja pani tyytyväisenä merkille 
eurooppalaisen neuvoa-antavan kilpailukykyelimen hallintoon tehdyn muutoksen. 
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LIITE: Luettelo vahvempaa taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevän 
työryhmän jäsenistä 
 

Puheenjohtaja:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Euroopan parlamentti) 
Tiedottaja: 
Apulaistiedottaja: 

Camila JENSEN 
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 
  Helena DALLI Komissio 
  Elisa  GAMBARDELLA Kansalaisyhteiskunta 
  Iratxe GARCÍA PÉREZ Euroopan parlamentti 
  Wopke HOEKSTRA 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 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 
  Leverne NIJMAN Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
  Marina  NIKOLAOU Kansalliset parlamentit 
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  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 
  Andres SUTT Neuvosto 
   Katja TRILLER VRTOVEC Neuvosto 
  Els  VAN HOOF Kansalliset parlamentit 
  Monika VANA Euroopan parlamentti 
   Luca VISENTINI Työmarkkinaosapuolet 
  Ružica  VUKOVAC Kansalliset parlamentit 

 


