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YHTEENVETO 

 

Vahvempaa taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevä työryhmä 

 

Puheenjohtaja: Iratxe García Pérez, Euroopan parlamentti  

 

25. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.30; 14.00–16.00 

 

1) Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

Kokous pidettiin hybridimuodossa ja lähetettiin suoratoistona verkossa (ks. tallenne). Puheenjohtaja 

esitteli jäsenille ennen kokousta jaetut ehdotusluonnokset. Hän täsmensi, että asiakirjaan sisältyi 

johdanto ja uusi kilpailukykyä käsittelevä klusteri (verrattuna aiemmin käsiteltyyn taulukkoon). Hän 

korosti, että tasapainon löytäminen kansalaisten suositusten ja työryhmän jäsenten ideoiden välillä 

on monimutkainen tehtävä, mutta luotti, että ehdotusluonnokset tarjosivat hyvän pohjan 

keskustelulle. Puheenjohtaja ilmoitti myös, että Italian kansallinen kansalaispaneeli, joka antoi 

huomattavan määrän suosituksia tämän työryhmän kannalta merkityksellisillä politiikan aloilla, on 

saanut työnsä päätökseen.1 Ne otetaan huomioon ehdotusluonnosten seuraavassa versiossa. 

 

2) Tiedottajien puheenvuorot 

Tiedottaja ilmoitti toiminnon muutoksesta. Apulaistiedottaja oli samaa mieltä siitä, että asiakirja oli 

kansalaisten suositusten mukainen. 

 

Ehdotusluonnosten esittely ja käsittely liitteessä, jotta ehdotusluonnokset voidaan esitellä 

klusterikohtaisesti täysistunnossa 26. maaliskuuta 2022 

 

Jäsenet kommentoivat ensimmäisellä kierroksella asiakirjan rakennetta ja yleistä sisältöä. Jotkut 

vastustivat näkemystä, koska he katsoivat, että heidän ajatuksensa eivät olleet (hyvin) edustettuina 

asiakirjassa ja että asiakirjassa painotettiin edelleen sosiaalisia kysymyksiä. Jotkut ehdottivat asiakirjan 

uudistamista Ukrainan sodan aiheuttaman uuden tilanteen valossa. Monet olivat kuitenkin tyytyväisiä 

tekstiin ja kiittivät puheenjohtajaa erityiskysymyksiä käsitelleessä keskustelussa tehdystä työstä ja 

puheenvuorosta. Eräät puhujat ilmoittivat kirjallisista lausunnoistaan keskustelussa. Jotkut 

mainitsivat, että työryhmän päätelmissä olisi selkeästi otettava huomioon EU:n kansalaisten ajatusten 

moninaisuus, kun taas toiset totesivat, että kiistanalaisia ehdotuksia olisi tehtävä. Kansalaiset 

korostivat, että tässä työssä on kyse pitkän aikavälin tavoitteista ja että he eivät halua, että heidän 

ajatuksensa muuttuisivat merkittävästi ja vesittyisivät. Ehdotuksessa kehotettiin olemaan käyttämättä 

 
1 Sellaisina kuin ne on tallennettu foorumin verkkosivulle: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=fi 
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liian ohjailevaa kieltä, kun taas toiset jäsenet korostivat tarvetta säilyttää kansalaisten suositusten 

kunnianhimoisuus. 

 

3) Kestävä kasvu ja innovointi 

Jäsenet keskustelivat innovoinnin, tutkimuksen ja pk-yritysten tukemisesta ja erityisesti startup-

yritysten tukemisesta innovoinnin ja rajatylittävän yhteistyön edistäjinä. Useat puhujat korostivat 

kestävän energiavalikoiman merkitystä EU:n strategisen riippumattomuuden parantamisessa. Jotkut 

jäsenet kannattivat yleisempää sanamuotoa, koska ydinvoimasta ja kaasusta ei päästy sopimukseen, 

kun taas toiset halusivat säilyttää nykyisen tekstin. Kokouksessa keskusteltiin elintarviketurvasta ja 

strategisesta riippumattomuudesta yleisemmin, myös raaka-aineiden saatavuudesta. Muutamat 

puhujat kyseenalaistivat tarpeen keskustella talouden ohjausjärjestelmästä konferenssin yhteydessä, 

mutta monet korostivat sen keskeistä roolia vahvemman ja selviytymiskykyisen talouden kannalta ja 

pyysivät sen sisällyttämistä erityisesti eurooppalaisen ohjausjakson näkökulmasta. Useat jäsenet 

kehottivat harkitsemaan BKT:tä pidemmälle meneviä uusia indikaattoreita. Peruutettiin ehdotus 

sosiaalista edistystä koskevaksi pöytäkirjaksi, joka sisällytetään perussopimukseen sen 

varmistamiseksi, että sosiaaliset oikeudet asetetaan etusijalle taloudellisten vapauksien ristiriidassa. 

Ehdotus saa paljon kannatusta digitaalisella alustalla.  

 

4) EU:n kilpailukyvyn parantaminen ja sisämarkkinoiden syventäminen entisestään 

Useat jäsenet esittivät ajatuksia sisämarkkinatestistä ja kilpailukykytarkastuksista (eli riippumaton ja 

avoin arviointi EU:n lainsäädäntöehdotusten vaikutuksista EU:n yritysten kilpailukykyyn, erityisesti 

maailmanlaajuisen ulottuvuuden osalta). Tarve vähentää byrokratiaa ja byrokratiaa tunnustettiin EU:n 

kilpailukyvyn ennakkoedellytykseksi. Yksi puhuja vaati ”yksi sisään – kaksi ulos” -periaatetta (nykyisen 

”yksi sisään – yksi ulos” -lähestymistavan lisäksi) ja toinen piti tätä ehdotusta liian liiallisena.  

 

5) Osallisuutta edistävät työmarkkinat 

Keskustelussa käsiteltiin vähimmäispalkkakäsitteen edistämistä kansallisia perinteitä kunnioittaen. 

Jotkut puhujat kehottivat poistamaan viittauksen siihen (koska sitä käsitellään jo EU:n toimielinten 

välisissä neuvotteluissa), mutta toiset vastustivat sitä, koska se olisi vastoin kansalaisten suosituksia. 

Jäsenet ottivat esiin kysymyksen työntekijöiden suojelusta digitaalisilla työmarkkinoilla. Useat jäsenet 

kehottivat vahvistamaan sukupuolten tasa-arvon eri näkökohtia kaikissa ehdotuksissa. Jotkut 

kehottivat kiinnittämään enemmän huomiota nuoriin ja heidän tarpeisiinsa laadukkaiden 

työpaikkojen, asumisen mutta myös ympäristönäkökohtien osalta. Jotkut jäsenet kannattivat nykyistä 

ehdotusta palkattoman harjoittelun kieltämisestä, kun taas toiset halusivat sovittelevampaa kieltä ja 

haluaisivat viitata palkallisen harjoittelun näkyvämpään edistämiseen. Tarvitaan myös lisätoimia, jotta 

voidaan parantaa ihmisten osaamista ja puuttua osaamisvajeeseen. Useat puhujat viittasivat 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja ehdotusluonnosten välisiin yhteyksiin.  
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6) Vahvempi sosiaalipolitiikka 

 

Näkemykset vahvemman sosiaalipolitiikan tarpeesta lähentyivät yleisesti, ja jotkut jäsenet vaativat 

lisätoimia (esim. vähimmäistulojärjestelmät, asunnottomuuden poistaminen), kun taas toiset 

muistuttivat toissijaisuusperiaatteesta.  

 

7) Väestörakenteen muutos 

 

Useat puhujat käsittelivät tarvetta vastata väestökehitykseen liittyviin haasteisiin muun muassa lapsi- 

ja perheystävällisillä toimenpiteillä ja toimilla, joilla tuetaan hoitajia ja ikääntyneitä.  

 

8) Finanssi- ja veropolitiikka 

 

Monet kannattivat verotuksen avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamista kaikkialla 

pk-yritysten ja innovoinnin tukemiseksi. Toiset puhujat toivoivat, että tarvitaan lisää toimenpiteitä 

veronkierron estämiseksi ja että tarvittaessa lisätään EU:n toimivaltaa tällä alalla. Euro-obligaatioista 

käytiin keskustelu, jossa viitattiin kansallisten kansalaispaneelien suosituksiin. Jotkin jäsenet 

kehottivat poistamaan sen ja palaamaan suosituksen alkuperäiseen sanamuotoon. Yksi jäsen vaati 

alueellisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi tarvetta parantaa monihallintoa ja EU:n varojen käyttöä. 

 

9) Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti jäseniä hedelmällisestä keskustelusta ja ilmoitti uudesta 

luonnoksesta, joka sisältää kannanotot ja joka jaetaan työryhmän seuraavaa kokousta varten. 

 

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 
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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 

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 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 

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 Komissio 

Vladimír ŠORF Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
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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 

 


