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YHTEENVETO 

 
Vahvempaa taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä käsittelevä työryhmä 

 
Puheenjohtaja: Iratxe García Pérez, Euroopan parlamentti  

 
11. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
 

Puheenjohtaja Iratxe Garcia Perez avasi työryhmän neljännen kokouksen panemalla merkille 

muuttuneen geopoliittisen tilanteen Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja sen merkityksen työryhmän 

käsittelemien aiheiden kannalta, mukaan lukien pakolaistilanne, sosiaaliasiat ja asuminen. Lisäksi hän 

totesi, että nyt on entistäkin tärkeämpää vahvistaa Eurooppa-hanketta. Hän ilmoitti työryhmälle myös 

16. maaliskuuta pidettäväksi suunnitellusta ylimääräisestä kokouksesta. Avauspuheenvuoro johti 

useisiin puheenvuoroihin, joissa jäsenet pohtivat, miten muuttuneet olosuhteet olisi otettava 

huomioon konferenssin ja erityisesti tämän työryhmän tuloksissa. Samaan aikaan useat puhujat 

totesivat, että eurooppalaisten ja kansallisten kansalaispaneelien esittämillä suosituksilla on jo pyritty 

vahvistamaan Eurooppaa ja että niiden suositusten olisi säilyttävä keskustelujen perustana, ja 

kehottivat siirtymään keskustelussa suositusten esittelyyn.  

 

2. Keskustelu 
 

Keskustelussa keskityttiin lähinnä eurooppalaisten ja kansallisten kansalaispaneelien suositusten 

esittelyyn. Neljä kansalaista esitteli eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 suositukset. 

Puheenvuoroissaan he keskittyivät 1) oikeudenmukaiseen palkkaan ja kohtuullisiin työoloihin ja 

erityisesti oikeudenmukaisen vähimmäispalkan vahvistamiseen ja työaikadirektiivin noudattamiseen; 

2) painopisteen kohdistamiseen nuoriin ja ikääntyneisiin, erityisesti terveen perheympäristön 

varmistamiseen, mukaan lukien kunnolliset asuinolot ja ihmisarvoinen ikääntyminen; 3) kriisistä 

saaduista kokemuksista oppimiseen, kun on kyse työskentelytavoista, kuten työskentelystä kotoa 

käsin tai neljän päivän työviikkoon siirtymisestä; ja 4) tutkimuksen merkitykseen Euroopan talouden 

kestävyyden ja riippumattomuuden varmistamiseksi. Liettuan ja Alankomaiden edustajat esittelivät 

myös kansallisten paneeliensa ehdotukset.  
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Näiden esitysten jälkeen työryhmän jäsenet esittivät suosituksia koskevia huomioita. Monet panivat 

tyytyväisinä merkille suositukset ja painottivat niitä, joita he pitivät kaikkein tärkeimpinä. Näitä olivat 

siirtyminen kestävään talousmalliin, ylöspäin tapahtuva sosiaalinen lähentyminen, kestävien 

energiatoimitusten varmistaminen, EU:n riippumattomuus, sukupuolten tasa-arvon varmistaminen, 

laadukas työ, investoinnit ja selviytymis- ja palautumiskyky. Osa jäsenistä katsoi, että paneelien 

suosituksiin voitaisiin lisätä tiettyjä ideoita ja aspekteja tai että tiettyjä aspekteja voitaisiin vahvistaa. 

Näitä osatekijöitä olivat muun muassa koheesiopolitiikan vahvistaminen ja paikallishallinnon 

tukeminen, nuorten vähimmäispalkkojen kieltäminen, sosiaalisten oikeuksien siirrettävyys, yleisen 

vähimmäistulon varmistaminen (palkkojen lisäksi), talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson sekä 

vakaus- ja kasvusopimuksen tarkistaminen, kansalaisten finanssiosaamisen parantaminen, 

kilpailukyvyn parantaminen ja työpaikkojen luominen, EU:n lainanottokyvyn lisääminen 

poikkeuksellisia menoja varten, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin painotuksen lisääminen sekä 

yritysten ja erityisesti pk-yritysten kohtaaman byrokratian vähentäminen.  

Jotkut jäsenet esittivät suosituksia koskevia erityisiä kysymyksiä tai huomautuksia. Niihin sisältyi 

kysymyksiä siitä, olisiko sosiaalipolitiikkoja yhdenmukaistettava vai riittäisikö riittävän korkea 

vähimmäistaso ja jäsenvaltioille annettava mahdollisuus mennä vähimmäistasoa pidemmälle, 

pohdintaa etätyön ja kotona työskentelyn mahdollisesta haitallisuudesta sukupuolten tasa-arvolle 

sekä siitä, että eurooppalaisen ja kansallisten kansalaispaneelien suositukset olivat ristiriidassa 

keskenään joissakin tapauksissa, esimerkiksi käsiteltäessä energialähteiden käyttöä tai 

sosiaalipolitiikasta vastaavaa tahoa.  

 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
Puheenjohtaja ilmoitti ryhmälle, että työryhmän seuraava kokous pidettäisiin sähköisenä 

16. maaliskuuta ja että seuraava fyysinen kokous pidettäisiin 25.–26. maaliskuuta järjestettävän 

täysistunnon yhteydessä. Puheenjohtaja pyrkii 16. maaliskuuta pidettävää kokousta silmällä pitäen 

jakamaan epävirallisen asiakirjan, johon on koottu yhteen eri suositukset sekä foorumin raportista ja 

työryhmän yhteenvedoista saadut tiedot. 
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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 

 


