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Euroopan yhdentymisen eteenpäin vieminen

Vuoden 2008 talouskriisi toi esille heikkoudet Euroopan yhdentymis-

kehityksessä ja erittäin keskeneräisessä talous- ja rahaliitossa. Tilanne 

johti kriiseihin ja käänteisiin, jotka heikensivät unionin uskottavuutta 

sekä muun maailman että omien kansalaisten silmissä. Kaikissa jäsen-

valtioissa poikkeuksetta kasvavasta EU:n epäsuosiosta on tullut unio-

nin suurin ongelma. 

Ehdotuksia pursuavat julistukset ja luettelot saivat vaalikampanja- 

aikana uskomaan, että Euroopan oli valittava kolmesta tiestä, jotka 

kaikki johtavat umpikujaan. Unionin hajoaminen ja hallitustenvälisyy-

teen palaaminen murentaisivat eurooppalaisen unelman kansojen 

Euroopasta ja vaarantaisivat samalla rauhan ja tulevat sukupolvet. 

Kansalaisten suojelemiseen kykenemättömän ”keskeneräisen Euroo-

pan” nykytilanne näyttää jakavan kansoja sen sijaan, että se yhdistäisi 

niitä. Hyppy kohti houkuttelevaa liittovaltiomallia on ongelmallinen, 

sillä valtaosa unionin kansalaisista suhtautuu siihen skeptisesti. Kuin-

ka hyväksyä lisävallan antaminen toimielimille, jotka ovat osoittaneet 

olevansa kyvyttömiä kuuntelemaan ja ottamaan huomioon euroop-

palaisten toivomuksia?

On kuitenkin toinen mahdollisuus: tukeudutaan taloudellisiin ja sosi-

aalisiin toimijoihin yhteisten etujen tunnistamiseksi ja lujittamiseksi. 

Näin voitaisiin rakentaa politiikkoja yhteisen solidaarisuuden luomi-

seksi. Kyse on paluusta Jean Monnet’n alulle panemaan yhteisömene-

telmään. Se on aiemmin osoittanut tehokkaaksi, sillä siinä lähdetään 

liikkeelle suunnan ja etenemisvaiheiden määrittämisestä eikä ideolo-

giasta.

Suunta kohti vakaata ja solidaarista Eurooppaa 

Euroopan unionista täytyy tulla paljon entistä vakaampi kestääkseen 

tulevia kriisejä. Sitä varten tarvitaan lisää solidaarisuutta sekä jäsenval-

tioiden että kansalaisten kesken. Kansalaisille on ehdotettava tosiasi-

allista taloudellista yhdentymistä 10 tai 15 vuoden aikavälillä. Se on 

joka tapauksessa välttämätöntä yhteistä rahaa käyttäville maille. Tämä 

merkitsee tiettyjen budjetti-, verotus- ja sosiaalialan toimivaltuuksien 

asteittaista yhdistämistä. Vasta kun EU:lla on vakaa ja solidaarinen talo-

usliitto, se voi jatkaa etenemistään kohti kehittynyttä poliittista liittoa, 

mutta sellaisen kuin kansalaiset ovat päättäneet. Perustuslakisopimuk-

sen virhettä on vältettävä tekemästä uudelleen: vasta kun kansalaiset 

näkevät konkreettisesti, että unionin taso täydentää heidän identiteet-

tiään, he ovat valmiita hyväksymään poliittisen suvereniteetin mah-

dolliset siirrot. Siksi on välttämätöntä, että poliittiset tahot, työmarkki-

naosapuolet ja kansalaisyhteiskunta ymmärtävät nämä siirrot.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on ratkaiseva rooli tässä asias-

sa. Sen jäsenet ovat kantaneet vastuunsa ja laatineet asiakirjan ”Toi-

mintasuunnitelma Euroopalle”. Konkreettisessa ja ymmärrettävässä 

toimintasuunnitelmassaan komitea ehdottaa todellista uutta suuntaa 

kansalaisia palvelevalle huomisen Euroopalle.

Henri Malosse

ETSK:n puheenjohtaja

Esipuhe
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Johdanto
Oheinen julkilausuma on suunnattu ensisijaisesti EU:n kansalaisille. 

Ilman heitä ja heidän tukeaan Eurooppa-hanke kaatuisi. Kansalaiset 

ovat tärkeimpiä toimijoita näinä vaikeina aikoina.

Asiakirjan toisessa osassa esitetään perusteet EU:n hallintojärjestelyjen 

uudistamiselle siten, että Euroopan järjestäytyneen kansalaisyhteis-

kunnan potentiaali saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti samalla, 

kun yhteisömenetelmää kehitetään edelleen.

Kolmas osa on ensisijaisesti uudelle Euroopan parlamentille ja uudelle 

Euroopan komissiolle suunnattu toimintasuunnitelma, jossa esitetään 

joukko konkreettisia toimenpiteitä ETSK:n toimintaan ja lausuntoihin 

perustuen.
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I.  
Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean (ETSK) 
julkilausuma
Kilpailukykyisen, sosiaalisen, oikeudenmukaisen ja demokraattisen Euroopan unionin ääni.
Viisi vuotta aikaa pelastaa unioni

Eurooppa on risteyskohdassa. Meillä on viisi vuotta aikaa uni-

onin pelastamiseen ja uudistamiseen. Finanssikriisistä, joka on 

johtanut sosiaaliseen ja poliittiseen kriisiin, on otettava oppia. 

Euroopan parlamentin vaalit sekä Euroopan komission kokoon-

panon uusiminen vuonna 2014 tarjoavat mahdollisuuden poliit-

tisiin muutoksiin ja laajaan keskusteluun Euroopan tulevaisuu-

desta 

Siltana kansalaisyhteiskuntaan nähden Euroopan talous- ja sosiaaliko-

mitea kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita ponnistelemaan osallista-

van, sosiaalisen ja oikeudenmukaisen yhdentymisen puolesta. Meidän 

on vahvistettava solidaarisuutta ja vastattava näin kansallisella tasolla 

ilmenevään tyytymättömyyteen ja itsekkyyden lisääntymiseen. Krii-

sinhoidossa epäonnistuminen on ruokkinut populismia ja antanut 

uutta pontta EU-vastaisille liikkeille. Siksi meidän on vastattava selke-

ästi ja kattavasti eurooppalaisten huoliin, jotka liittyvät taloudelliseen 

tilanteeseen ja työttömyyteen. 

Ratkaisu ei ole nationalismi ja populismi, vaan eurooppalaisen tason 

toimet. Tarvitaan investointiohjelmaa talouden ja yhteiskunnan raken-

tamiseksi resurssitehokkaalla, kestävyysajattelun mukaisella, innovatii-

visella ja osallistavalla tavalla, joka vastaa Euroopan ikääntyvän väestön 

tarpeisiin. Tällainen Eurooppa on valmis tulevaisuuden haasteisiin ja 

kansainvälisesti kilpailukykyinen. Kansalaisten tulisi olla näiden toimi-

en avainhenkilöitä.

Peräänkuulutamme kilpailukykyistä, sosiaalista, oikeudenmukaista ja

demokraattista unionia, joka ottaa kaiken irti Euroopan potentiaalista.

Unionia, jonka ominaisuuksia ovat vahvat arvot, oikeudet ja toiminta-

politiikat. Aitoa unionia.
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On tärkeää muistaa, missä tilanteessa ja minkä vuoksi Euroo-

pan yhteisö perustettiin. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan 

jälkeen yhteisö oli looginen vastaus ihmiskunnan historian tu-

hoisimpiin konflikteihin. Eräät tahot ovat unohtaneet 70 rauhan 

vuoden jälkeen, että ilman tätä saavutusta mitkään myöhem-

mistä saavutuksista eivät olisi toteutuneet. Eurooppa oli ja-

kaantunut maanosa suuren laman iskiessä, ja seuraukset olivat 

traumaattiset: massatyöttömyys, nälänhätä ja epätoivo sekä 

talouskriisi, joka ruokki nationalismia ja rotu- ja luokkavihaa. 

Nämä tapahtumat ja jakolinjat johtivat suoraa tietä sotaan. Yh-

dentyneen Euroopan perustajat halusivat varmistaa, ettei tämä 

toistu enää koskaan. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustami-

nen loi pohjan Euroopan yhteisöille ja niin muodoin rauhalle, 

joka on heidän suurin saavutuksensa.

Vaikka tiedämmekin, että historia ei toista itseään, suuntaukset saat-

tavat olla – ja usein ovat – samankaltaisia. Niinpä meidän on tänä päi-

vänä tuotava päättäväisesti ja selkeästi esille sellaiset jakamattomat 

ja yleismaailmalliset arvot – ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, de-

mokratia, tasa-arvo, yhteisvastuu ja monimuotoisuus – joihin Euroo-

pan unioni nojaa, sekä perusperiaatteet – demokratia, oikeusvaltio ja 

ihmisoikeudet – jotka ovat mahdollistaneet ne. Euroopan unioni on 

kehittänyt näiden arvojen tueksi demokraattisia sosiaalisen integraa-

tion prosesseja ja -välineitä. Näiden arvojen opettamisesta unionin 

kansalaisille on tulossa ensisijaisen tärkeää, jotta he omaksuvat ne ja 

levittävät niitä eteenpäin. EU tarvitsee politiikkoja, jotka ovat linjassa 

näiden arvojen kanssa. Historiallisesti Euroopan yhteisö – ja sen seu-

raaja Euroopan unioni – ovat täysin ainutlaatuisia. Historiansa kannalta 

ratkaisevina hetkinä Eurooppa on kyennyt rohkeisiin ja kauaskantoi-

siin demokraattisiin ja institutionaalisiin uudistuksiin. Eikö nyt siis olisi 

uudistumisen aika, kun yhdentymisväsymyksestä on merkkejä, jäsen-

valtioiden välinen solidaarisuus on heikkoa ja kansalaiset osoittavat 

kaduilla mieltä vaatien parempia elinolosuhteita ja todellista osallistu-

mista demokraattisiin prosesseihin?

ETSK on vahvasti sitä mieltä, että pohdittaessa EU:n tulevaisuuden 

suuntaa kaksi vaihtoehtoa tulee sulkea pois. Ensimmäinen on EU:n 

purkaminen ja paluu hallitustenväliseen toimintatapaan. Tämä tekisi 

lopun eurooppalaisesta unelmasta – ”kansojen Euroopasta”. Tätä vaih-

toehtoa tukevat Euroopan yhdentymistä jyrkimmin vastustavat poliit-

tiset voimat useissa maissa. Tosiasiassa se voisi vaarantaa rauhan ja olla 

uhka tuleville sukupolville. Toinen vaihtoehto on nykytilanteen säilyt-

täminen, joka on useimpien poliittisten voimien varsinaisesti tarjoama 

ratkaisu. Tällöin jäljelle jäisi yksipuolinen Euroopan unioni, jonka suuret 

markkinat avautuvat yhä enemmän maailmalle ja jossa toisaalta on 

byrokraattiset valvonta- ja koordinointimenettelyt. On käynyt hyvin 

selväksi, että yhä useammat kansalaiset torjuvat tämän ”keskeneräisen 

ja monisäikeisen Euroopan”, joka ei suojele heitä ja pikemminkin jakaa 

kuin yhdistää heidät.

Komitea suosittaa toisenlaista etenemistapaa: siinä otetaan Euroo-

pan talous- ja yhteiskuntaelämän toimijat mukaan määrittelemään ja 

lujittamaan yhteisiä intressejä ja rakennetaan tälle perustalle yhteisiä 

politiikkoja, joilla edistetään EU:n kansalaisuutta, demokratiaa ja kes-

kinäistä solidaarisuutta. Tämä vaihtoehto edellyttäisi Jean Monnet’n 

hahmotteleman yhteisömenetelmän uudelleenajattelua. Vahvistetus-

sa yhteisömenetelmässä vahvat toimielimet, joilla on vahva euroop-

palainen näkemys, työskentelisivät yhdessä kansalaisyhteiskunnan 

kanssa Eurooppa-hankkeen viemiseksi eteenpäin. Tällöin myös halli-

tustenvälistä ulottuvuutta kavennettaisiin1.

II. 
Toimintasuunnitelma  
Euroopalle – miksi?

Arvoyhteisö. Menneet ja tulevat haasteet ja visio tulevaisuudesta
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Eurooppalaiset eivät näe ulospääsyä kriisistä, ja eriarvoisuuden lisään-

tyminen ja demokratian vastaiset asenteet uhkaavat perusoikeuksien 

suojelua. Tämän on oltava etusijalla Euroopan unionin asialistalla. Tä-

hän liittyen on erityisesti kiinnitettävä huomiota myös esteettömyy-

teen vammaisten ihmisoikeutena3. 

ETSK voi auttaa kehittämään demokraattista kestokykyä – poliittisten 

instituutioiden ja yhteiskuntaelämän organisaatioiden kykyä edistää 

perusoikeuksia, demokraattisia arvoja, moniarvoisuutta ja suvaitsevai-

suutta. Talouskriisi ja sen vaikutukset ovat tällä hetkellä EU:n asialistan 

tärkeimmät liikkeelle panevat voimat. EU:n toimielinten on ensisijaisen 

tärkeää torjua demokratian vastaisia puheita ja asenteita, jotka ovat 

eräissä Euroopan maissa uhkaavasti nousemassa osaksi normaalia po-

liittista keskustelua. 

On myös tärkeää vahvistaa kansalaisvuoropuheluun osallistuvia elimiä 

kaikilla tasoilla. Päätöksenteko tulisi jälleen kytkeä kansalaisia huoles-

tuttaviin kysymyksiin vuorovaikutuksessa järjestäytyneen kansalaisyh-

teiskunnan kanssa. Panoksena on EU:n ja kansallisten instituutioiden 

uskottavuus. Neuvotteluihin ja yhteisymmärrykseen perustuvat me-

nettelyt voivat tuoda lisää legitimiteettiä ja painoarvoa.

Lisäksi solidaarisuuden käsitettä on laajennettava siten, että se kattaa 

myös muunlaisen vuorovaikutuksen (esimerkiksi sukupolvien välinen 

tai vammaisten ja terveiden välinen solidaarisuus). Solidaarisuus raken-

tuu vähitellen, ajan myötä ja jatkuvan kasvatusprosessin kautta. Soli-

daarisuus on avainasemassa vakaan ja tehokkaan poliittisen rakenteen 

luomiseksi. Tämä edellyttää myös suurempaa EU:n talousarviota.

Toimintasuunnitelmassa esitetään konkreettisia ehdotuksia kolmella 

osa-alueella, joilla on suora vaikutus jokaisen EU:ssa asuvan ja työsken-

televän henkilön tulevaisuudennäkymiin.

Eurooppa kykenee uudistumaan demokraattisesti paikallisella, valti-

ollisella ja eurooppalaisella tasolla toteutettavien erilaisten aloitteiden 

kautta (esim. eurooppalainen kansalaisaloite). Vahvistettu yhteisö-

menetelmä on järjestelmällisempi ja kattavampi ja merkittävä askel 

eteenpäin normaaleihin kuulemismenettelyihin verrattuna. Se edus-

taa näkemystä todellisesta vuoropuhelusta tärkeimpien yhteiskunnal-

listen ja taloudellisten toimijoiden kanssa – vuoropuhelusta, jolla on 

suora vaikutus unionin toimintapolitiikkoihin. Lissabonin sopimus on 

jo pohjustanut tietä osallistavan demokratian vahvistamiselle Euroo-

passa. Näitä mahdollisuuksia on kuitenkin kehitettävä edelleen. Yh-

dessä maassa tehtävä päätös saattaa vaikuttaa merkittävästi muiden 

maiden asukkaisiin. Tarvitaan vahvempia toimielimiä, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät puuttumaan tähän tilanteeseen.

Niinpä Euroopan parlamentin vaaleja ja Euroopan komission uuden 

kokoonpanon valintaa seuraava vuosi 2015 on mitä otollisin hetki jär-

jestää osallistavaan demokratiaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen pe-

rustuva eurooppalainen konventio. Konventiota tarvitaan paitsi edis-

tämään keskustelua Euroopan unionin demokraattisesta rakenteesta 

myös sellaisen aidon kansalaisten toimintaohjelman luomiseksi, johon 

unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi vastattava.

Kansalaiskeskeisen unionin olisi puututtava eurooppalaisten suurim-

piin huolenaiheisiin. Useiden mielipidemittausten mukaan Euroopan 

unioniin luottaa vain 32 % kansalaisista, ja yli puolet heistä (58 %) kat-

soo, ettei heidän mielipiteellään ole painoarvoa EU:ssa. Kaksi euroop-

palaisten selkeästi useimmin mainitsemaa huolestuttavaa seikkaa oli-

vat työttömyys (49 % vastaajista) ja taloudellinen tilanne (29 %). Vaikka 

yleinen luottamus EU:n kykyyn ratkaista kriisi on alhainen, unionia pi-

detään silti toimijana, joka pystyy parhaiten puuttumaan tehokkaasti 

finanssi- ja talouskriisin vaikutuksiin (22 % vastaajista, mikä on suhteel-

lisesti eniten).2
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EU on jatkuvassa muutoksen tilassa. Tarvitaan selkeä arvio Eu-

roopan yhteiskunnan ja politiikan tilasta sekä selkeä käsitys 

tämänhetkisistä haasteista. ETSK:n tehtävänä on tuoda Euroo-

pan kansalaisyhteiskunta mukaan institutionaaliseen uudistu-

misprosessiin ja hyödyntää sen potentiaali Euroopan yhdenty-

miskehityksen edistämiseksi. Toimintasuunnitelma perustuu 

ETSK:n jäsenten kokemukseen ja asiantuntemukseen. Siinä 

esitetään joukko ehdotuksia, jotka auttavat EU:ta pääsemään 

lähemmäksi tavoitettaan sekä vastaamaan tämänhetkisiin ja 

tuleviin haasteisiin. Toimintasuunnitelman konkreettiset toi-

menpiteet sijoittuvat kolmelle osa-alueelle, jotka kytkeytyvät 

toisiinsa ja täydentävät toisiaan.

A.  Vauraan Euroopan rakentaminen 
talousliittoa lujittamalla

ETSK on viime vuosien aikana useaan otteeseen esitellyt ajatuksiaan 

ja ehdotuksiaan EU:n uusista talouden hallintaa koskevista välineistä4.  

Nämä lausunnot edustavat kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 

näkemyksiä siitä, millä tavoin Euroopan unionin tulisi edetä kohti ta-

loudellista ja sosiaalista yhdentymistä. Niissä on toistuvasti korostettu, 

että talous- ja rahaliiton loppuunsaattaminen ja tiiviimpi ja vahvem-

pi taloudellinen yhdentyminen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat 

edellytyksenä sille, että eurooppalaiset voivat hyötyä sisämarkkinoista. 

Pelkkä jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinoinnin parantaminen ei 

riitä.

Kriisi on tuonut selkeästi esille EU:n toimien puuttumisen ja eriytymi-

sen taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset sekä EU:n tason talouspo-

litiikan lisäarvon etenkin – mutta ei yksinomaan – euroalueen maille. 

Euroopan vakausmekanismin perustaminen ja se, että EKP:n pääjoh-

taja Mario Draghi ilmoitti heinäkuussa 2012 olevansa valmis kaikkiin 

tarvittaviin toimiin yhteisvaluutan pelastamiseksi, on rauhoittanut väli-

aikaisesti markkinoiden epävakauden ja palauttanut EU:n kansalaisten 

ja koko maailman yritysten luottamuksen siihen, että EU ei ole hajoa-

massa ja että eurooppalainen solidaarisuus on edelleen voimissaan.

ETSK onkin suhtautunut myönteisesti Eurooppa-neuvoston, komissi-

on, euroryhmän ja EKP:n puheenjohtajien yhteiseen lähestymistapaan 

selvityksessä ”Kohti todellista talous- ja rahaliittoa”5, joka toimitettiin 

Eurooppa-neuvostolle kesäkuussa 2012. Tavoitteena on edetä tule-

van vuosikymmenen aikana kohti vahvemmalle pohjalle rakentuvaa 

talous- ja rahaliittoa, joka perustuu integroituun finanssi-, budjetti- ja 

talouspolitiikkaan ja vahvempaan sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ke-

säkuussa 2012 alkanut prosessi on valitettavasti pääosin rajoittunut 

hallitustenväliselle tasolle neuvostossa, vaikka Euroopan parlamentti 

ja ETSK ovat aina tähdentäneet, että EU:n tiiviimmän yhdentymisen 

ensisijaisena edellytyksenä on EU:n kansalaisten osallistuminen pro-

sessiin sen alusta lähtien. ETSK on huolissaan siitä, että puhtaasti hal-

litustenvälinen lähestymistapa heikentää edelleen poliittisten voimi-

en, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan tukea nykyistä 

integroituneemmalle Euroopalle. ETSK onkin esittänyt yksityiskohtai-

sia suosituksia kansalaisyhteiskunnan ottamiseksi tiiviimmin mukaan 

talouden ohjausjärjestelmään sekä eurooppalaisella että kansallisella 

tasolla6. 

III.  
ETSK:n toimintasuunnitelma:  
Arvojen Eurooppa käytännössä
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ETSK:n mielestä talousliiton toteuttamisessa olisi edistyttävä 

pikaisesti, sillä EU:n perusluonteiset ongelmat ovat edelleen 

ratkaisematta. Edellä mainitussa selvityksessä hahmotellaan neljä 

kulmakiveä EMU:n rakenteen uudistamiseksi, mutta yritykset 

poistaa Maastrichtin jäljiltä EMU:un jääneet rakenteelliset 

puutteet ovat paljolti rauenneet. Niinpä ETSK kehottaakin EU:n 

toimielimiä etenemään seuraavien viiden vuoden aikana kohti 

talous- ja finanssipoliittista liittoa, joka täydentää rahaliittoa 

välttämättömällä tavalla. Talous- ja finanssipoliittisen liiton tulisi 

perustua talousarvioiden yhteisvaikutuksiin jäsenvaltioiden 

välillä, ja siinä tulisi olla seuraavat osa-alueet:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Yhteiset eurooppalaiset investointitoimet: eurooppalainen investointisuunnitelma osana yhdennettyä rahoituskehystä, jotta taataan 

riittävät investoinnit Euroopan modernisointiin, pysyvä vauraus ja työllisyys kaikille sekä elämänlaadun parantuminen laadukkaan kasvun 

kautta. EU:n energiapolitiikka on tältä osin keskeisessä asemassa. Tällainen suunnitelma, johon kuuluu vahva sosiaalisten investointien 

pilari työpaikkojen luomiseksi ja niiden laadun parantamiseksi, pyrkisi yhdistämään pitkäaikaisen tuottavuuden kasvun talouden 

elpymiseen lyhyellä aikavälillä. Se voisi antaa uutta pontta laadukkaalle kasvulle kestäväpohjaisten teollisuus- ja palvelualoja koskevien 

politiikkojen kautta, joissa painotetaan järkevää resurssien käyttöä. 

2. Euroalueen yhteinen velanhallinta7, sisältäen Euroopan parlamentin peräänkuuluttaman velanlunastusrahaston8 ja euroalueen 

yhteisten velkakirjojen perustamisen Euroopan komission vihreässä kirjassa määritellyllä tavalla9 sekä lyhytaikaisempien yhteisten 

velkakirjojen liikkeellelaskun.

3. Finanssipolitiikkojen koordinoinnin parantaminen paitsi menojen osalta – ”six-packin”, ”two-packin” ja vakaussopimuksen mukaisesti 

– myös tulopuolella: veropolitiikkojen koordinointia parantamalla estetään veronkiertoa ja vahvistetaan demokraattista legitimiteettiä10. 

4. Talletusvakuudet ja Euroopan vakausmekanismille annettava mahdollisuus pääomittaa suoraan pankkeja, jotka ovat käteisvarojen 

puutteessa mutta eivät maksukyvyttömiä, sekä uskottava finanssipoliittinen varautumiskeino luottamuksen palauttamiseksi 

pankkisektoriin ja tyrehtyneiden luottohanojen avaamiseksi erityisesti pk-yrityksille11. 

5. Talouspolitiikan etukäteiskoordinoinnin täytäntöönpano Euroopan komission ehdotuksen mukaisesti12, mukaan lukien 

rahoituskapasiteetti ja solidaarisuusmekanismi EU:n tasolla epäsymmetristen häiriöiden korjaamiseksi13. ETSK on pitänyt makrotalouden 

epätasapainoa koskevaa menettelyä tärkeänä välineenä unionin uudessa talouden ohjausjärjestelmässä. Talouspolitiikan EU-

ohjausjaksoon tällä hetkellä sisältyvää makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä on kuitenkin tarkistettava ja vahvistettava 

siten, että sekä alijäämiä että ylijäämiä vähennetään symmetrisesti14. 

6. Edetään kohti johdonmukaista budjetti- ja finanssipoliittista liittoa kansallisten ja EU:n talousarvioiden todellisen koordinoinnin 

kautta, ja samalla pyritään asteittain ottamaan käyttöön euroalueen yhteinen budjetti, joka antaa suunnan makrotalouspolitiikalle ja 

täydentää rahapolitiikkaa unionin tasolla15. 

7. Pyritään edelleen luomaan eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä16 valuuttapaineiden vähentämiseksi ja jotta 

jäsenvaltioiden palkkapolitiikat eivät joudu kantamaan asymmetristen häiriöiden vaikutuksia kokonaisuudessaan.

8. Kannustetaan yrittäjähenkeä ja helpotetaan yritysten perustamista ja liiketoiminnan hoitamista. Jäsenvaltioiden viranomaisten 

olisi luotava liiketoiminnalle suotuisa ympäristö oikeudenmukaisten kilpailusääntöjen kautta, säädösten noudattamisen valvontaa ja 

oikeusjärjestelmän toimivuutta parantamalla sekä takaamalla mahdollisimman vakaa lainsäädäntöympäristö. 

9. EU ja jäsenvaltiot ovat yhdessä sopineet, että kestävän kehityksen periaate on unionin ympäristö-, talous- ja ennen kaikkea 

energiapolitiikkojen ytimessä. Unionin on vastattava kansalaisia tätä nykyä huolestuttaviin seikkoihin, jotka liittyvät energiakustannuksiin, 

liikenteen hiilivetypolttoaineisiin sekä lämmön, valaistuksen ja sähkön toimitukseen kotitalouksille ja yrityksille. ETSK suosittaa energian 

sisämarkkinoiden saattamista loppuun siten, että suunnitelmat jäsenvaltioiden energiaverkkojen yhdistämisestä eurooppalaiseksi 

verkoksi etenevät. Tämä mahdollistaisi uusiutuvan energian tuotannon optimoinnin ja eri jäsenvaltioiden hintojen yhdenmukaistamisen.

10. Vahvistetaan kuluttajansuojaa ja kuluttajien oikeuksia kansalaisten oikeuksien puitteissa. Tavoitteena on lisätä kuluttajien 

osallistumista ja vaikutusvaltaa määriteltäessä kestävän ja vastuullisen talouskasvun ja sosiaalisen kehityksen toimintapolitiikkoja.
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epätasapainoon olisi siksi kiinnitettävä yhtä paljon huomiota kuin 

talouden epätasapainoon. Vaikka sosiaalipolitiikan alalla toimivalta 

on jaettu EU:n ja jäsenvaltioiden kesken ja erilaisten kansallisten 

sosiaalisten järjestelmien ja politiikkojen on täydennettävä toisiaan, 

tämä on yhdentymisprosessin hyväksynnän kannalta keskeinen asia.

Sosiaalinen unioni toimisi veturina erittäin kilpailukykyiselle sosiaaliselle 

markkinataloudelle, joka tavoittelee täystyöllisyyttä ja sosiaalista 

edistystä ja jossa suojelun taso on korkea. Sen keskeiset osatekijät ovat 

työ- ja sosiaalialan eurooppalaiset vähimmäisvaatimukset, ohjelmien 

ja rahoituksen kautta toimivat solidaarisuusmekanismit sekä sosiaaliset 

vakauttajat ja aloitteet, joilla taataan kaikille tasapuolinen kohtelu ja 

oikeudenmukainen liikkuvuus EU:n työmarkkinoilla.

ETSK:n mielestä politiikkojen on vastattava enemmän ihmisten kuin 

markkinoiden odotuksia. Viime vuosina ETSK on toistuvasti tähdentänyt, 

että erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota täystyöllisyyteen ja 

työpaikkojen luomiseen, osaamisen saattamiseen ajan tasalle, 

pätevyystutkintojen ja työmarkkinoiden tarpeiden parempaan 

yhteensovittamiseen, työllistettävyyteen, työpaikkojen laatuun sekä 

vihreiden ja parempien työpaikkojen luomiseen. Saavuttaakseen 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU tarvitsee ponnekkaampia 

ja uskottavampia toimia, joihin kuuluu valvonnan vahvistaminen 

talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä. Lissabonin sopimus 

tarjoaa EU:n sosiaalisten näkökohtien vahvistamiseen uusia 

mahdollisuuksia, joita ei ole vielä kaikilta osin selvitetty.

B.  Oikeudenmukaisen Euroopan rakentaminen 
sosiaalista unionia kehittämällä kasvun 
vauhdittamiseksi ja työllisyyden 
kohentamiseksi

Talouskriisin ja sen yhteiskunnallisten seurausten vuoksi monet kan-

salaiset pelkäävät eurooppalaisen sosiaalisen mallin olevan uhattuna 

markkinoiden yhdentymisen hallitessa EU:n asialistaa. Tämän seurauk-

sena he ovat menettämässä luottamuksensa EU:n haluun ja kykyyn 

parantaa ihmisten työ- ja elinoloja. Mitkä ovat olleet sosiaalisen Eu-

roopan keskeiset elementit tähän mennessä? Komission valkoisessa 

kirjassa sosiaalipolitiikasta (1994) kuvataan eurooppalaista sosiaalista 

mallia arvoina, joihin kuuluvat demokratia ja yksilön oikeudet, vapaa 

oikeus kollektiivisiin työehtosopimusneuvotteluihin, markkinatalous, 

yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille sekä sosiaalinen suojelu ja so-

lidaarisuus. Malli perustuu vahvaan näkemykseen siitä, että taloudelli-

nen ja sosiaalinen edistys liittyvät kiinteästi toisiinsa: ”Sekä kilpailukyky 

että solidaarisuus otetaan huomioon rakennettaessa tulevaisuuden 

menestyvää Eurooppaa”17. 

ETSK on aina painottanut, että EU ei ole pelkät sisämarkkinat vaan 

suuri poliittinen hanke, joka perustuu vahvoihin arvoihin ja sosiaalisiin 

perusoikeuksiin, ja että talouskasvun tulisi EU:ssa kulkea käsi kädessä 

sosiaalisen edistyksen kanssa. Kriisin jälkeen keskeisenä haasteena 

on köyhyyden vähentäminen ja luottamuksen palauttaminen 

oikeudenmukaiseen ja sosiaaliseen yhdentymisprosessiin. Sosiaaliseen 

Näin ollen ETSK kehottaa EU:n toimielimiä kehittämään sosiaalisen unionin, jonka keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

1. Painotetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta kaikilla politiikan aloilla. EU:n viime laajentumiskierrosta seurasi sosiaalinen kriisi ja 

eriarvoisuuden kasvaminen sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä. Kaikki eivät ole hyötyneet luvatusta sosiaalisesta koheesiosta ja 

sosiaalisesta kehityksestä. Siksi sosiaaliselle koheesiolle on annettava uutta pontta.

2. Laaditaan uusi Euroopan sosiaalinen toimintaohjelma yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Sosiaalisessa ohjelmassa ja siihen 

kuuluvassa toimintasuunnitelmassa voitaisiin asettaa selkeitä ja konkreettisia, sekä laadullisia että määrällisiä tavoitteita, jotka pohjautuvat 

Eurooppa 2020 -strategiaa varten jo asetettuihin tavoitteisiin ja kehittävät niitä edelleen ja joilla pyritään palauttamaan teollisuus 

Eurooppaan, parantamaan palveluita, vähentämään suurtyöttömyyttä ja varmistamaan sosiaaliset perusoikeudet, edistämään yrittäjyyttä 

ja uusia työpaikkoja, taistelemaan köyhyyttä vastaan, ylläpitämään sosiaalista osallisuutta, helpottamaan sosiaalisia investointeja, 

edistämään korkeakoulutusta ja ammatillista koulutusta, parantamaan oikeudenmukaista liikkuvuutta sekä kehittämään sosiaalista 

hallintotapaa ja Eurooppa-hankkeeseen sitoutumista18. 

3. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on taattava ja siten turvattava oikeus työskennellä ja asua toisessa maassa, koska kyse on yksi 

Euroopan unionin perusvapauksista. Perusoikeuskirjassa ja EU:n perussopimuksissa vahvistettu kaikenlaisen syrjinnän kieltäminen on 

ratkaisevan tärkeää unionin kansalaisille. ETSK vastustaa tämän perusoikeuden rajoittamista millään tavoin ja on huolissaan siitä, että 

tällä hetkellä työntekijöiden vapaa liikkuvuus kyseenalaistetaan. Lisäksi seuraavan viiden vuoden aikana tarvitaan tehokkaita toimia 

oikeudenmukaisten liikkuvuusmahdollisuuksien saavuttamiseksi.
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4. Määritellään vaatimukset vähimmäistulolle. Yksi sosiaalikriisin opetuksista on ollut, että kansalaisille on taattava parempi suojelun 

taso. Turvaverkon tarjoaminen pankeille ei riitä – myös yksityishenkilöt tarvitsevat sellaisen. ETSK on siksi peräänkuuluttanut EU:n aloitetta 

eurooppalaisten vaatimusten määrittelemiseksi vähimmäistulolle. Kriisiaikoina Eurooppa tarvitsee vahvoja taloudellisia ja sosiaalisia 

vakauttajia19. 

5. Parannetaan nuorten mahdollisuuksia. Eurooppa ei voi pelkästään odottaa taloudellisen tilanteen kohenemista, vaan tarvitaan 

nopeita ja tehokkaita toimia nuorten eurooppalaisten työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Lisäksi monissa jäsenvaltioissa 

on puututtava rakenteellisiin ongelmiin uudistamalla työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmiä. ”Menetetty” sukupolvi, johon 

kuuluvien nuorten potentiaali jää hyödyntämättä, voi vaarantaa koko ajatuksen Euroopan yhdentymisestä. Tähän tarkoitukseen on 

varattava riittävästi rahoitusta. Globalisaatiorahaston mallin mukaisesti on perustettava unionin ohjelma nuorten työllisyyttä varten 

(nuorisotyöllisyysrahasto)20. 

6. Edistetään työmarkkinaosapuolten kumppanuutta ja työehtosopimusvapautta. On tärkeää edistää työmarkkinaosapuolten 

riippumattomuutta ja niiden erityistä roolia perussopimusten mukaisesti sekä ennen kaikkea kunnioittaa talouspolitiikan EU-ohjausjakson 

yhteydessä kaikilta osin palkkaneuvottelujen vapautta. EU:n on myös taattava, että eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten välisiä 

sopimuksia noudatetaan täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun yhteydessä tehdyt sopimukset 

on muutettava sitovaksi lainsäädännöksi, mikäli työmarkkinaosapuolet niin haluavat.

7. Kehitetään EU:n toimintasuunnitelma ”työ 4.0” ja sellaiset työelämän suhteet, jotka takaavat demokratian työpaikalla. Riittävät 

työntekijöiden oikeudet ja asianmukaiset turvallisuus- ja terveysmääräykset ovat keskeisessä asemassa Euroopan sosiaalisen mallin 

kehittämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Uudet tekniset ja taloudelliset kehitysaskeleet, kuten pilvipalvelut, massadatan ja datan arvoketjun 

kehitys, älykkäät tehtaat, robotiikka jne., ovat muuttamassa työelämää ja -ympäristöä. EU:n teollisen perustan ja palvelujen välttämätön 

uudistaminen edellyttää työntekijöiden mukanaoloa ja aktiivista osallistumista sosiaalisen innovoinnin prosesseihin.

8. Taataan syrjinnän torjunta ja tasapuoliset mahdollisuudet kaikille. Tämä tarkoittaa, että a) sukupuoleen perustuvaa syrjintää ei 

esiinny sosiaalisen suojelun alalla, samapalkkaisuuden periaate taataan nykyistä tehokkaammin, naisten osuus yritysten johtokunnissa ja 

hallintoneuvostoissa saadaan korkeammaksi ja yhdenvertaisesta kohtelusta annetun direktiivin soveltamisalaa laajennetaan työelämän 

ulkopuolelle, ja b) vammaisuuteen perustuvaa syrjintää ei esiinny sosiaalisen suojelun alalla ja varmistetaan nykyistä tehokkaammin, että 

kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet koskevat yhdenvertaisesti kaikkia vammaisia.

9. Sisälletään sosiaalisen kehityksen pöytäkirja perussopimuksiin, kuten ETSK on jo aiemmin ehdottanut. Tällaisen pöytäkirjan tulisi 

selventää sosiaalisten perusoikeuksien ja taloudellisten vapauksien välistä yhteyttä vahvistamalla, että sisämarkkinat eivät itsessään ole 

tavoite, vaan ne on luotu, jotta kaikki EU:n kansalaiset hyötyisivät sosiaalisesta edistyksestä21. 
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C.  Demokraattisen ja kansalaisten Euroopan 
rakentaminen luomalla eurooppalainen 
julkinen tila

Talouskriisi on vahvistanut sen, miten laajalti eurooppalainen yhteis-

kunta on verkostoitunut. On selvää, ettei päätöksentekoprosessi EU:n 

tasolla voi olla legitiimi ja tehokas, ellei sitä tueta asianmukaisin hallin-

nointijärjestelyin. 

Demokraattinen poliittinen organisaatio rakentuu kahden pila-

rin varaan: toinen on kansalaisten muodostama ja toinen poliittinen. 

Aktiivisen kansalaisuuden konsepti yhdistää ne toisiinsa. EU ei voi sel-

viytyä taloudellisesta ja institutionaalisesta kriisistä ottamatta rohkeita 

askelia kohti demokraattista poliittista yhteisöä.

© Shutterstock / Rawpixel  
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Näin ollen ETSK kehottaa EU:n toimielimiä kehittämään nopeasti demokratiaa ja kansalaisten osallistumista. Erityisesti tulisi panna 

täytäntöön seuraavat ehdotukset:

1. EU järjestää osallistavaan demokratiaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen perustuvan eurooppalaisen konvention. Sen olisi määrä 

käynnistyä vuonna 2015.

2. Vahvistetaan osallistavaa demokratiaa tukevia mekanismeja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan mukaisesti. 

Horisontaalisen kansalaisvuoropuhelun (11 artiklan 1 kohta) ja vertikaalisen kansalaisvuoropuhelun (11 artiklan 2 kohta) suhteen komitea 

peräänkuuluttaa sääntöjä, jotka koskevat niiden menettelyjä ja niihin osallistuvia osapuolia22. ETSK suosittaa myös, että laaditaan 

yksityiskohtainen tutkimus nykyisistä kansalaisyhteiskunnan osallistumisen mahdollistavista prosesseista, että avoimuusrekisteriä 

laajennetaan kattamaan neuvosto, että EU:n toimielimet perustavat yhteisen tietokannan yhteydenpidosta, kuulemismenettelyistä ja 

vuoropuheluista kansalaisyhteiskunnan kanssa ja että laaditaan vuosikertomus, joka osoittaisi osallistavan demokratian laajuuden EU:ssa 

ja olisi täten hyödyllinen viestintäväline23. 

3. Eurooppaa ja sen kulttuuria ja historiaa käsitteleviä kursseja ja kansalaiskasvatusta olisi sisällytettävä nykyistä enemmän koulujen 

opetussuunnitelmiin kaikissa jäsenvaltioissa, ja niitä olisi myös tuettava ja koordinoitava EU:n tasolla.

4. Erityisesti on painotettava EU:n kansalaisuuteen liittyviä perusoikeuksia. ETSK katsoo, että EU:n olisi vahvistettava perusoikeuksien 

kulttuuria unionin tasolla ja että sosiaaliset perusoikeudet liittyvät erottamattomasti kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin ja niihin on siksi 

kiinnitettävä erityistä huomiota, ottaen huomioon päätelmät ja suositukset, jotka esitetään Euroopan parlamentin 13. maaliskuuta 

2014 antamassa päätöslauselmassa ”Troikan (EKP, komissio ja IMF) rooli ja toimintojen työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat 

euroalueen ohjelmamaiden näkökulmasta”24. ETSK kehottaakin jäsenvaltioita kehittämään suojeluun ja edistämiseen suuntautunutta 

perusoikeuskulttuuria kaikilla hallinnon tasoilla ja kaikilla politiikan ja lainsäädännön aloilla sekä kannustaa voimakkaasti komissiota 

toimimaan tehokkaasti tehtävässään perussopimusten valvojana tällä alalla ja ehdottamaan lisätoimenpiteitä ja valistustoimia25. 

5. Hyväksytään eurooppalaisen säätiön ja eurooppalaisen yhdistyksen perussäännöt. ETSK toistaa myös tukensa eurooppalaisen 

säätiön perussääntöehdotukselle ja korostaa tarvetta välttää kaikenlainen syrjintä suhteessa Euroopan tason poliittisiin säätiöihin26. 

Komitea myös kehottaa jälleen komissiota esittämään ehdotuksen eurooppalaisten yhdistysten perussäännöksi27. 
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6. Euroopan komissio tarkistaa välittömästi kuulemismenettelyyn sovellettavat vähimmäisvaatimukset, jotta 

parannetaan kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU:n päätöksentekoprosessiin säännönmukaisemmilla ja järjestelmällisemmillä 

kuulemismekanismeilla, joita tarvittaessa tuetaan taloudellisesti. Jäsenvaltioiden olisi vähintäänkin varmistettava, että asianmukaisella 

tasolla perustetaan neuvoa-antavia elimiä, jotka laativat suosituksia ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kehityksestä ja joissa 

on mukana kansalaisyhteiskunnan organisaatioita laajalti eri aloilta. Tällä tavoin pyritään edistämään kansalaisvuoropuhelua ja 

yhteisymmärrystä demokraattisesta hallintotavasta28. 

7. Euroopan komissio laatii vihreän kirjan, jossa esitellään selkeä toimintapoliittinen ehdotus pysyvän ja vakaan kehyksen luomiseksi 

vertikaalista, horisontaalista ja monialaista kansalaisvuoropuhelua varten. Jäsenvaltioita kehotetaan perustamaan tarvittavat mekanismit 

ja elimet, jotta kansalaisvuoropuhelu voi toteutua valtakunnallisella tasolla ja sitä alempana.

8. EU:ssa pitkään asuneille kolmansien maiden kansalaisille annetaan samat oikeudet kuin EU:n kansalaisille. Perusoikeuskirjaa 

sovelletaan kaikkiin Euroopassa asuviin henkilöihin, ei ainoastaan EU:n kansalaisiin. Siksi EU:n tulee laatia maahanmuuttosäännöstö, joka 

tuo lisää avoimuutta ja oikeudellista selkeyttä EU:ssa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin. Komitea 

katsoo, että EU:n maahanmuuttolainsäädännössä on taattava yhdenvertainen kohtelu ja syrjimättömyysperiaatteen toteutuminen29. 

9. Edistetään suuren yleisön mielenkiinnon herättäviä hankkeita, kuten eurooppalainen nuorisokortti ja yliopistollinen Eurooppa-

instituutti, sekä muodostetaan rakenteeltaan pysyvä julkinen tila eurooppalaista kansalaisvuoropuhelua varten.
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Huom.  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi asiakirjan 

"Toimintasuunnitelma Euroopalle" 29. huhtikuuta 2014 pitämässään 

täysistunnossa (äänin 142 puolesta ja 96 vastaan 12:n pidättyessä 

äänestämästä).
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