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Visio entistä vahvemmasta 
ja selviytymiskyvyltään 
paremmasta Euroopasta covid-
kriisin jälkeen 
 
Euroopan unionin tulisi olla taloudellisesti hyvinvoiva, sosiaalisesti osallistava ja ekologisesti 
kestävä. Sen pitäisi tarjota vakaat olot koko kansalaisyhteiskunnalle, jotta se voisi kukoistaa ja 
toimia avoimissa ja arvoihin perustuvissa demokratioissa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
(ETSK) keskittyy tukemaan kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista tämän kokonaisvaltaisen 
EU-vision toteuttamiseen ja arvokkaan asiantuntemuksen tarjoamiseen poliittisille päättäjille, 
jotta unionista tulisi osallistavampi ja toimintapolitiikoista tehokkaampia ja entistä paremmin 
todelliseen taloudelliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen soveltuvia.

Tätä toimikautta leimaavat covid-19-pandemia ja valitettavasti myös epävarmuus ja taloudelliset 
ja sosiaaliset vaikeudet, kun yritykset joutuvat kamppailemaan eloonjäämisestään ja ihmiset 
menettävät työnsä. Ennen kuin rokote on saatavilla ja yleisesti hyväksytty, ”uutena normaalina” 

ovat edelleen lähikontaktien välttäminen, 
maskien käyttäminen, hybridi- tai etäkokoukset 
ja liiketoiminnan keskeytykset. 

Meidän on nyt entistä tärkeämpää yhdistää 
voimamme, kehittää visio uudesta covid-19-
kriisin jälkeisestä Euroopasta ja tehdä kaikkemme 
sen varmistamiseksi, että komiteamme antaa 
vahvan panoksen Euroopan elpymiseen 
ja tulevaan selviytymiskykyyn. Samassa 
yhteydessä pyrimme tekemään myös ETSK:sta 
entistä yhtenäisemmän, tehokkaamman ja 
arvostetumman.
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Taloudellisesti 
hyvinvoiva unioni

Meneillään oleva pandemia on johtanut pahimpaan taantumaan sitten toisen maailmansodan, 
ja se syventää eriarvoisuutta. Jäsenvaltiot, yritykset, työntekijät ja koko yhteiskunta 
tarvitsevat ennen kaikkea tukea selviytyäkseen, elpyäkseen ja rakentaakseen taloutta 
uudelleen. 

Next Generation EU -elpymissuunnitelman tulee tarjota tarvittavat varat pandemian kielteisten 
taloudellisten ja sosiaalisten seurauksien torjumiseksi, mutta on varmistettava, että tämä tuki 
saavuttaa sitä tarvitsevat – oli sitten kyse työttömistä tai yrityksistä, etenkin pk-yrityksistä,  
joilla on vaikeuksia selvitä.   

Raha ei kuitenkaan yksin ratkaise nykyistä tilannetta: kun pandemian jälkeen pyritään siirtymään 
digitaalisempaan ja vihreämpään talouteen, on luotava yhteys myös sosiaaliseen elpymiseen. 
Tavoitetta 20 miljoonan ihmisen auttamisesta pois köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä 
vuoteen 2020 mennessä ei ole ilmi selvästikään saavutettu, joten meidän on nyt tehostettava 
toimiamme sen toteuttamiseksi. Ihmisten, jotka voivat tehdä töitä, tulisi työskennellä,  
ja niiden, jotka eivät voi tehdä töitä, tulisi voida luottaa yhteiskunnan solidaarisuuteen.  
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on kompassina edettäessä kohti sosiaalista lähentymistä. 

Elpyminen pandemian jälkeen
Huomattavien julkisten ja yksityisten investointien lisäksi tarvitsemme hyvin toimivat 
sisämarkkinat, jotta kriisistä voitaisiin selviytyä nopeasti. On poistettava jäljellä olevat esteet 
ja varmistettava tavaroiden, palvelujen, pääoman, tiedon ja ihmisten jatkuva liikkuminen yli 
rajojen. Samaan aikaan on myös varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset reilun kilpailun 
mahdollistamiseksi sisämarkkinoilla. Pandemian aikana on nähty jäsenvaltioilta reaktioita, 
joiden olisi luullut jääneen jo menneisyyteen, mutta komissio on reagoinut nopeasti ja avannut 
vihreitä käytäviä helpottaakseen tavaroiden ja ihmisten liikkumista. Nykyisessä tilanteessa on 
palautettava luottamus jäsenvaltioiden välille.
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Tarvitaan seuraavaa:

• tehokas elpymissuunnitelma covid-19:n jälkeiselle ajalle, jotta voidaan varmistaa julkiset ja 
yksityiset investoinnit ja vakavaraisuuden tukeminen yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi 
ja edistää siirtymistä kilpailukykyiseen, vihreään ja 
digitaaliseen Eurooppaan 

• nykyaikainen teollisuuspolitiikka, johon sisältyy 
eurooppalaisia digitaalisia ratkaisuja

• hyvät edellytykset innovoinnille 

• takeet kilpailukykyisistä energiakustannuksista

• yleiseurooppalaiset hankkeet ja investoinnit 
asianmukaiseen digitaaliseen ja vihreään 
logistiikkaan 

• nykyisten sääntöjen moitteeton täytäntöönpano  
ja täytäntöönpanon valvonta samalla kun 
vähennetään byrokratiaa, kevennetään 
hallintotaakkaa ja vähennetään mutkikkuutta 
rajatylittävässä kaupankäynnissä, mikä on erityisen 
tärkeää pk-yrityksille 

• asianmukainen tuki maaseutualueille ja laadukkaan elintarviketuotannon säilyttäminen 
Euroopassa 

• pääomamarkkina- ja pankkiunioni samalla kun kunnioitetaan Euroopan pankkien erityispiirteitä 
ja keskeistä roolia, huolehditaan vaihtoehtoisista rahoituslähteistä yrityksille ja erityisesti  
pk-yrityksille, annetaan kotitalouksille mahdollisuus hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla 
säästöjään ja edistetään rajatylittäviä investointeja.

Digitalisaatio ja vihreä siirtymä ovat edelleen tärkeitä aiheita, ja ne olisi sisällytettävä kaikkiin 
politiikan aloihin. Kestävästä kehityksestä pitäisi tulla ajattelutapa ja perusta kilpailukykyiselle 
taloudelle niin, ettei ketään jätetä jälkeen. Elpymiseen tähtäävien toimien ei pitäisi tarkoittaa 
vain paluuta entiseen: meidän on parannettava toimintapolitiikkoja ja työskentelymenetelmiä  
ja hyödynnettävä samalla meneillään olevia siirtymiä.

Verotukseen liittyen meneillään oleva pandemia osoittaa, että on entistä tärkeämpää,  
että jäsenvaltioilla on turvatut verotulot, jotta ne voivat investoida ihmisiin ja yrityksiin, jotka 
ovat eniten avun tarpeessa. Samaan aikaan euroalueen verorasitus on jo suuri. Oikean tasapainon 
löytäminen edellyttää kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen keventämistä, 
veronkierron torjunnan tehostamista ja yhteistyön tiivistämistä EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa. Digitaalitalous on kasvanut nopeasti ja aiheuttanut uusia haasteita verotuksen alalla.  
On pyrittävä löytämään globaaleja ratkaisuja, jotta voidaan varmistaa, että yritykset maksavat 
niille kuuluvan osan veroista.
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EU:n ulkoinen ulottuvuus
Maailmanlaajuisella tasolla EU voi olla muokkaamassa kansainvälisiä normeja niin, että 
niissä otetaan huomioon eurooppalaiset arvot ja intressit. Ennusteiden mukaan 85 prosenttia 
maailman kasvusta tapahtuu tulevaisuudessa EU:n ulkopuolella. 35 miljoonaa työpaikkaa riippuu 
Euroopassa viennistä ja 16 miljoonaa työpaikkaa ulkomaisista investoinneista. 

Pandemia on osoittanut, kuinka haavoittuva EU on ja miten 
se on riippuvainen Euroopan ulkopuolisista toimittajista. 
Euroopan liike-elämä ja tuleva hyvinvointi ovat suurelta 
osin riippuvaisia kyvystä säilyttää avoimet markkinat, 
joilla voidaan käydä vapaata ja oikeudenmukaista 
kauppaa ennakoitavin maailmanlaajuisen kaupankäynnin 
edellytyksin. Euroopan unionin johtavana periaatteena 
on oltava vastaisuudessakin sääntöihin perustuva 
monenvälinen kauppajärjestelmä sekä avoin, oikeudenmu- 
kainen, osallistava ja ennakoitavissa oleva kansainvälinen 
kauppaympäristö.  Meidän on varmistettava EU:n avoin ja 
strateginen riippumattomuus ja toimitusvarmuus myös 
kriisitilanteissa pyrkimällä vahvaan teolliseen perustaan 
ja häiriönsietokykyisiin kansainvälisiin toimitusketjuihin. 
Unionin on suojeltava maailmankaupan sääntöjä, 
varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset ja 

pyrittävä tasapainoon strategisen riippumattomuuden ja kansainvälisen kaupan avoimuuden 
välillä. Kansainvälisen kaupan kulmakivestä on esimerkkinä merenkulku, sillä se mahdollistaa 
kohtuuhintaisten tavaroiden tuonnin ja viennin laajuudessa, joka ei ole mahdollista missään muussa 
kuljetusmuodossa. Se on siten strateginen voimavara ja antaa EU:lle mahdollisuuden turvata 
geopoliittisen riippumattomuutensa ja vahvistaa taloudellista ja teollista häiriönsietokykyään  
ja suvereniteettiaan.

Näin ollen tarvitaan seuraavaa: 

• proaktiivinen kauppapolitiikka

• uusi suhde Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 

• tiivis kumppanuus Länsi-Balkanin maiden kanssa

• vuoden 2020 jälkeinen itäinen kumppanuus ja tuki

• kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevät luvut Vietnamin ja Singaporen kanssa tehtäviin 
uusiin vapaakauppasopimuksiin ja jo solmittujen vapaakauppasopimusten aktiivinen seuranta

• Afrikan vakaussopimus.

ETSK osallistuu osana globaalia kansalaisyhteiskuntaa jatkossakin aktiivisesti laajentumis- ja 
naapuruuspolitiikkoihin. 
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Meidän on varmistettava, että Next Generation 
EU -elpymisvälineestä myönnettävä rahoitus 
saavuttaa apua tarvitsevat – työttömät ja yritykset, 
etenkin vaikeuksissa olevat pk-yritykset.

Christa Schweng, 
ETSK:n puheenjohtaja







Taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen edistys ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatetta ovat kompassina edettäessä kohti 
sosiaalista lähentymistä ja oikeudenmukaista ja kestävää elpymistä. Pilarin täytäntöönpanoa 
varten laadittava toimintasuunnitelma, joka on tarkoitus julkaista vuonna 2021,  
ohjaa jäsenvaltioita niiden toimissa tällä alalla. 

Siirryttäessä vihreään ja digitaaliseen talouteen meidän on varmistettava, että ketään ei 
jätetä jälkeen ja että sosiaalipolitiikoissa reagoidaan asianmukaisesti siirtymän vaikutuksiin. 
Pandemia on myös aiheuttanut vakavia häiriöitä ja nopeita muutoksia työmarkkinoilla.  
Vaikka työttömyysaste on korkea ja covid-19 on nostanut sitä entisestään, työnantajilla on eräissä 
jäsenvaltioissa edelleen vaikeuksia löytää työntekijöitä, joilla on heidän yrityksissään vaadittavaa 
osaamista. Samaan aikaan korkeasti koulutetuilla nuorilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille. 
Koulutuksen sovittaminen työmarkkinoiden tarpeisiin on jatkuva haaste.

Asianmukainen aktiivinen työmarkkinapolitiikka ja hyvin varustetut julkiset 
työvoimapalvelut, jotka pystyvät sovittamaan tehokkaasti kysynnän ja tarjonnan 
työmarkkinoilla yhteen elinikäisen oppimisen kanssa, saattavat auttaa helpottamaan tilannetta.  
Nykyisiä toimintapolitiikkoja on syytä muokata kaukonäköisesti. Prioriteettina on turvata 
työllisyys ja tulot kaikille työntekijöille. Samalla on kiinnitettävä erityistä huomiota 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten epätyypillisissä työsuhteissa oleviin 
työntekijöihin, köyhyydessä eläviin lapsiin, vammaisiin henkilöihin ja maahanmuuttajataustaisiin 
tai etniseen vähemmistöön kuuluviin ihmisiin, ja tuettava heitä.

Sosiaalisesti 
osallistava unioni
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Koulutus
Etusijalle tulee asettaa se, että kansalaisille annetaan taidot, joita he tarvitsevat voidakseen 
osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan ja muuttuvaan työelämään. Tarvitsemme huipputasoisia, 
tulevaisuuteen suuntaavia ja asianmukaisia yleissivistävän  
ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja myös harjoittelu- ja 
opiskelujaksoja yhdistelevää koulutusta, jotta voidaan

• antaa nuorille hyvät perustaidot, jotka tuovat heille 
mahdollisuuden hankkia myös lisää erityisosaamista ja 
tarttua tulevaisuudessa uusiin tilaisuuksiin, mahdollistaa 
kaikille elinikäinen oppiminen erityisesti digitalisaation ja 
viherryttämisen yhteydessä 

• säilyttää vanhat, perinteiset taidot, joista tulee entistä tärkeämpi 
sisäänrakennettuja ja toiminnallisia resursseja ja vaurautta 
ylläpitävä (myös kiertotalouden kannalta merkityksellinen) 
tekijä ja jotka edistävät samalla osaltaan työn ja työpaikkojen 
suotuisaa maantieteellistä jakautumista

• helpottaa integroitumista (uudelleen) työmarkkinoille 
esimerkiksi antamalla työttömille mahdollisuus työssäoppimiseen samalla kun vähennetään 
työnantajille aiheutuvia työvoimakustannuksia.

Muuttoliike
Muuttoliikkeen perussyyt, kuten konfliktit, eriarvoisuus ja ilmastonmuutos, eivät häviä käden 
käänteessä. Unioni tarvitseekin avointa ja hyvin hoidettua maahanmuutto- ja turvapaikkastrategiaa. 
Uuteen muuttoliike- ja turvapaikkasopimukseen sisältyy kymmenen erillistä lainsäädäntö- ja 
muuta aloitetta. Ohjaavina periaatteina tulisi olla EU:sta turvaa etsivien suojelu, kansainvälisen 

oikeuden noudattaminen sekä näiden 
ihmisten ja heidän perheidensä oikeuksien 
ja tulevaisuudennäkymien turvaaminen. 
Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on 
ratkaiseva rooli muuttajien kotouttamisessa, 
mutta ne tarvitsevat tukea ja oikeanlaista 
rahoitusta. Näiden organisaatioiden hyvien 
käytäntöjen jakaminen EU:n tasolla, missä 
ETSK voi toimia välittäjänä, edistää keskinäistä 
oppimista jäsenvaltioiden välillä. 
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Euroopan terveysunioni
Yksi koronaviruskriisin keskeisistä opetuksista on se, että käytännöllisesti katsoen kaikkien 
Euroopan maiden terveydenhuoltojärjestelmiä on vahvistettava ja kiinnitettävä huomiota 
ennen kaikkea ennaltaehkäisyyn. Komission koordinoima jäsenvaltioiden välinen käytännön 

yhteistyö terveydenhuollon alalla on tärkeä osa solidaarisuutta ja 
tulevaa selviytymiskykyä. Yhteistyössä on muun muassa hankittu  
ja toimitettu terveydenhuollon laitteita sekä suoja-, pelastus-,  
hoito- ja hoivapalveluja esimerkiksi pelastuspalvelun rescEU-ohjelman 
puitteissa. EU:n tasolla olisi kehitettävä tehokkaita hoitomuotoja 
ja covid-19-rokote sekä luotava yhteiset standardit ja koordinoidut 
testausjärjestelmät. EU:n toimielimillä tulisi olla tarvittava toimivalta 
ja valtuudet koordinoida keskeisten lääkinnällisten laitteiden ja 
suojavarusteiden toimituksia ja jakelua sisämarkkinoilla.

Perusoikeudet ja oikeusvaltio
Euroopan unioni perustuu yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin, joista ei voida tinkiä missään 
olosuhteissa. Niitä ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, demokratia,  
tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate. Edes kriisiaikoina, kun tarvitaan tiettyjä poikkeuksellisia ja 
kestoltaan rajattuja toimia, ne eivät saa olla oikeusvaltioperiaatteen vastaisia eivätkä vaarantaa 
demokratiaa, vallanjaon periaatetta tai EU:n kansalaisten perusoikeuksia. Ei ole myöskään 
hyväksyttävää, että eräissä jäsenvaltioissa kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ajetaan ahtaalle. 
Oikeusvaltioperiaate on EU:n toiminnan kulmakivi, mutta se on myös paljon enemmän: 
yhdessä perusoikeuksien kanssa se tekee EU:sta sosiaalisen markkinatalouden mallin, jota on 
puolustettava. 

Monimuotoisuuden kunnioittaminen on yksi EU:n 
perusperiaatteista. Tällä tarkoitetaan kulttuurien 
ja luonnonympäristön rikkautta eri maissa. 
Monimuotoisuuden kunnioittaminen koskee myös 
sukupuoleen, vammaisuuteen, rotuun, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, ikään, uskontoon ja vakaumukseen 
ja kaikkiin muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
liittyviä seikkoja. 
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Uskon todella, että taloudellinen, sosiaalinen  
ja yhteiskunnallinen edistys on jakamatonta. 
Kun Eurooppa siirtyy kohti vihreää ja digitaalista 
taloutta, ketään ei saa unohtaa!

Christa Schweng, 
ETSK:n puheenjohtaja







Vihreä siirtymä toimii yhdessä digitalisaation kanssa Euroopan elpymissuunnitelman 
liikkeellepanevana voimana. Ekologinen siirtymä auttaa modernisoimaan teollisuutta ja luomaan 
uusia laadukkaita työpaikkoja ja lisäämään työmahdollisuuksia. 

Kunnianhimoiset ilmastonsuojelutoimenpiteet tarkoittavat kuitenkin usein merkittävää haastetta 
yrityksille. Nykyisessä taloudellisessa taantumassa onkin tärkeää tukea mahdollisimman 
hyvin elpymistä samalla kun mahdollistetaan innovointi ja investoinnit ilmaston ja ympäristön 
suojeluun. Yritykset tarvitsevat realistisia tavoitteita, suunnitelmallisuutta, turvaa ja joustavuutta 
otettaessa käyttöön uusia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, jotta ne voivat 
säilyttää kilpailukykynsä ja luoda työpaikkoja.  

Yrityksiä on pidettävä osana ratkaisua toteutettaessa toimia talouden viherryttämiseksi.  
Niitä on kannustettava osallistumaan aktiivisesti siirtymiseen kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta 
taloutta. Oikeudenmukaisen siirtymän käsitteen tulisi ohjata yrityksiä. Keskeisenä toimijana on 
kestäväpohjainen yritys, jossa työntekijät saavat vahvasti äänensä kuuluviin ja jossa varmistetaan 
työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa. Kun työntekijöille ja yritysneuvostoille 
annetaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti oikeudenmukaiseen siirtymään tähtäävän 
kestäväpohjaisen yrityksen käsitteeseen perustuvan yrityksen toimintapolitiikan toteuttamiseen, 
voidaan luoda hyvät edellytykset kunnollisille työpaikoille, säällisille työoloille terveellisessä 
ympäristössä ja hyville elinoloille alueilla. 

Ekologisesti 
kestävä unioni 
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Ihmiskeskeinen digitalisaatio  
Digitalisaatiolla ja tekoälyllä on suuri vaikutus siihen, miten elämme, teemme työtä, 
opimme ja olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Digitaalisen siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen, kestävyysperiaatteita noudattava ja sosiaalisesti hyväksyttävä. Tarvitsemme 
Eurooppaan ihmiskeskeistä digitalisaatiota, ja meidän on hyödynnettävä digitalisaation 
tarjoamat mahdollisuudet. Samaan aikaan 
meidän olisi rakennettava aito eurooppalainen 
data-avaruus, suojeltava tietojamme ja taattava 
yksityisyys ja itsemääräämisoikeus. Euroopan 
teknologista suvereniteettia ei pitäisi määritellä 
niin, että jätetään muut ulkopuolelle tai luodaan 
ristiriitoja muiden kanssa, sillä tarvitsemme 
maailmanlaajuista yhteistyötä ja siitä on meille 
hyötyä. Unionin lainsäädännön on pysyttävä 
teknologian kehityksen tasalla, ja investoiminen 
tulevaisuuden osaamiseen ja teknologiaan on 
äärimmäisen tärkeää. 

Yritykset on nähtävä osana ratkaisua, kun siirrymme kohti 
vihreää taloutta. On olennaisen tärkeää tarjota parasta 
mahdollista tukea EU:n elpymisen varmistamiseksi ja 
luoda samalla mahdollisuuksia innovoida sekä investoida 
ilmaston ja ympäristön suojeluun.

Christa Schweng, 
ETSK:n puheenjohtaja



Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden Euroopan 
unionin yhteiskunnalle. Yritykset, työntekijät, maataloustuottajat, kuluttajat ja kansalaisjärjestöt 
voivat esittää näkemyksensä EU:n tulevaisuuden toimintapolitiikkojen muotoilusta. Näin ne 
voivat ottaa haltuunsa oman Euroopan unioninsa. Kaikki ihmiset taustastaan riippumatta voivat 
ottaa osaa järjestelmällisempään keskusteluun, jonka tavoitteena on parantaa EU:n toimintaa.

ETSK on sitoutunut osallistavaan demokratiaan siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 1958,  
ja sillä on nyt tilaisuus osoittaa lisäarvonsa ja toimia välittäjänä, sillä jäsenemme ovat 
organisaatioista, jotka edustavat yhteiskunnan kaikkia osia ja toimivat aktiivisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Konferenssia tulisi hyödyntää yhteyksien luomiseksi seuraavien tahojen välille:

• kansalaisyhteiskunnan toimijat
• kansalaisyhteiskunta ja poliittiset päättäjät
• ruohonjuuritason toimijat ja organisaatiot
• valtio- ja EU-tason toimijat.

Tärkeimpiin aiheisiin voisivat kuulua muun muassa visio Euroopasta, jota tavoittelemme, kysymys 
kansallisesta suvereniteetista suhteessa tarpeeseen löytää yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja, 
kansallinen identiteetti ja kulttuurinen moninaisuus.
  
ETSK antoi vuonna 2017 päätöslauselman Euroopan tulevaisuudesta. Se oli vastaus komission 
samana vuonna julkaisemaan valkoiseen kirjaan, jossa esitettiin viisi mahdollista skenaariota 
siitä, miten 27 jäsenvaltion EU voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä. Voimme olla ylpeitä siitä, 
että ETSK:n päätöslauselma oli ”ensimmäinen panos EU:n laajuiseen keskusteluun Euroopan 
tulevaisuudesta.” Sitoudumme antamaan sisällökkään ja arvokkaan panoksen Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin.  
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ETSK on sitoutunut perustamisvuodestaan 1958 
lähtien osallistavaan demokratiaan, ja komitealla 
on nyt taas tilaisuus osoittaa lisäarvonsa ja 
toimia välittäjänä, sillä sen jäsenet edustavat 
yhteiskunnan erilaisten organisaatioiden koko 
kirjoa ja heillä on tukeva jalansija kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Christa Schweng, 
ETSK:n puheenjohtaja



On äärimmäisen tärkeää, että ETSK palauttaa maineensa ja saavuttaa jälleen luottamuksen ja 
uskottavuuden sekä komitean ulkopuolella, muiden toimielinten ja suuren yleisön silmissä, 
että komitean sisällä, jäsentensä ja henkilöstönsä keskuudessa. ETSK, joka on yhtenäinen, joka 
noudattaa korkeimpia mahdollisia eettisiä ja ammatillisia normeja ja jolla on hyvä maine, 
saa jäsenet ja henkilöstön tuntemaan ylpeyttä siitä, että he työskentelevät komiteassa.
 
Kaikkiin välttämättömiin toimiin ja toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi, täysin avoimesti  
ja johdonmukaisesti, jotta voidaan

• tarkistaa ja vahvistaa ETSK:n työjärjestystä ja käytännesääntöjä ottaen huomioon Euroopan 
parlamentin suositukset sekä OLAFin ja Euroopan oikeusasiamiehen raportit niin, että voidaan 
varmistaa henkilöstölle ja jäsenille kunnolliset työskentelyolot, myös terveyden osalta

 
• palauttaa luottamus ja yhteenkuuluvuus komitean kolmen ryhmän, jäsenten ja henkilöstön 

kesken ja työskennellä yhdessä yhtenä tiiminä ja yhteisymmärrykseen pyrkien.

Komitean keskeisenä tehtävänä on tuoda järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ääni 
kuuluviin Euroopan tasolla. Tämän tehtävän täyttämiseksi meidän on tärkeää korostaa 
jälleen yhteisymmärryksen saavuttamista ETSK:n kolmen ryhmän välillä: emme ole 
ETSK:ssa vain esittämässä työnantajien, työntekijöiden tai kansalaisjärjestöjen näkemyksiä.  
Lisäarvomme perustuu yhteisen nimittäjän ympärille muodostettuun näkemykseen, jonka 
esitämme unionin toimielimille ja jäsenvaltioille, samaan aikaan tietoisina siitä, että on 
olemassa kynnyskysymyksiä, joista ei tingitä ja joita kaikkien ryhmien tulisi osaltaan kunnioittaa.  
Komitean legitimiteetti ei perustu yksittäisiin intresseihin, vaan yhteisymmärrykseen siitä,  
että vaikka olemme eri maista ja taustamme ovat erilaisia, tehtävänämme, johon olemme 
sitoutuneet, on työskennellä Euroopan unionin yhteisen hyvän puolesta.

Luottamuksen ilmapiirin 
uudelleenrakentaminen 
ETSK:ssa ja komitean 
ulkoisen maineen 
palauttaminen  

Euroopan talous-
ja sosiaalikomitea
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ETSK on ainoa linkki EU:n poliittisten päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan välillä. 
Kansalaisyhteiskunnan ja ruohonjuuritason toimijoiden tiiviimpi osallistaminen keskusteluihin 
sekä valtiollisella että EU:n tasolla antaa lisäarvoa EU:n toimintapolitiikkojen laadintaan ja 
tekee siitä demokraattisempaa, tehokkaampaa ja paremmin eurooppalaisten tarpeita vastaavaa.

Pyrimme parantamaan käytössämme olevan pääasiallisen välineen eli lausuntojen valmistelua 
ja niistä tiedottamista unionin toimielimille. Tiivis yhteistyö Euroopan komission kanssa jo 
ennen uusien ehdotusten julkaisemista sekä lausuntojen ripeä laatiminen auttavat meitä 
saamaan kantamme kuuluville oikeaan aikaan. Kaikkien jäsenten tulisi huolehtia aloitteellisesti  
ja systemaattisesti lausuntojen jatkotoimista. Ryhdymme käymään suunnitelmallista 
vuoropuhelua Euroopan parlamentin esittelijöiden ja neuvoston kanssa ja olemme yhteydessä 
asiaankuuluviin sidosryhmiin. 

ETSK voi myös tuoda esiin toimintapoliittisten arviointiensa ansiosta, miten unionin 
lainsäädäntöä ja ohjelmia toteutetaan kentällä ja miten kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
suhtautuvat niihin jäsenvaltioissa. Voimme seurata EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa, 
osoittaa, täyttääkö EU lupauksensa, tuoda ilmi mahdolliset epätarkoituksenmukaiset 
toimintapolitiikat ja menettelyt ja antaa suosituksia niiden parantamiseksi. 

ETSK:lla voi olla lisäksi tärkeä rooli luotettavana kumppanina eurooppalaisessa ohjausjaksossa, 
johon kansalaisyhteiskunnan ääni voidaan kanavoida. Tämä voisi auttaa lisäämään ETSK:n 
tunnettuutta jäsenvaltioissa.

Meidän on myös pyrittävä yksinkertaistamaan menettelyjä hyödyntämällä mahdollisimman 
hyvin digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia sekä lisäämään avoimuutta. 

Alkava toimikausi antaa tämän ohjelman pohjalta meille mahdollisuuden auttaa unionia 
saavuttamaan taloudellisen hyvinvoinnin, sosiaalisen osallisuuden ja ekologisen kestävyyden. 
Olemme sitoutuneet tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Yhdessä teemme siitä totta.

Yhdessä Euroopan 
tulevaisuuden puolesta! 
#United4FutureEU
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#United4FutureEU

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/instagram

www.eesc.europa.eu/youtube

www.eesc.europa.eu/linkedin
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