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Arvoisa puhemies Sassoli,
Arvoisa puheenjohtaja Michel,
Arvoisa puheenjohtaja von der Leyen,
Arvoisat suurlähettiläät,
Arvoisat Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet,
Arvoisat vieraat,
Hyvät ystävät,
Ruutujen tuijottaminen ei ollut varsinaisesti sitä, mitä olimme ajatelleet tämän uuden toimikauden
ensimmäisen täysistunnon olevan. Saatatte ihmetellä, miksi myös minä, komitean uusi puheenjohtaja,
osallistun istuntoon etänä. Voin vakuuttaa, että päätös olla matkustamatta Brysseliin ei ollut helppo. Syy
päätökseeni on yksinkertainen: voimme edellyttää kanssaihmisiltämme, jäseniltämme ja
henkilöstöltämme sosiaalisten kontaktien rajoittamista ja päivittäisen elämän muuttamista covid-19pandemian torjumiseksi vain, jos näytämme itse esimerkkiä. Tästä syystä päätin asettaa turvallisuuden
etusijalle ja osallistua istuntoon etänä niin, etten saata ketään vaaraan.
Haluan aloittaa henkilökohtaisella muistolla. Minusta tuli komitean jäsen vuonna 1998. Muistan yhä
ensimmäisen päiväni ja silloiset mietteeni. Olin hieman hämilläni ja aprikoin, miten kaikki mahtaisi
toimia. Miten voisin vaikuttaa osaltani EU:n parantamiseen. Arvelen, että monet teistä, erityisesti uudet
jäsenemme, tuntevat samoin. 22 vuotta myöhemmin vaikuttimeni ovat samat kuin ensimmäisenä
päivänä.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on keskeinen tehtävä tuoda järjestäytyneen
kansalaisyhteiskunnan ääni kuuluville Euroopassa. Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan panoksen
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ansiosta unionin toimintapolitiikoissa voidaan ottaa paremmin huomioon tosielämän olosuhteet ja niitä
voidaan toteuttaa tehokkaammin valtiollisella ja paikallisella tasolla.
Työnantajien, työntekijöiden, kuluttajien, maataloustuottajien ja kansalaisjärjestöjen käytännön
kokemus on ehdoton edellytys, jotta unionia voidaan kehittää parempaan suuntaan. Me toimimme
siltana: se on meille kuuluva tehtävä, ja olen vakuuttunut, että pystymme täyttämään sen.
Jos haluamme olla rehellisiä, on todettava, että viime kuukausina komitean julkisuuskuvassa on ollut
toivomisen varaa. Meidän on pyrittävä välittömästi palauttamaan ETSK:n maine ja oma maineemme
sekä saavuttamaan jälleen luottamus ja uskottavuus sekä komiteassa että sen ulkopuolella. Komitean on
oltava yhtenäinen ja noudatettava korkeimpia mahdollisia eettisiä ja ammatillisia normeja.
Komitealla tulee olla hyvä imago. Tästä syystä pyydän teitä tänään antamaan työjärjestysvaliokunnalle
valtuutuksen vahvistaa komitean jäsenten käytännesääntöjä ja komitean työjärjestystä. Tämä on tehtävä
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen vuoden 2021 tammikuuta.
Hyvät naiset ja herrat,
Haluaisin nyt esitellä teille puheenjohtajakauteni painopisteet. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat antaneet
arvokkaan panoksensa tähän ohjelmaan. Mottonani on ”Yhdessä Euroopan tulevaisuuden puolesta”,
ja toivon, että tästä ohjelmasta tulee MEIDÄN ohjelmamme, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
ohjelma seuraavalle kaksi- ja puolivuotiskaudelle.
Aivan ensimmäiseksi meidän on puututtava covid-19-pandemian aiheuttamaan taloudelliseen ja
sosiaaliseen ahdinkoon. Meneillään oleva pandemia on johtanut pahimpaan taantumaan sitten toisen
maailmansodan, ja se syventää eriarvoisuutta. Jäsenvaltioiden ja koko yhteiskunnan on ennen
kaikkea voitava elpyä ja vahvistaa selviytymiskykyään.
Covid-19 leimaa työskentelyämme tällä toimikaudella. 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 vahvemmasta covid-19-kriisin
jälkeisestä Euroopasta ja tehdä kaikkemme sen varmistamiseksi, että komiteamme antaa vahvan
panoksen Euroopan elpymiseen ja tulevaan selviytymiskykyyn.
Mikä on visioni covid-19-kriisin jälkeisestä Euroopasta?
Se on taloudellisesti hyvinvoiva, sosiaalisesti osallistava ja ekologisesti kestävä unioni, joka antaa
kansalaisyhteiskunnan osapuolille mahdollisuuden kukoistaa ja toimia avoimessa ja arvoihin
perustuvassa yhteiskunnassa.
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Digitalisaatio ja vihreä siirtymä ovat edelleen tärkeitä aiheita, mutta ne olisi sisällytettävä kaikkiin
politiikan aloihin. Kestävän kehityksen tulisi olla ajattelutapa ja perusta kilpailukykyiselle taloudelle
niin, ettei ketään jätetä jälkeen.
Olen työnantajien ryhmästä, joten haluan aloittaa taloudesta.
Nyt pandemian toisen aallon aikana yritykset, työntekijät ja kansalaiset tarvitsevat tukea selviytyäkseen,
toipuakseen ja osallistuakseen taloutemme uudelleen rakentamiseen. Next Generation
EU -elpymissuunnitelman tulee tarjota tarvittavat varat pandemian kielteisten taloudellisten ja
sosiaalisten seurauksien torjumiseksi. Meidän 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: siirtymisen digitaalisempaan ja vihreämpään
talouteen pandemian jälkeen tulee olla myös kytköksissä 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.
Huomattavien julkisten ja yksityisten investointien lisäksi tarvitsemme tehokkaat sisämarkkinat, jotta
kriisistä voitaisiin selviytyä nopeasti. Jäljellä olevat esteet olisi poistettava, jotta pystytään varmistamaan
tavaroiden, palvelujen, pääoman, tiedon ja ihmisten liikkuminen yli rajojen. Samaan aikaan meidän on
huolehdittava
tasapuolisista
toimintaedellytyksistä
reilun
kilpailun
mahdollistamiseksi
sisämarkkinoilla.
EU:lla on keskeinen asema maailmanlaajuisesti. Meidän on muokattava 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.
Meneillään oleva pandemia on osoittanut, kuinka haavoittuva EU on ja miten se on riippuvainen
Euroopan ulkopuolisista toimittajista. Liike-elämämme ja tuleva hyvinvointimme ovat riippuvaisia
kyvystämme pitää markkinat avoimina ja käydä vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa
maailmanlaajuisen kaupankäynnin edellytysten pysyessä ennakoitavina.
ETSK osallistuu osana globaalia kansalaisyhteiskuntaa jatkossakin aktiivisesti laajentumis- ja
naapuruuspolitiikkoihin.
Hyvät naiset ja herrat,
Covid-19 on aiheuttanut häiriöitä ja nopeita muutoksia työmarkkinoilla. Työllisyyden ja tulojen
turvaaminen kaikille työmarkkinoilla – oli sitten kyse itsenäisistä ammatinharjoittajista tai
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palkansaajista – on ensisijaisen tärkeää, ja meidän on muokattava nykyisiä toimintapolitiikkoja
soveltaen pitkän aikavälin lähestymistapaa koulutuksen ja osaamisen aloilla. Meidän 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, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.
Digitalisaatiolla ja tekoälyllä on suuri vaikutus siihen, miten elämme, teemme työtä, opimme ja
olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Digitaalisen siirtymän on oltava oikeudenmukainen,
kestävyysperiaatteiden mukainen ja sosiaalisesti hyväksyttävä. Ihmisten tulee olla digitalisaation
keskiössä.
Uskon vakaasti, että taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen kehitys on jakamatonta. Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatetta ovat kompassina edettäessä kohti sosiaalista lähentymistä
ja oikeudenmukaista ja kestävää elpymistä. Euroopan siirtyessä vihreään ja digitaaliseen talouteen
meidän on varmistettava, että ketään ei jätetä jälkeen ja että sosiaalipolitiikoissa reagoidaan
asianmukaisesti siirtymän vaikutuksiin.
EU:sta turvaa etsivien suojelun, heidän oikeuksiensa varmistamisen ja tulevaisuuden uskon valamisen
tulisi myös olla EU:ta ohjaavana periaatteena. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on ratkaiseva
rooli muuttajien kotouttamisessa, mutta ne tarvitsevat oikeanlaista rahoitusta.
Eurooppalaisista arvoista puhuttaessa uskon, että yhteisistä eurooppalaisista arvoista ei voida tinkiä
missään olosuhteissa. Meidän on kunnioitettava ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, vapautta, demokratiaa,
tasa-arvoa ja oikeusvaltioperiaatetta myös kriisiaikoina, jolloin tarvitaan tiettyjä poikkeuksellisia, mutta
selkeästi tilapäisiä toimenpiteitä. 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.
Yksi covid-19-kriisin keskeisistä opetuksista on se, että lähes kaikkien Euroopan maiden
terveydenhuoltojärjestelmiä on vahvistettava ennen kaikkea kiinnittämällä huomiota ennaltaehkäisyyn.
Euroopan terveysunioni, johon kuuluu jäsenvaltioiden välinen, komission koordinoima
terveydenhoitoalan käytännön yhteistyö, on tärkeä osa solidaarisuutta ja tulevaa selviytymiskykyä.
EU:n tasolla olisi kehitettävä tehokkaita hoitomuotoja ja covid-19-rokote sekä luotava yhteiset
standardit ja koordinoitu testausjärjestelmä.
Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä asiana tarvitsemme myös ekologisesti kestävää Eurooppaa.
Tiedämme, että siirtyminen hiilineutraaliuteen modernisoi teollisuutta ja luo uusia laadukkaita
työpaikkoja ja lisää työmahdollisuuksia. Kunnianhimoiset ympäristönsuojelutoimet ovat kuitenkin
usein merkittävä haaste kyseessä oleville yrityksille. Nykyisessä taloudellisessa taantumassa on tärkeää
tukea mahdollisimman hyvin elpymistä samalla, kun mahdollistetaan innovointi ja investoinnit ilmaston
ja ympäristön suojeluun. Yrityksiä on pidettävä osana ratkaisua toteutettaessa toimia talouden
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viherryttämiseksi. Niitä on kannustettava osallistumaan aktiivisesti siirtymiseen kohti vähähiilistä ja
resurssitehokasta taloutta. Tätä varten yritykset tarvitsevat realistisia tavoitteita, suunnitelmallisuutta,
turvaa ja joustavuutta otettaessa käyttöön uusia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Puheenjohtajakauteni motosta, ”Yhdessä Euroopan tulevaisuuden puolesta”, ei voi puhua
mainitsematta Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia.
Konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden Euroopan unionin yhteiskunnalle. Yritykset,
työntekijät, maataloustuottajat, kuluttajat ja kansalaisjärjestöt voivat esittää näkemyksensä EU:n
tulevaisuuden toimintapolitiikkojen muotoilusta. 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 jälleen kerran tilaisuus osoittaa lisäarvonsa ja toimia välittäjänä, sillä jäsenemme ovat peräisin
organisaatioista, jotka edustavat yhteiskunnan kaikkia osia ja ovat lujaan juurtuneita kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tärkeimpiin aiheisiin kuuluvat visio Euroopasta, kysymys kansallisesta suvereniteetista suhteessa
tarpeeseen löytää yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja, kansallinen identiteetti ja kulttuurinen moninaisuus.
Voin ylpeänä todeta, että ETSK:n vuonna 2017 antama päätöslauselma oli ”ensimmäinen panos EU:n
laajuiseen keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta”. Se on kuitenkin vasta alkua. Olen vakuuttunut, että
voimme antaa huomattavan ja arvokkaan panoksen Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin.
Motossani on sana ”YHDESSÄ”.
Tärkeimpänä tehtävänämme on tuoda järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ääni kuuluviin Euroopan
tasolla. Tätä varten meidän on saavutettava yhteisymmärrys kaikkien ryhmien 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 olemme tietoisia 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 on työskennellä yhtenä rintamana, yhdessä Euroopan
unionin yhteisen hyvän puolesta. Tämä erottaa meidät lobbaajista; tämä on todellinen lisäarvomme.
Menestyksemme ja vaikutuksemme EU:n päätöksentekoprosessissa riippuvat työskentelymme laadusta
ja oikea-aikaisuudesta sekä aloitteellisesta toiminnastamme. Luotan siihen, että jokainen esittelijä ja
jäsen huolehtii lausuntojen jatkotoimista, käy tiivistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin esittelijöiden,
neuvoston ja komission kanssa ja on yhteydessä asiaankuuluviin sidosryhmiin lausuntoja
valmisteltaessa.
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Meillä on onneksi komitean kaikkien yksiköiden henkilöstön varaukseton tuki, ja haluamme
työskennellä yhdessä henkilöstön kanssa tiiminä kunnioituksen, luottamuksen ja keskinäisen
arvostuksen hengessä.
Arvoisat puheenjohtajat, arvoisat vieraat, hyvät kollegat ja ystävät,
Edessämme on valtavia haasteita, mutta tämä toimikausi antaa meille myös mahdollisuuden auttaa
unionia saavuttamaan taloudellisen hyvinvoinnin, sosiaalisen osallisuuden ja ekologisen kestävyyden.
Voimme antaa merkittävää lisäarvoa EU:n toimintapolitiikkoihin ja auttaa tekemään niistä
osallistavampia, tehokkaampia ja paremmin eurooppalaisten tarpeisiin soveltuvia.
Olemme sitoutuneet tämän tavoitteen saavuttamiseen. Yhdessä voimme onnistua tässä.
Yhdessä Euroopan tulevaisuuden puolesta!
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