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ETSK:n kuulemiset Euroopan 
tulevaisuudesta

Mikä on valkoinen kirja Euroopan 
tulevaisuudesta?

Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta 
on Euroopan komission aloite, joka esiteltiin 
unionin tilaa käsitelleessä puheessa vuonna 
2016. Valkoinen kirja on Euroopan komission 
panos 25. maaliskuuta 2017 järjestettyyn 
Rooman huippukokoukseen, jossa juhlistettiin 
Rooman sopimusten 60-vuotispäivää ja jossa 
Euroopan unioni (EU) tarkasteli viimeisten 
kuuden vuosikymmenen aikana saavutettuja 
tuloksia ja pohti tulevaisuuttaan.
 
Euroopan komission puheenjohtaja toi 
esiin EU:n edessä seuraavien kymmenen 
vuoden aikana olevat tärkeimmät haasteet. 
Tilaisuudessa esitettiin viisi skenaariota, joilla 
kuvataan, miten unioni voisi kehittyä vuoteen 
2025 mennessä riippuen siitä, millaisia valintoja 
unioni tekee haasteisiin vastaamiseksi sekä 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi:

• ensimmäinen skenaario: jatketaan enti-
seen tapaan

• toinen skenaario: sisämarkkinat etusijalle
• kolmas skenaario: halukkaat tekevät 

enemmän yhdessä
• neljäs skenaario: tehdään vähemmän 

mutta tehokkaammin
• viides skenaario: tehdään paljon enemmän 

asioita yhdessä.

Valkoisen kirjan jälkeen on laadittu keskustel-
uasiakirjoja muun muassa seuraavista aihe-
ista: EU:n sosiaalinen ulottuvuus, globalisaa-
tio, talous- ja rahaliiton syventäminen, EU:n 
puolustuksen tulevaisuus ja EU:n rahoituksen 
tulevaisuus.
 
Brysselissä ja jäsenvaltioissa pidettävien kes-
kustelujen tuloksena olisi laadittava yhdessä 
suunnitelma, visio ja suunta esitettäväksi 
kansalaisille kesäkuussa 2019 järjestettäviä 
Euroopan parlamentin vaaleja silmällä 
pitäen. Valkoisella kirjalla käynnistettiin suh-

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja antoi Euroopan komission puheenjohtajalle yhteenvedon kansallisista kuulemisista 
täysistunnossa 21. syyskuuta 2017.
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teellisen yhteisöllinen ja hajautettu prosessi, 
jonka lopussa eurooppalaisten on tarkoi-
tus päättää tulevaisuudestaan. Keskustelun 
edistämiseksi Euroopan komissio ehdottaa 
Euroopan tulevaisuutta koskevien keskuste-
lujen järjestämistä kansallisissa parlamenteis-
sa, kaupungeissa ja alueilla eri puolilla EU:ta. 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Eu-
roopan alueiden komitean on osallistuttava 
keskusteluun.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
(ETSK) rooli

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheen-
johtaja Georges Dassis sai 4. huhtikuuta 2017 
Euroopan komission puheenjohtajalta Jean-
Claude Junckerilta pyynnön laatia valmistele-
va lausunto. Juncker pyysi ETSK:ta esittämään 
Euroopan kansalaisyhteiskunnan ajatukset 
ja painopisteet unionin tulevaisuuden kehit-
tämiseksi.
 
ETSK päätti tässä yhteydessä soveltaa omint-
akeista kuulemismenettelyä. Ensinnäkin men-
ettelyllä pyrittiin vastaamaan tarpeeseen lisätä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista jäsen-
valtioissa pikemminkin kuin kansalaisyhtei-
skuntaa Brysselissä edustavien henkilöiden 
osallistumista. Toiseksi ETSK halusi taata, että 
Euroopan kansalaisyhteiskunnan eri osat ovat 
tasapuolisesti edustettuina. Lisäksi ETSK:n kol-
men jäsenen järjestämillä kuulemisilla pyritti-
in lisäämään toimijoiden osallistumista kan-
sallisiin kulttuureihin mukautetuilla tavoilla 
(esim. työpajat ja kokoukset).

Jäsenvaltioissa järjestettiin 4. toukokuuta – 
9. kesäkuuta 2017 yhteensä 27 kansallista 
kuulemista, ja keskusteluihin osallistui 1 003 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edu-
stajaa. Tämän jälkeen kansallisista keskustelu-
ista laadittiin ja koottiin raportit, jotka jaettiin 
erityisesti Euroopan komission puheenjohta-
jalle ja parlamentin jäsenille, jotka osallistuivat 
11. lokakuuta 2017 järjestettyyn Euroopan tu-
levaisuutta käsitelleeseen parlamenttien väli-
seen kokoukseen.
ETSK hyväksyi täysistunnossaan 6. heinäkuuta 

2017 päätöslauselman ”Euroopan komission 
valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta 
ja muu kehitys”.

Kaikki asiakirjat ovat kansalaisyhteiskunnan 
ja kansalaisten saatavilla (http://www.eesc.
europa.eu/en/policies/in-focus/future-
europe).

27 kansallista kuulemista       

ETSK suoritti kuulemiset 27:ssa jäsenvaltiossa: 
Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), 
Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), 
Kreikka (EL), Kroatia (HR), Kypros (CY), Latvia 
(LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), 
Portugali (PT), Puola (PL), Ranska (FR), Romania 
(RO), Ruotsi (SE), Saksa (DE), Slovakia (SK), 
Slovenia (SI), Suomi (FI), Tanska (DK), Tšekki 
(CZ), Unkari (HU) ja Viro (EE).

Kuulemisissa saatiin konkreettisia tietoja 
vastauksena ETSK:n esittämiin kysymyksiin.

1. Mikä valkoisessa kirjassa esitetyistä 
viidestä skenaariosta vastaa mielestänne 
parhaiten EU:n kohtaamia sisäisiä ja 
ulkoisia haasteita, ja miksi?

Euroopan kansalaisyhteiskunnalla on 
kokemukseen perustuvaa tietoa Euroopan 
unionin kohtaamista haasteista. Vaikka 
kaikki toimijat ovat yleisesti yhtä mieltä 
siitä, että Euroopan komission valitsemalla 
menetelmällä vastataan olemassaoloon 
liittyvään haasteeseen, kansalaisyhteiskunta 
ei kuitenkaan ole alusta alkaen osoittanut 
varsinaista innostusta ehdotettujen viiden 
skenaarion suhteen. Niihin suhtauduttiin 
epäilevästi useissa jäsenvaltioissa (DE, CY, 
DK, EE, FI, HU, IE, IT, LV, LU, NL, SI, SE). Kolme 
seuraavaa skenaariota herättivät kuitenkin 
kiinnostusta ja keskustelua: ”halukkaat 
tekevät enemmän yhdessä” (kolmas 
skenaario), ”tehdään vähemmän mutta 
tehokkaammin” (neljäs skenaario) ja ”tehdään 
paljon enemmän asioita yhdessä” (viides 
skenaario). Sitä vastoin skenaario ”jatketaan 
entiseen tapaan” (ensimmäinen skenaario) ja 
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”sisämarkkinat etusijalle” (toinen skenaario) 
eivät juuri herättäneet kiinnostusta tai niitä 
ei pidetty toivottavina (NL, PL). 
 
Tarkemmin sanottuna kolmas skenaario 
sai hyvän vastaanoton, sillä sitä pidettiin 
realistisena tai tarpeellisena (CY, DK, ES, EE, 
FI). Neljäs skenaario vaikutti kiinnostavalta 
(DK, CY, EE), mutta se ei näyttäisi olevan 
riittävän johdonmukainen, jotta sitä 
voitaisiin harkita vakavasti. Viides skenaario 
herätti eniten keskustelua, vaikka sitä ei aina 
pidetty realistisena (BE, BG, CY, FI, PL). Tähän 
skenaarioon suhtauduttiin myös kaikkein 
innostuneimmin (EL, ES, LV, LT, RO), koska 
siinä ehdotetaan EU:lle kaikkein parhaiten 
valmisteltua suunnitelmaa.

2. Olisiko jokin muu skenaario, jota ei 
ole mainittu, mahdollinen ja suotava? 
Jos olisi, miksi? Miten unionissa kyetään 
mielestänne edistämään luottamusta ja 
varmuutta?

Kansalaisyhteiskunnan laatimat skenaariot 
näyttäisivät vastaavan Euroopan yhdenty-
mistä koskeviin odotuksiin. Niiden pohjal-
ta voidaan määritellä poliittiset periaatteet 
ja kannustimet vaihtoehtoisen skenaarion 
hahmottelemiseksi. Tietyt arvot, kuten so-
siaalinen oikeudenmukaisuus, eurooppal-
aisen identiteetin syventäminen, human-
ismi, vastavuoroisuus (CY, EL, FR, SE) tai 
kestävyys (HR, HU) heijastavat Euroopan 
yhdentymishankkeen periaatteita. Toisaal-
ta poliittisilla kannustimilla, joilla pyritään 
syventämään sisämarkkinoita (BG, NL, CZ), 
rahaliittoa (BG, RO, CZ) ja sosiaalista ulottu-
vuutta (BG, ES, HU, IT, LV, LT, CZ, SK), luodaan 
uutta skenaariota.
 
Samaan aikaan monet kansalaisyhteiskun-
nan toimijat ennakoivat komission ehdotuk-
sia ehdottamalla kuudetta skenaariota, jossa 
yhdistettäisiin ehdotetut vaihtoehdot (BG: 
skenaariot 4 ja 5, HU ja LU: skenaariot 3 ja 4, 
PL: skenaariot 5 ja 3). Yksi harvemmin esille 
tuotu ehdotus on, että EU:n kehittämiseen 

liittovaltion suuntaan olisi liitettävä suojato-
imia (HR, SI).

Luottamuksen vahvistamisen osalta on kiin-
nostavaa todeta, että Saksassa ja Kreikassa 
kansalaisyhteiskunnalla on samankaltaiset 
näkemykset Kreikan työehtosopimusneu-
votteluja hankaloittavista nykyisistä rajoit-
teista.

3. Onko Euroopan unionista tiedotettava 
näkyvämmin ja paremmin, ja millä tavoin?

Kansalaisyhteiskunta toteaa, että kansalliset 
poliittiset johtajat väheksyvät EU:ta liian usein 
(EL, FI, LU, MT, CZ, PL, SK). EU:n näkyvyyttä 
voidaan parantaa ensinnäkin esittämällä asiat 
paremmin. Myönteiseen esittämistapaan 
perustuvaa viestintää (FR, IE) voitaisiin 
esimerkiksi havainnollistaa EU:n rahoittamilla 
hankkeilla (DE). Enää ei myöskään pidä pyrkiä 
tavoittamaan pelkästään muutamia EU:sta 
kiinnostuneita ryhmiä, vaan tarvitaan laajempia 
toimia, joilla voidaan tavoittaa kansalaiset (AT, 
FI, FR), nuoret (BG, CY) ja jopa koululaiset (LT, 
PL, PT) ja EU-vastaiset kansalaiset (FR).
 
Viestinnän parantaminen perustuu laadukkaisiin 
tietoihin ja läpinäkyvään päätöksentekoon (HR, 
ES, NL), puolueettomiin tiedotusvälineisiin 
(CZ) sekä tasapainoisempaan viestintään, jossa 
EU ottaa huomioon omat heikkoutensa ja 
puutteensa (SE).

ETSK:n kuulemisen katsotaan myös olevan 
osa EU:n tulevaisuutta koskevaa viestintää. 
Euroopan kansalaisyhteiskunnan tulisi kantaa 
enemmän vastuuta (EL, HU, IT, SI, SE) erityisesti 
sen näkyvyyden parantamisesta.

4. Ovatko mainitut politiikanalat 
riittävän kattavia ja kuvaavia? Mihin 
tärkeysjärjestykseen asettaisitte ne? 
Onko jokin keskeinen politiikanala jäänyt 
mainitsematta tai liian vähälle huomiolle? 
Jos on, mistä politiikanalasta on kyse 
ja mikä viidestä skenaariosta soveltuisi 
parhaiten sen kehittämiseen?
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Kansalaisyhteiskunta on lähes yksimielinen 
kahdesta seikasta. Ensinnäkin sosiaalinen 
ulottuvuus puuttuu ehdotetuista viidestä 
skenaariosta (DE, AT, BG, CY, DK, EE, ES, FI, FR, 
EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, CZ, RO, SI, SE). 
Toiseksi myös kestävä kehitys puuttuu (HR, 
FR, SI, CZ, NL, LV, IE, HU), vaikka EU on antanut 
kansalaisille ja kansainvälisille kumppaneille 
asiaa koskevia sitoumuksia.

Vastauksissa mainitut politiikan alat kuvas-
tavat jäsenvaltioissa suurimpina pidettyjä 
huolenaineita. Italia, Kreikka, Latvia, Liettua, 
Romania ja Tšekki mainitsivat yhteisen ulko- 
ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja rauhan. 
Bulgariassa, Kreikassa, Liettuassa, Romani-
assa ja Suomessa kansalaisyhteiskunta nosti 
esille talous- ja rahaliiton (EMU). Kroatiassa, 
Ranskassa, Saksassa ja Suomessa kansalaisy-
hteiskunta kiinnittää runsaasti huomiota EU:n 
kauppapolitiikkaan liittyviin valmiuksiin.

Kansalaisyhteiskunta esittää haasteen sel-
laisista aihealueista vastaaville poliitikoille, 
joiden puitteissa voitaisiin parantaa EU:n 
politiikkojen yhdenmukaisuutta erityisesti 
talouden alalla (verotus ja kilpailukyky erityis-
esti teollisuuden osalta) ja yhteiskunnallisilla 
aloilla (nuoret, sosiaaliset investoinnit).

5. Miten kansallisissa parlamenteissa ja 
eri kaupungeissa ja alueilla pidettävät 
keskustelutilaisuudet, joissa käsitellään 
Euroopan tulevaisuutta, tulisi järjestää 
jatkotoimia ajatellen? Mikä rooli järjestäy-
tyneellä kansalaisyhteiskunnalla tulisi olla 
jatkotoimissa, ja miten?

Monille organisaatioille oikea tapa edetä mu-
odostuu kuulemisista, joita tulee laajentaa 
paikallisella, alueellisella, kansallisella ja eu-
rooppalaisella tasolla (FR, EL, IE, MT, RO, SE). Ke-
skustelujen merkityksellisyyttä voitaisiin lisätä 
ottamalla niihin järjestelmällisesti mukaan 
työmarkkinaosapuolet (BE, HU, SK) ja taloud-
en alat ja lisäämällä niiden näkyvyyttä tiedo-
tusvälineissä (EL). Kansallisilla parlamenteilla 
on erityisen merkittävä rooli (BG), kuten myös 

jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostoilla 
(FR, PT). Tämä kävi ilmi Ranskan ja Portugalin 
neuvostojen jo toteuttamista Euroopan tulevai-
suutta käsittelevistä selvityksistä, joiden perust-
eella esitettiin kannat vuoden 2017 heinäkuus-
sa ja syyskuussa.
 
Euroopan järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta 
katsoo toimineensa jo edelläkävijänä. Tältä 
osin se olisi järjestelmällisesti otettava mukaan 
merkittäviin EU:n tulevaisuutta käsitteleviin 
keskusteluihin (AT, FI, SI). Osa organisaatioista 
edellyttää myös tiettyjä painopistealoja koskevan 
työn edistämistä (FR). Lisäksi organisaatiot 
painottavat, että kansalaisyhteiskunnan eri osia 
olisi koordinoitava paremmin ja että tietovaje, 
josta kansalaiset ovat kärsineet, olisi korjattava 
(AT, EL).

6. Mitkä ovat erityisodotuksenne 
kuulemisen tulosten suhteen?

Kansalaisyhteiskunta odottaa, että Euroopan 
komissio ottaa sen suositukset huomioon es-
imerkiksi unionin tilaa käsittelevässä puhees-
sa (syyskuu 2017) sekä myös tämän jälkeen 
järjestettävissä kansallisissa keskusteluissa. 
Osa kuulemiseen osallistuneista tahoista il-
maisi kuitenkin epäilyksensä siitä, millainen 
vaikutus kansalaisyhteiskunnan kuulemisilla 
on EU:n päätöksentekoon (EL). Tilanteen kor-
jaamiseksi Euroopan komissiota kehotetaan 
ilmaisemaan selvästi toimet, joihin se aikoo 
ryhtyä ETSK:n käynnistämien kuulemisten tu-
losten perusteella (IE).
 
Kaikkialla odotetaan konkreettisia päätöksiä 
ja toimia (DK, FR, LU), jotka perustuvat realis-
tisiin ja toteutettaviin tavoitteisiin (BE, LU, MT) 
ja jotka on laadittu huolellisesti suunniteltu-
jen politiikkojen perusteella (NL). Näitä ovat 
erityisesti talous- ja rahaliitto, sosiaalisten oi-
keuksien pilari ja työllisyys (LT, PL, PT). Eräissä 
muissa maissa Euroopan yhdentymisen vah-
vistamisen katsotaan edellyttävän ihmisten 
hyvinvoinnin varmistamista (EL) sekä yksink-
ertaistettua viestintää.
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7. Miten voidaan parantaa kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia Euroopan 
tulevaisuutta muotoiltaessa?

Kansalaisten osallistumista voidaan lisätä 
nykyisestä. Useimmissa maissa (DE, HR, 
CY, FI, FR, EL, LV, MT, CZ) osallistumisen 
lisäämisen katsotaan olevan olennaisen 
tärkeää. Erityisesti nuorten osallistaminen 
näyttäisi olevan tarpeen. Kansalaisten 
osallistumisen koordinoinnin tulisi olla 
kansalaisyhteiskunnan tehtävänä, ja sen 
tulisi vastata kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten julkisten keskustelujen 
järjestämisestä (BE, FR, LT, LU, PL).

Suosituksissa mainittiin myös, että 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 11 artiklan 2 kohtaa olisi sovellettava 
täysimääräisesti1. Myös pitkällä aikavälillä 
olisi tärkeää toteuttaa EU:ta koskevia 
tiedotustoimia.

Lisäksi viitattiin EU:n institutionaaliseen 
ulottuvuuteen. Läpinäkyvyyden katsotaan 
olevan demokratian tae kansalaisille, ja 
tämän lisäksi esiin tulee usein kysymyksiä 
EU:n kyvystä toteuttaa hajautettuja toimia 
tärkeistä, esimerkiksi Euroopan tulevaisuutta 
koskevista keskusteluista tiedottamiseksi.

Kuulemisia koskevat päätelmät

Kansalliset kuulemiset herättivät keskustelua, 
ja ETSK on ottanut ne huomioon 
päätöslauselmassaan. Kuulemisissa kävi ilmi 
myös useita kiinnostavia näkökohtia:

• Kiinnostuksessa tai torjuvassa 
suhtautumisessa eri skenaarioihin ei 
ole näkyvissä maantieteellistä jakoa 
pohjoisten ja eteläisten tai itäisten ja 
läntisten jäsenvaltioiden välillä.

• Organisaatioiden verkostot koko EU:ssa 
tarttuivat aiheeseen keskustellakseen 
kuudennesta skenaariosta ja jopa 
esittääkseen kuudetta skenaariota 
koskevan ehdotuksen.

• Kuudennen skenaarion tausta on 
nähtävissä erityisesti kysymysten 4 ja 6 
vastauksissa.

 

 1 Sopimuksen 11 artiklan 2 kohta: ”Toimielimet käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa.”
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PÄÄTÖSLAUSELMA      
Euroopan komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta ja muu kehitys

_____________

 
Kohti yhteistä tietoisuutta päämäärästä

ETSK:n näkemys Euroopan tulevaisuudesta2

1. Euroopan yhteiskunta ja Euroopan kansalaiset haluavat uskottavan, legitiimin ja 
elinvoimaisen EU:n. Yli kymmenen vuoden ajan EU on kohdannut poliittisten, taloudellisten 
ja sosiaalisten sokkien aiheuttamia haasteita, jotka ovat antaneet aihetta kansalaisten 
synkkään asennoitumiseen ja epävarmuuteen. EU tarvitsee kattavia strategioita edistääkseen 
kansalaistensa hyvinvointia, vakaita ja kestävällä pohjalla olevia investointeja sekä luovuutta ja 
yrittäjyyttä, supistaakseen rikkaiden ja köyhien välistä syvenevää kuilua ja poistaakseen köyhyyttä 
ja varallisuuteen liittyvää eriarvoisuutta. Nykyisen talouden elpymisen ei millään muotoa tulisi 
olla tekosyy toimimattomuudelle. ETSK kehottaa sitä vastoin painokkaasti pyrkimään tietoiseen 
ja yhtenäiseen etenemiseen luottamuksen vahvistamiseksi sekä keskittymään kansalaisia 
hyödyttäviin konkreettisiin tuloksiin ja Euroopan valtavaan potentiaaliin.

 
2. On vältettävä vääriä odotuksia. Tavoitteena tulisi ennen kaikkea olla EU, joka kykenee tarjoamaan 

kaikille täysipainoisia yhtäläisiä mahdollisuuksia. Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
tekijät liittyvät toisiinsa. On erittäin tärkeää luoda Euroopassa valmiudet mukautua syvälliseen 
muutosprosessiin ja ankaraan maailmanlaajuiseen kilpailuun sekä muokata tehokkaasti 
globalisaatiota EU:n arvojen mukaisesti.

3. Brysselin syyttämisen, jossa liian monet ovat olleet ja ovat edelleen mukana, on loputtava. 
Unionin toimielinten ja laajan sidosryhmäjoukon, johon kuuluvat työmarkkinaosapuolet 
ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot niin jäsenvaltioiden kuin EU:n tasolla, yhteinen 
sitoutuminen on välttämätöntä. ETSK painottaa, että EU:n päätösten oikeutus riippuu viime 
kädessä demokraattisen prosessin laadusta.

4. Tietä voidaan taittaa menestyksekkäästi eteenpäin vain, jos innoittajana on sama yhteinen 
tietoisuus päämäärästä, joka aikoinaan ilmensi unionin perustajien vakaumusta ja joka on 

2 Käsillä oleva päätöslauselma, jonka Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi täysistunnossaan 5. heinäkuuta 
2017, perustuu Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 4. huhtikuuta 2017 ETSK:lle 
esittämään pyyntöön tuoda esiin Euroopan unionin tulevaan kehitykseen liittyviä Euroopan järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan ajatuksia ja painopisteitä Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valkoisen kirjan pohjalta.
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heijastunut myöhemmin kaikissa tärkeimmissä kehityskuluissa. EU:n olisi hyödynnettävä 
käytössään olevia lainsäädäntävälineitä sekä ohjaus-, rahoitus- ja yhteistyötoimia, jotta EU voi 
edetä kaikissa toivotuissa ulottuvuuksissa. Lissabonin sopimus toimii suunnannäyttäjänä.

Valkoisen kirjan skenaariot

5. ETSK ei usko, että valinta skenaarioiden väliltä3 on onnistunut tapa edistää yhteistä tietoisuutta 
päämäärästä tai määritellä tuleva reitti. Ensinnäkään Eurooppa ei aloita tyhjästä. Näin ollen 
komission tulisi perustaa ehdotuksensa EU:n historian – sen saavutusten ja puutteiden – 
syvälliseen analyysiin arvokkaana lähteenä tulevaisuutta varten. Jäsenvaltioiden Rooman 
julistuksessa tekemät sitoumukset ovat myönteinen ja terve lähtökohta.4 Viisi skenaariota on 
osoitettu jäsenvaltioille ja niissä keskitytään institutionaalisiin muutoksiin, eikä niillä näin ollen 
ole välitöntä merkitystä Euroopan kansalaisille. Lisäksi ne vaikuttavat keinotekoisilta.

6. ETSK:n mielestä ensimmäinen skenaario – jatketaan entiseen tapaan –, sellaisena kuin komitean 
sen ymmärtää, ei tule kysymykseen. Viides skenaario vaikuttaa monen mielestä houkuttelevalta, 
mutta se on tällä hetkellä epärealistinen. Toinen skenaario, jossa keskitytään pelkästään 
sisämarkkinoihin, on aivan liian suppea. Neljäs skenaario edellyttää 27 jäsenvaltion välistä 
sopimusta, mikä saattaa johtaa EU:n lamaantumiseen ja edistää keskipakoissuuntauksia, jotka 
vaarantavat unionin tavoitteita ja arvoja. Kolmas skenaario, eriytetyn yhdentymisen – kuten 
tehostetun yhteistyön – mekanismit, voisi olla hyödyllinen väline poistettaessa esteitä tietyiltä 
aloilta ja edistettäessä myönteistä dynamiikkaa EU:n yhdentymisprosessissa. Kyseessä ovat 
kuitenkin pikemminkin välineet toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi kuin päämäärä 
sinällään. Vaikka niitä olisi suositeltava keinona päästä eroon lamaannuksesta tai toivottuna 
pidettävän EU:n lainsäädännön esteistä, ETSK korostaa kuitenkin yhtä lailla tarvetta edistää 
lähentymistä unionissa ja torjua pilkkoutumista ja jakolinjoja. Tämän vuoksi edelläkävijöiden tai 
katalysaattorimaiden välisen sopimuksen tulisi aina olla avoinna halukkaille, mutta ensisijaisesti 
olisi pyrittävä yhteiseen tietoisuuteen päämäärästä.

ETSK:n näkemys tulevaisuudesta

A. Menetelmä

7. Strategisia aiheita tulisi asemoida yhteisestä näkökulmasta, jotta vältetään uhkaava à la carte  
-Eurooppa tai keskipakoissuuntaukset. ETSK suosittaa kehitystä, jossa luodaan edellytykset 
poliittisen vallan jakamiseksi paremmin kaikilta osin. Kaikki tämä edellyttää ensi sijassa poliittista 
tahtoa, ja sen tulisikin olla keskeinen kysymys tulevaisuudesta käytävässä aidossa keskustelussa.

 
8. Perinteisestä kansallisen ja Euroopan tason välisestä jaosta tulisi luopua. Yhteiset haasteet ja 

toisiinsa tiiviisti kytköksissä olevat realiteetit Euroopassa korostavat yhteisen tehtävän tarvetta. 
Tämä edellyttää myös unionin kansalaisuuden tunnustamista jäsenvaltion kansalaisuuden 
rinnalla. Kaikkien yhteiskunnan tasojen on oltava mukana ja osallisina päätöksenteossa. 
Tavoitteiden tulisi olla yhteisiä, ja päätösten ja toimintapolitiikkojen vaikutusta tulisi arvioida 
järjestelmällisesti valtio-, alue- ja paikallistasolla kansalaisten tuen hankkimiseksi.

3 Ks. Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta, maaliskuu 2017.
4 27 jäsenvaltion sekä Eurooppa-neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission johtajien 25. 
maaliskuuta 2017 antama julistus. http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2017/03/25-rome-
declaration/
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9. Euroopan parlamentilla (EP) on oltava keskeinen rooli muotoiltaessa Euroopan tulevaa 
suuntaa. Lisäksi on välttämättä edistettävä kansallisten parlamenttien sitoutumista sekä niiden 
vuorovaikutusta Euroopan parlamentin kanssa.

10. Keskeisiin tavoitteisiin on liityttävä jäsenvaltioiden välinen yhteisymmärrys

• tavoitteista, yhteisistä välineistä ja määräajoista: tärkeintä on yhteinen sanoma, jossa 
johdonmukaisuudella, avoimuudella, näkyvyydellä ja ennen kaikkea yhteisellä viestinnällä on 
perustava osa.

• neuvoston toivotusta uudistuksesta, jotta varmistetaan tehokkuus ja avoimuus, sekä komission 
riippumattomuudesta asioissa, jotka kuuluvat yksinomaisen toimivallan ja jaetun toimivallan 
piiriin, ja yhteisömenetelmän vahvasta painottamisesta.

• asianmukaisten kuulemisjärjestelyjen tarpeesta kaikkien sidosryhmien kanssa sekä 
oikeusvaltioperiaatteen huolellisesta täytäntöönpanosta ja noudattamisesta.

B. Politiikanalat

11. Mikä tahansa vaihtoehto Euroopan tulevaisuutta varten valitaankaan, ETSK kannattaa yhtenäistä 
ja johdonmukaista Euroopan unionia. Integraatio syvenee monilla nykyisillä politiikanaloilla, ja 
ETSK kannattaa täysin tätä pitkän aikavälin prosessia. ETSK on aivan äskettäin esittänyt lähes 
kaikkia niitä koskevia yksityiskohtaisia huomioita ja ehdotuksia tulevaisuutta varten.

12. Sisämarkkinat ovat kaikissa taloudellisissa ja sosiaalisissa ulottuvuuksissaan ja kestävän kehityksen 
mallin puitteissa Euroopan yhdentymisen välttämätön perusta. Niiden tulisi varmistaa aidosti 
tasapuoliset toimintaedellytykset. Vastaavasti myös talous- ja rahaliittoa (EMU) on pidetty 
ratkaisevana askeleena eteenpäin. Merkittävästi edistymisestä huolimatta se on rakenteeltaan 
edelleen hauras. Talous- ja rahaliitto on EU:n tulevan kehityksen keskiössä, ja tämän vuoksi 
sen syventäminen on erittäin tärkeää. ETSK kannattaa asteittaista etenemistä kohti poliittista 
unionia, johon liittyy joukko makro- ja mikroekonomisia toimia ja säännöksiä sekä vahva 
sosiaalinen ulottuvuus. Talous- ja rahaliiton loppuunsaattaminen edellyttää aitoa talouden 
ohjausta ja hallintaa sekä EU:n hallinnoimaa rahoitusalaa, hallittuja uudistuksia asianomaisissa 
jäsenvaltioissa sekä yhteisiä lähestymistapoja työmarkkinapolitiikkaan. Parannetulla ohjauksella 
ja hallinnalla on vahvistettava edelleen perustaa lähentymisen ja solidaarisuuden edistämiseksi 
euroalueella. Erittäin pätevät julkiset palvelut EU:ssa voivat olla tässä tukena. Euroalueen tulisi 
aloittaa tiiviimpi yhteistyö muilla aloilla.

13. ETSK painottaa myös yhtenäisemmän hallintotavan, syvemmän yhdentymisen sekä 
jäsenvaltioiden täyden sitoutumisen tarvetta seuraavilla aloilla:

• Oikeudenmukaiseen kilpailuun perustuvassa koordinoidussa Euroopan teollisuuspolitiikassa 
on – myös veronkiertoa ehkäistäessä – varmistettava maakohtaisten lähestymistapojen sijaan 
yhteinen lähestymistapa, jotta koko EU:ssa parannetaan kilpailukyvyn parantamisedellytyksiä 
sosiaalisessa markkinataloudessa, jossa varmistetaan kaikkien osapuolten sitoutunut 
osallistuminen yhteisymmärrykseen pyrkivään vuoropuheluun sekä investointien (ohjelmien) 
edistämiseen ja pk-yritysten tukemiseen.

• Edistetään ylöspäin etenevää sosiaalista lähentymistä – taloudellisen lähentymisen mallin 
mukaisesti – työllisyyden ja sosiaalisten tulosten kannalta panemalla täytäntöön Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari samalla kun kunnioitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaa.



• Toteutetaan energiaunioni ja sen asianmukainen hallinto, sillä se on välttämätön todellisten 
yhteismarkkinoiden ja energiaturvallisuuden kannalta.

• Laaditaan tulevaisuuteen suuntautunut eurooppalainen strategia ja lainsäädäntökehys 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi Pariisin sopimuksen pohjalta panoksena kansainvälisiin 
sopimuksiin sekä edistetään kestävän kehityksen toimintaohjelmaa Agenda 2030:a kaikessa 
EU:n politiikassa.

• Muodostetaan digitaaliset sisämarkkinat tulevan kilpailukyvyn ja laadukkaiden työpaikkojen 
luomisen tärkeänä tekijänä. Samalla on ennakoitava digitaalisen muutoksen vaikutuksia 
työllisyyteen ja työmarkkinoihin.

• Tehostetaan unionin laajuisesti teknologia-, tutkimus- ja innovointistrategiaa.
• (Monenvälisessä) kauppapolitiikassa olisi avoimin neuvotteluin varmistettava markkinoiden 

avoimuus sekä yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävä kehitys myös korostamalla tasa-
arvoa kauppasuhteissa, jotta turvataan Euroopan intressit maailmassa, jossa esiintyy yhä 
enemmän protektionistisia suuntauksia.

• Luodaan eurooppalainen kuluttajapolitiikka kansalaisuuteen liittyvänä politiikkana.

14. ETSK katsoo, että EU:n tasolla on yhtä lailla puututtava järjestelmällisemmin sosiaalisiin 
kysymyksiin ja koulutukseen, jotta löydetään vakuuttavia ratkaisuja. Sosiaaliturvajärjestelmiin 
ja koulutukseen sovelletaan useimmiten toissijaisuusperiaatetta, ja niitä käsitellään näin 
ollen kansallisissa lainsäädäntä- ja päätöksentekomenettelyissä, joihin työmarkkinaosapuolet 
usein osallistuvat aktiivisesti. EU:n ja jäsenvaltioiden jaettu toimivalta on pantava paremmin 
täytäntöön sosiaalialalla. Koska työmarkkinajännitteet ovat lisääntyneet etenkin digitaalisen 
vallankumouksen, työmarkkinoiden rakenteellisten heikkouksien ja globalisaation vuoksi, ETSK 
kehottaa unionia vakuuttaviin toimiin, jotta voitaisiin lähentää tiettyjä sosiaalisia ja työolosuhteita 
ja -ehtoja ja auttaa edistämään laadukkaiden työpaikkojen luomista, oikeudenmukaista 
liikkuvuutta ja kansalaisten myönteistä sitoutumista. On kiinnitettävä erityistä huomiota 
nuoriin ja nuorisotyöttömyyteen. Työmarkkinaosapuolten ja koko kansalaisyhteiskunnan rooli 
sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitys ovat erityisen huomattavat.

 
15. EU:ssa on lisättävä taloudellista ja sosiaalista lähentymistä. Erot taloudessa, kulttuurissa ja 

sosiaaliturvajärjestelmien perinteissä on kuitenkin otettava huomioon. ETSK korostaa, että EU:n 
ei tulisi jäädä toimettomaksi vaan että sen tulisi kantaa selkeästi määritelty vastuunsa. Ennen 
kuin voidaan viitoittaa yhteinen tie eteenpäin, tarvitaan työmarkkinaosapuolten (ja muiden 
sidosryhmien) välisiä asianmukaisia keskusteluja. Lisäksi ETSK painottaa, että jäsenvaltioiden 
on tärkeää panna sosiaaliasioista annetut EU:n direktiivit tehokkaasti täytäntöön.

16. Myös koulutus kuuluu toissijaisuusperiaatteen piiriin. On kuitenkin kiistatonta, että Euroopan 
sosiaalinen ja taloudellinen tulevaisuus ja kansalaisten sitoutuminen liittyvät tiiviisti ajanmukaisiin 
koulutusjärjestelmiin kaikilla tasoilla. Nuoremman sukupolven tulevaisuus riippuu vahvasti 
koulutuksesta. Osaaminen on avainasemassa niin nuorten kuin vanhempien sukupolvien 
kohdalla. EU:n on tämän vuoksi osallistuttava käynnissä olevaan ajanmukaistamisprosessiin 
aktiivisesti. Koulutuksella on myös merkittävä rooli EU:ta koskevassa viestinnässä. ETSK korostaa, 
että perus- ja keskiasteen oppilaitoksissa tarvitaan asianmukaista tietoa ja opetusta EU:sta ja 
myös eurooppalaisista arvoista ja Euroopan kansalaisuudesta.

17. Henkilöiden vapaa liikkuvuus Schengen-alueella on otettava uudelleen käyttöön. Tämä 
tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että yhteisiä rajoja on valvottava tehokkaammin. Samaan aikaan 
on torjuttava kansainvälisen terrorismin valitettavaa kasvua, sillä siihen liittyy murhien lisäksi 
myös kyberrikollisuutta, ja se on kansalaisten epävarmuuden yksi vakava syy. Poliisivoimien ja 
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oikeusviranomaisten yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin.

18. Kyseiset alat ovat suoraan sidoksissa ulkopolitiikkaan sekä toimintakykynsä menettävistä 
valtioista ja sisällissodista Euroopan naapurustossa johtuviin akuutteihin ongelmiin, samoin 
kuin tästä aiheutuviin muuttovirtoihin, jotka jättävät nykyisin varjoonsa muut eurooppalaiset 
kysymykset. ETSK suhtautuu erittäin myönteisesti yhteiseen muuttoliikepolitiikkaan, jonka 
avulla varmistetaan pakolaisten suojelu kansainvälisen oikeuden mukaisesti; yhteiseen 
turvapaikkajärjestelmään, laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjuntaan sekä EU:hun 
tulon mahdollistavien laillisten reittien edistämiseen. Tässä yhteydessä EU:n on luotava 
asianmukaisia kumppanuuksia naapurimaiden kanssa ja etenkin käynnistettävä uudelleen 
todellinen Euro–Välimeri-politiikka.

19. Eurooppa on enemmän kuin koskaan sitten vuoden 1945 tilanteessa, jossa sen on vastattava 
haasteeseen huolehtia itse omista asioistaan. Suhteet Natoon ja Yhdysvaltoihin sekä Euroopan 
unionin naapurustossa esiintyvien ongelmien tehokas yhteinen eurooppalainen hallinta 
edellyttävät kaikki pikaisesti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan syventämistä, sillä 
onnistuminen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden toteuttamisessa riippuu väistämättä juuri siitä.

_____________
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