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1. Johdanto 

 

1.1 Sekä pandemia että Ukrainan sota ovat osoittaneet, miten tärkeää on, että EU:n on 

valmistautunut odottamattomiin tapahtumiin. Siksi tarvitaan ennakointia, jonka avulla havaitaan 

heikotkin signaalit ja voidaan kaavailla erilaisia skenaarioita, joiden pohjalta EU:n poliittiset 

päättäjät, työmarkkinaosapuolet ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat parantaa 

selviytymiskykyä, varautua riskeihin ja tarttua mahdollisuuksiin. ETSK vaatii, että strategisessa 

ennakoinnissa otetaan paljon nykyistä paremmin huomioon geopoliittiset kehityssuunnat niin 

Euroopassa kuin sen ulkopuolella1 sekä niiden vaikutukset turvallisuuteen, kauppaan, 

pakolaistilanteeseen ja pakolaisten kotouttamiseen vastaanottaviin yhteiskuntiin. 

 

1.2 Pandemia ja sota ovat jälleen myös nostaneet esille kansalaisyhteiskunnan ja sen instituutioiden 

vahvuuden ja tärkeyden kriisien seurausten torjunnassa ja ihmisten auttamisessa. ETSK 

kehottaakin komissiota tunnustamaan paremmin kansalaisyhteiskunnan ja sen instituutioiden 

merkityksen antamalla niille näkyvän paikan EU:n päätöksenteossa. 

 

1.3 EU:n vahvuus maailmanlaajuisesti pohjautuu sen yhteisiin arvoihin, jotka perustuvat 

demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen ja Euroopan taloudelliseen ja 

sosiaaliseen malliin. Kuten toisiaan seuranneet kriisit ovat osoittaneet, on tärkeää rakentaa 

Euroopan taloudesta häiriöitä paremmin kestävä ja lieventää erilaisten kriisien toissijaisia 

vaikutuksia (inflaatio, energian ja raaka-aineiden hintojen nousu, toimitusvaikeudet ja 

toimitusketjun häiriöt). Euroopasta on tehtävä vähemmän riippuvainen epäluotettavista 

toimittajista ja siten vähemmän haavoittuva, mutta samaan aikaan on luotava liittoumia 

samanmielisten kumppanien kanssa ja monipuolistettava hankintalähteitä. 

 

1.4 Energian lisäksi Venäjältä ja Ukrainasta tuodaan EU:hun merkittäviä määriä metalleja, jotka 

ovat välttämättömiä useilla strategisilla teollisuudenaloilla.2 Molemmat maat ovat tärkeitä 

maataloustuotteiden, kuten viljojen ja öljysiementen, viejämaita. Viennin keskeytyminen näistä 

maista on jo johtanut maatalousalan perushyödykkeiden hintojen huimaan nousuun 

maailmanlaajuisesti. Seuraukset tuntuvat erityisesti maailman köyhimmissä maissa: köyhimmät 

ihmiset joutuvat kärsimään eniten. ETSK toistaakin kehotuksensa vauhdittaa Euroopan 

strategisen ja teknologisen omavaraisuuden kehittämistä ja muistuttaa jälleen tarpeesta rajoittaa 

riippuvuuttamme energian, kriittisten raaka-aineiden ja elintarvikkeiden alalla.3 

 

1.5 Dramaattisten taloudellisten ja sosiaalisten seurauksien välttämiseksi EU:n energiapolitiikan on 

oltava realistista ja autettava rakentamaan energiaunioni ja saavuttamaan ilmastotavoitteet 

asettamatta lisärasitteita työntekijöille ja heikossa asemassa oleville kuluttajille ja heikentämättä 

eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. EU:n on pyrittävä kohti kunnianhimoisia 

ilmastotavoitteitaan siten, että samanaikaisesti taataan energiatoimitusten vakaus ja 

kohtuuhintaisen energian saanti yrityksille ja kansalaisille. 

 

                                                      
1

 INT/958. 

2
 ETSK:n päätöslauselma ”Ukrainan sota ja sen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset”. 

3 
 Ks. edellinen alaviite. 
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1.6 Eurooppalaiset yhteiskunnat ovat jo kärsineet suuresti pandemiasta, ja tämä kriisi on jälleen uusi 

valtava isku, joka kohdistuu ennen kaikkea yhteiskunnan heikko-osaisimpiin. Myös 

solidaarisuuden ja sosiaalisen lähentymisen on oltava ohjenuorana EU:n tuleville poliittisille 

linjauksille: Ukrainan sodan vastatoimet vaativat uhrauksia kaikilta, ja on varmistettava, että 

taakka jakautuu oikeudenmukaisesti. Komissio voisi jatkaa keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa 

mahdollisuudesta ottaa käyttöön työttömyysvakuutusjärjestelmien kaltaisia pitkän aikavälin 

välineitä, joilla puututtaisiin systeemisiin, tämänhetkisten kriisien entisestään pahentamiin 

ongelmiin. SURE-mekanismin vaikutuksia ja mahdollista jatkokäyttöä olisi pohdittava, ja siitä 

olisi keskusteltava myös työmarkkinaosapuolten kanssa. 

 

1.7 ETSK kehottaa komissiota pitämään sääntelyn parantamista edelleen painopisteenä ja pyytää 

komissiota ja EU:n lainsäätäjiä syventämään ja edistämään johdonmukaisesti EU:n paremman 

sääntelyn järjestelmää kaikilta osin ja soveltamaan työssään järjestelmällisesti paremman 

sääntelyn välineitä ja suuntaviivoja. Sitä varten ETSK kannustaa komissiota jatkamaan 

paremman sääntelyn periaatteiden ja välineiden edistämistä kaikissa hallintoyksiköissään. 

 

1.8 Kestävä kehitys olisi otettava kaikkien toimintapolitiikkojen, ohjelmien ja toimenpiteiden 

yleiseksi ja kokonaisvaltaiseksi tavoitteeksi. Kriiseistä toipumisen vauhdittamiseksi komission 

ja jäsenvaltioiden olisi laadittava ja pidettävä tavoitteena toimintapolitiikkoja ja aloitteita, jotka 

tuovat yhtä aikaa taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä eli vahvistavat 

liiketoimintaympäristöä, parantavat työ- ja elinoloja ja helpottavat siirtymistä ilmastoneutraaliin 

kiertotalouteen. 

 

1.9 EU:n elpyminen ja kyky palautua kriiseistä on kiinteästi sidoksissa kestävään kasvuun, 

sosiaaliseen lähentymiseen, suotuisaan liiketoimintaympäristöön ja työllisyyden ja työolojen 

ja -ehtojen myönteiseen kehitykseen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarin ja sen toimintasuunnitelman sekä kestävän kehityksen 

tavoitteiden mukaisesti. Kaikilla toteutettavilla poliittisilla toimenpiteillä on pyrittävä 

edistämään kestävää liiketoimintaa, yrittäjyyttä ja työpaikkojen luomista sekä parantamaan työ- 

ja elinoloja. 

 

1.10 Kiireellisistä ongelmista huolimatta on tärkeää, ettei unohdeta EU:n perusasioita, kuten 

sisämarkkinoiden tehokasta täytäntöönpanoa, eikä pitkän aikavälin tarpeita, joihin kuuluvat 

esimerkiksi ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä sekä köyhyyden ja sosiaalisen 

syrjäytymisen torjuminen, jotta kansalaisille ja yrityksille voidaan turvata menestyksekäs 

tulevaisuus. Komission olisikin jatkettava tutkimukseen ja innovointiin suuntautuvien 

investointien helpottamista ja edistämistä ottaen asianmukaisesti huomioon yhä kiireellisemmän 

tarpeen löytää ratkaisuja ja parantaa geotaloudellisten, yhteiskunnallisten, terveys- ja 

ympäristöriskien sietokykyä. 

 

1.11 Vahvemman maailmanmarkkina-aseman saavuttaminen edellyttää sisämarkkinoiden 

lujittamisen ja kriittisten riippuvuuksien vähentämisen lisäksi myös menestyksekästä 

vientitoimintaa. Komission olisi tutkittava, miten voidaan parantaa eurooppalaisten yritysten 

kilpailukykyä yleensä ja erityisesti auttaa EU:n yrityksiä pääsemään vahvempaan asemaan 

globaaleihin megatrendeihin ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin haasteisiin vastaavien 

teknologioiden, tuotteiden ja ratkaisujen maailmanmarkkinoilla. Myös EU:n 
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terveydenhuoltoalan valmiuksia on vahvistettava lisäämällä tutkimusta ja parantamalla 

menetelmiä lisääntyvän hoidontarpeen ja mahdollisten tulevien pandemioiden hallitsemiseksi. 

Tässä yhteydessä on myös tuettava eurooppalaisten yritysten ja innovoijien luomien standardien 

kehittämistä ja kansainvälistä käyttöönottoa, sillä standardit luovat markkinoita. 

 

1.12 EU:n vahvempi asema maailmassa edellyttää jäsenvaltioilta vankkumatonta yhteishenkeä ja 

yhteisiä ponnisteluja. Komission tulisi hyödyntää kriisien aikana kehittynyttä yhteishenkeä ja 

etsiä keinoja edistää EU:n elpymistä ja pitkän aikavälin kilpailukykyä sekä kansalaisten 

hyvinvointia tavalla, joka tukeutuu yhä enemmän innovointiin ja osaamiseen ja yhä vähemmän 

valtiontukeen tai kaupan ja yhteistyön rajoituksiin. Suhteissaan ulkomaailmaan unionin olisi 

jatkossakin edistettävä köyhyyden kitkemistä ja ihmisoikeuksien suojelua. 

 

2. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 

 

2.1 ETSK on tukenut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanoa ja korostanut, että 

sen on tapahduttava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja niin, että taataan Euroopan 

elintarviketurva ja energian saaminen kohtuulliseen hintaan. Tämä koskee muun muassa 55-

valmiuspakettia, joka vaikuttaa epätasaisesti eri toimialoihin, yrityksiin, alueisiin, yhteisöihin ja 

yksittäisiin ihmisiin eri puolilla Eurooppaa. ETSK tähdentää, että työmarkkinaosapuolilla ja 

asiaankuuluvilla kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on oltava aktiivinen rooli sekä 

suunnittelu- että täytäntöönpanovaiheessa. On erittäin tärkeää kannustaa kansalaisia ja 

sidosryhmiä osallistumaan aktiivisesti siirtymään kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. 

 

2.2 ETSK toteaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvien aloitteiden on oltava 

toisiaan täydentäviä ja vahvistavia ilmaston, energian, liikenteen, rakennusten, teollisuuden, 

metsätalouden ja elintarvikejärjestelmien alalla, niin että EU:hun saadaan luotua 

kilpailukykyinen, oikeudenmukainen ja ilmastoneutraali kiertotalous. ETSK kehottaa myös 

parantamaan täydentävyyttä vihreän ja digitaalisen siirtymän välillä. 

 

2.3 Jotta voidaan seurata siirtymistä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti, ETSK kehottaa laatimaan joukon BKT:tä 

pidemmälle meneviä asianmukaisia indikaattoreita. BKT:tä laajemmista indikaattoreista olisi 

laadittava tiivistetty tulostaulu, joka sisällytetään osaksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 

tulostaulua ja EU:n talouden ohjausprosessia. Sen avulla on myös saatava tietoa 

toimintapolitiikkojen kehittämiseksi, parannettava viestintää ja kannustettava asettamaan 

tavoitteita. 

 

2.4 ETSK kannattaa kestävää toimintaa koskevan eurooppalaisen luokitusjärjestelmän (EU:n 

kestävyysluokitusjärjestelmä) tavoitetta ohjata investointeja kestäviin hankkeisiin ja 

toimintoihin. Komissio on laatinut sitä varten säännöt, joiden avulla määritetään, mitä voidaan 

kutsua ympäristölle suotuisiksi (vihreiksi) investoinneiksi. ETSK kehottaa kehittämään 

luokitusjärjestelmää niin, että siinä otetaan huomioon yhteiskunnalliset tarpeet, joihin kuuluu 

esimerkiksi energian ja välttämättömien raaka-aineiden ja hyödykkeiden toimitusvarmuus, ja 

kiinnitetään enemmän huomiota sosiaaliseen kestävyyteen, kuten työelämän oikeuksiin ja 

ihmisoikeuksiin, kunnioittaen samalla jäsenvaltioiden toimivaltaa ja erilaisia 

työmarkkinasuhdejärjestelmiä ja ottaen huomioon objektiivisen arvioinnin toteutettavuus 
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rahoituksen saannin yhteydessä. ETSK on alusta alkaen painottanut, että vihreän kehityksen 

ohjelma voi onnistua vain, jos siihen sisältyy myös sosiaalinen puoli. ETSK laatii parhaillaan 

luokitusjärjestelmän sosiaalisista näkökohdista oma-aloitteista lausuntoa ”Sosiaalinen 

luokitusjärjestelmä – haasteet ja mahdollisuudet”. Luokitusjärjestelmää olisi käytettävä myös 

eurooppalaisia vihreitä joukkolainoja koskevan standardin yhteydessä. ETSK pitää tärkeänä, 

että luokitusjärjestelmät yhdenmukaistetaan kansainvälisesti kestävän rahoituksen 

kansainvälisen foorumin puitteissa. 

 

2.5 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sosiaalisten ja työhön liittyvien näkökohtien 

käsittelemiseksi ETSK kehottaa komissiota ehdottamaan täydentäviä poliittisia toimenpiteitä, 

joilla vahvistetaan vihreän kehityksen ohjelman sosiaalista ja työhön liittyvää ulottuvuutta ja 

saatetaan ohjelma vastaamaan Porton julistuksen, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 

ILO:n antamien oikeudenmukaista siirtymää koskevien suuntaviivojen mukaisia 

kunnianhimoisia sosiaalisia tavoitteita. ETSK kehottaa EU:n toimielimiä erityisesti 

kartoittamaan ja analysoimaan vihreän siirtymän vaikutuksia työllisyyteen ja osaamiseen eri 

maissa, alueilla ja toimialoilla, alihankkijat ja arvoketjun loppupään toimijat mukaan luettuina. 

ETSK kehottaa myös varmistamaan, että kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin sisältyy 

oikeudenmukaista siirtymää koskevia strategioita. Lisäksi on tärkeää ennakoida ja hallita 

työelämän muutoksia myös kohdennetun tuen avulla esimerkiksi kehittämällä tarvittavia taitoja, 

huolehtimalla sosiaalisesta suojelusta ja antamalla kaikille asianomaisille yhteiskuntaryhmille 

mahdollisuus päästä vaikuttamaan siirtymään. Olisi myös laadittava lisäehdotuksia mittavien 

julkisten ja yksityisten investointien liikkeelle saamiseksi siirtymien tueksi ja sekä 

oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja sen soveltamisalan laajentamiseksi huomattavasti, jotta 

se olisi haasteiden tasalla. 

 

2.6 ETSK kehottaa varmistamaan, että EU:n sääntelykehys mahdollistaa EU:n yritysten ja myös pk-

yritysten pääsyn edelläkävijäasemaan vihreässä liiketoiminnassa. Samalla on vältettävä 

tuotannon muualle siirtymisen riskiä ja suojauduttava ympäristöön haitallisemmin vaikuttavalta 

tuonnilta. Tämä koskee erityisesti energiaintensiivisiä aloja. ETSK toivoo myös, että pk-

yrityksiä autettaisiin ymmärtämään paremmin ja hallitsemaan ilmasto- ja ympäristövaatimuksia, 

joita niihin kohdistuu yhä enemmän sekä suoraan että välillisesti. 

 

2.7 ETSK peräänkuuluttaa vahvaa innovointitukitoimintaa, jolla autetaan teollisuutta kehittämään ja 

ottamaan käyttöön vihreää teknologiaa, materiaaleja, tuotteita, tuotantoprosesseja ja 

liiketoimintamalleja. Sitä varten olisi helpotettava esimerkiksi vetyä, akkuja, puolijohteita sekä 

hiilidioksidin talteenottoa ja käyttöä koskevien ohjelmien toteuttamista sekä 

kiertotalouskäytäntöjen käyttöön ottamista eri aloilla, kuten pakkausalalla. 

 

2.8 Jotta EU voisi vaikuttaa tehokkaammin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen maailmanlaajuisesti, 

EU:n olisi luotava teollisuudenaloilleen kilpailukykyiset toimintaedellytykset, jotta nämä voivat 

tarttua ilmasto- ja ympäristöteknologioiden ja -ratkaisujen maailmanlaajuisen kysynnän 

tarjoamiin vientimahdollisuuksiin ja siten suurentaa EU:n ”hiilikädenjälkeä”.  

 

2.9 Teolliset allianssit ovat osoittautuneet onnistuneeksi menetelmäksi kehitettäessä laajamittaisia ja 

rajatylittäviä teollisuushankkeita strategisilla aloilla. Niillä ja Euroopan yhteistä etua koskevilla 

tärkeillä hankkeilla (IPCEI) on ratkaiseva merkitys elpymisen sekä eurooppalaisten standardien 
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ja keskeisten teknologioiden edistämisen kannalta erityisesti aloilla, joilla markkinat eivät 

yksinään pysty tähän tai ovat vääristyneet. 

 

2.10 Edistymistä kohti todellista energiaunionia olisi vauhditettava, jotta energiakäänne ja siten 

siirtymä kohtuuhintaiseen, turvalliseen, kilpailukykyiseen, varmaan ja kestävään 

energiajärjestelmään saadaan toteutettua. Kun otetaan huomioon Venäjän ja Ukrainan välisen 

sodan aiheuttamat tämänhetkiset haasteet, komission olisi keskityttävä toimenpiteisiin, jotka 

tuottavat suurimmat hyödyt kaikkien energiaunionin tavoitteiden kannalta sekä samanaikaisesti 

tarjoavat ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin ja edistävät pitkän aikavälin tavoitteita. 

 

2.11 Ukrainan tilanteen seurauksena julkaistiin REPowerEU-tiedonanto4 ja sen jälkeen neuvoston 

pyynnöstä REPowerEU-suunnitelma ehdotuksineen5. Asianmukaisesti toteutettuna se voi tukea 

merkittävästi Euroopan unionin energiaomavaraisuutta ja kestävää kehitystä. Tavoite saavuttaa 

riippumattomuus Venäjän kaasusta ja muista fossiilisista polttoaineista edellyttää 

energiantoimittajien ja energialähteiden kiireellistä monipuolistamista, solidaarisempaa ajattelua 

ja pidemmän aikavälin toimenpiteitä, joilla edistetään siirtymistä hiilineutraaliuteen, ottaen 

huomioon eri jäsenvaltioiden ja alueiden erityispiirteet ja käytettävissä olevat vaihtoehtoiset 

lähteet. Prosessin onnistumiseksi on kuitenkin saatava liikkeelle riittävästi yksityisiä ja julkisia 

investointeja hyödyntämällä kaikin tavoin muun muassa elpymis- ja palautumistukivälineen ja 

koheesiopolitiikan varoja. Kuten aiemmin on jo todettu6, Venäjältä peräisin olevan kaasun 

kysynnän vähentäminen kahdella kolmanneksella vuoden 2022 loppuun mennessä on haastava 

tehtävä, johon tuovat ratkaisuja toisaalta monipuolistaminen nesteytetyn maakaasun (LNG) ja 

biometaanin avulla – lähinnä lyhyellä aikavälillä – ja toisaalta energiatehokkuus ja uusiutuvien 

energialähteiden käytön lisääminen. Lukkiutumista tiettyyn infrastruktuuriin olisi vältettävä, 

sillä se rajoittaa realistisia vaihtoehtoja tulevaisuudessa, ja investoinnit olisi keskitettävä 

mahdollisimman pitkälti uusiutuviin energialähteisiin ja tuki-infrastruktuuriin. 

Työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta on otettava tiiviisti mukaan toteuttamaan näitä 

toimintapoliittisia ehdotuksia niiden yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden, kestävyyden ja 

onnistumisen varmistamiseksi. Lisäksi tarvitaan Euroopan unionin neuvostoon pysyvä 

koordinointirakenne, jotta ulkoisiin kriiseihin voidaan vastata paremmin. 

 

2.12 EU:n energiamarkkinoiden pidemmälle menevällä yhdentymisellä on tärkeä rooli energian 

kohtuuhintaisuuden ja toimitusvarmuuden parantamisessa. Tätä varten tarvitaan riittävästi 

yhteenliittämiskapasiteettia7 ja on otettava käyttöön soveltuva infrastruktuuri (erityisesti Iberian 

niemimaan kaltaisilla energiasaarekkeilla8). Jotta EU:lla olisi parempi kilpailuasema uusiutuvan 

energian alalla ja jotta voidaan varmistaa, että uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ei 

heikennä toimitusvarmuutta, olisi laadittava realistinen etenemissuunnitelma toimivan 

infrastruktuurin kehittämiseksi ja ottamiseksi käyttöön uusiutuvaa energiaa varten. Tähän 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1511 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_fi 

6
  TEN/778 – REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet. 

7
  EU:lla on jo nyt yhteenliitäntätavoite (vähintään 15 % vuoteen 2030 mennessä, mutta eräät maat ovat selvästi jäljessä): 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_fi 

8
 Komission asiakirja nk. energiasaarekkeista: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/MEMO_18_4622 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_fi
https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_fi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/MEMO_18_4622
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kuuluvat myös varastointikapasiteetti ja riittävät siirtoverkkojen yhteenliitännät, joiden kautta 

tuotannon ylijäämä voidaan viedä muihin jäsenvaltioihin. Jotta infrastruktuuri puhtaalle 

energialle voidaan ottaa nopeasti käyttöön, jäsenvaltioiden on nopeutettava lupien myöntämistä. 

 

2.13 EU:n olisi ajettava hiilen maailmanlaajuista hinnoittelua tasapuolisten toimintaedellytysten 

edistämiseksi. Hiiliverotusta olisi kehitettävä ja tehostettava niin, että ilmastovaikutukset 

otetaan huomioon symmetrisesti ja toimenpiteet hiilen sitomiseksi ilmakehästä otetaan lukuun. 

ETSK:n olisi myös edistettävä tavoitetta luopua asteittain ilmaston ja ympäristön kannalta 

haitallisille energialähteille maksettavista tuista ja varmistaa samalla, että siirtymä 

ilmastoneutraaliin talouteen tapahtuu oikeudenmukaisesti. 

 

2.14 Tämänhetkinen energian hintojen nousu on suuri uhka sekä energiaköyhyyden lisääntymisen 

että energiaa kuluttavien yritysten kilpailukyvyn heikkenemisen kannalta. ETSK vaatii 

toteuttamaan toimia, joilla onnistutaan loiventamaan energian hinnannousun vaikutuksia ja 

ehkäisemään energiaköyhyyttä muun muassa EU:n kotitalouksissa. Energian hintapiikin 

vaikutusten lieventämiseksi tarvitaan niin ikään väliaikaisia ja hyvin kohdennettuja 

toimenpiteitä, joilla autetaan pk-yrityksiä ja energiaintensiivisiä teollisuudenaloja selviytymään 

kriisistä. 

 

2.15 Tarkasteltaessa pitkällä aikavälillä energiamarkkinoiden reagoimista häiriöihin on tärkeää 

puuttua energian (tällä hetkellä kaasun) hinnannousujen juurisyihin, kuten Euroopan energia-

alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) ehdottaa tuoreessa arviossaan9 

sähkömarkkinoiden nykyisestä markkinarakenteesta ja hinnoittelujärjestelmästä. Olisi myös 

harkittava niiden markkinoiden uudelleentarkastelua, joilla energiantoimitus on varsin 

keskittynyttä ja joiden tavanomainen toiminta voi siksi häiriintyä. 

 

2.16 Kansalaisten ja kuluttajien tulisi olla energiakäänteen ytimessä. Sitä varten on tuettava 

yhteisöenergiaa, paikallista omistusta ja muuntumista energian kuluttajista tuottajakuluttajiksi. 

ETSK vaatii avointa tiedotusta, kuulemisia ja valistuskampanjoita, joilla kannustetaan 

kansalaisia sitoutumaan energiasiirtymään. 

 

2.17 ETSK kehottaa myös kiinnittämään enemmän huomiota ongelmiin, joita siirtyminen kohti 

hiilineutraalia yhteiskuntaa aiheuttaa erityisesti niillä aloilla, jotka tarvitsevat erilaisista 

teknisistä tai taloudellisista syistä sopeutumisaikaa kyetäkseen säilyttämään kilpailukykynsä 

markkinoilla. 

 

2.18 ETSK on ilmaissut suhtautuvansa myönteisesti TEN-T-asetuksen päivittämiseen, jotta se 

vastaisi paremmin ajankohtaisia tavoitteita ja tarpeita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

painopisteiden määrittämiseen ja kaikki jäsenvaltioiden pääkaupungit, suurimmat kaupungit, 

satamat, lentoasemat ja terminaalit yhdistävän verkon luomiseen eurooppalaisten 

liikennekäytävien pohjalta. Liikennekäytäviin olisi tarvittaessa kuuluttava ”merisiltoja” tai 

tiheitä ja säännöllisiä ro-ro-meriyhteyksiä käytäviin kuuluvien satamien välillä. Alueellisen 

yhteenkuuluvuuden osalta ETSK katsoo, että alue-, kaupunki- ja paikallisulottuvuus on otettava 

                                                      
9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf 

http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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ydinverkkokäytävien yhteydessä entistä paremmin huomioon. TEN-T-verkon teknisten 

vaatimusten ja sotilaallista liikkuvuutta koskevien vaatimusten väliset erot on myös 

kartoitettava, jotta voidaan mahdollistaa liikenneinfrastruktuurin kaksoiskäyttö. 

 

2.19 Koska TEN-T-hankkeiden toteuttamisaika on verrattain pitkä, ETSK kannattaa eurooppalaista 

sääntely- ja rahoituskehystä, jonka avulla varmistetaan liikennekäytävien ja hankkeiden vakaus 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä siihen asti, kun eurooppalainen verkko saadaan valmiiksi. 

ETSK kehottaa myös laatimaan kiireesti kansallisia suunnitelmia niin säännöllisen kuin 

täydentävän rahoituksen myöntämiseksi TEN-T-infrastruktuurin ylläpitoa varten ja 

peräänkuuluttaa ydinverkon seurantasuunnitelmaa Euroopan tasolla. 

 

2.20 Ilmailulla on tärkeä merkitys EU:lle, joten ETSK peräänkuuluttaa kattavaa ja tehokasta 

lähestymistapaa kestäväpohjaisen ilmailun elpymisen ja kasvun edistämiseksi. 

 

2.21 Tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi ETSK kehottaa luomaan suotuisan sääntely-ympäristön 

leveämpien ja raskaampien tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien käytölle 

asianomaisten jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä. Euroopan komission olisi kiinnitettävä 

huomiota rahtiliikenteen tuleviin erityishaasteisiin ja siihen, että tuleviksi vuosiksi ennakoidaan 

kuorma-autonkuljettajapulaa nuorten kuljettajien vähyyden ja hankalien työolojen vuoksi. 

Tähän olisi vastattava kehittämällä multimodaalista tavaraliikennettä, jotta rautateiden 

tavaraliikenne olisi houkuttelevampi vaihtoehto logistiikkaketjussa, ja parantamalla kuljetusalan 

työntekijöiden työoloja ja -ehtoja. 

 

2.22 ETSK suhtautuu myönteisesti EU:n kaupunkiliikenteen kehyksen laatimiseen ja kehottaa 

tekemään kaupunkiliikenteestä ja erityisesti julkisesta liikenteestä osallistavampaa kansalaisten 

yhtäläisten mahdollisuuksien parantamiseksi. 

 

2.23 Kestävän ja älykkään liikkuvuuden edistämiseksi ETSK peräänkuuluttaa Euroopan komissiolta 

vahvaa aloitetta laajamittaisten digitaalisten liikennehankkeiden käynnistämiseksi, sillä ne ovat 

keskeisen tärkeitä toimivan multimodaalisuuden sekä kapasiteetin käytön optimoinnin kannalta. 

 

2.24 Energia-, liikenne- ja digitaalijärjestelmät ovat yhä yhteenliitetympiä, mikä edellyttää 

yhdennettyjä liikenne-, digitaali- ja energiaverkkoja. Synergian lisäämiseksi ja infrastruktuurin 

häiriönsietokyvyn parantamiseksi kauttaaltaan ETSK kehottaa tarkastelemaan järjestelmien 

yhteenliitäntöjen suurimpia pullonkauloja ja haavoittuvuuksia sekä tällä hetkellä että 

pidemmällä aikavälillä. 

 

2.25 ETSK kehottaa myös parantamaan energia-, liikenne- ja digitaaliverkon kykyä sietää 

ilmastonmuutosta, luonnonuhkia ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja, jotta infrastruktuurista 

olisi pitkäaikaista hyötyä. ETSK vaatii yleisesti toimenpiteitä, joilla edistetään 

ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin sopeutumista. 

 

2.26 Elintarvikejärjestelmien kestävyyden ja eurooppalaisten tuottajien kilpailukyvyn säilyttämiseksi 

ETSK vaatii avoimen strategisen riippumattomuuden edistämistä, mukaan luettuna 

proteiiniomavaraisuuden vahvistaminen, kaupan (taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön 

liittyvien) normien vastavuoroisuuden varmistamista, tutkimuksen edistämistä, digitalisaation 
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vahvistamista, innovatiivisten teknologioiden ja siementen kehittämistä ja sellaisten 

oikeudenmukaisten hintojen edistämistä, joihin on sisällytetty korkeammat 

tuotantopanoskustannukset ja kestävyyden parantamisesta aiheutuvat kustannukset. 

 

2.27 Yhteisellä maatalouspolitiikalla (YMP) ja yhteisellä kalastuspolitiikalla (YKP) olisi voitava 

edistää merkittävästi kestävämpiä ja häiriönsietokykyisempiä elintarvikejärjestelmiä. 

Kansalaisyhteiskunnan järjestelmällinen ja laaja osallistuminen Pellolta pöytään -strategian 

täytäntöönpanoon on varmistettava. Kestäviä elintarvikejärjestelmiä koskevasta 

lainsäädäntökehyksestä annettavaan ehdotukseen olisi sisällyttävä selkeät tavoitteet, 

indikaattorit ja vankka seurantamekanismi ja tulostaulu. 

 

3. Euroopan digitaalinen valmius 

 

3.1 Pandemia ja Ukrainan sota ovat korostaneet digitaaliteknologian ratkaisevaa merkitystä ja EU:n 

tarvetta lisätä digitaalista suvereniteettiaan. ETSK kannattaa digitaalista kompassia ja polkua 

digitaaliselle vuosikymmenelle ja kehottaa ottamaan käyttöön tehokkaan hallintomekanismin ja 

edistämään tavoitteiden nopeaa saavuttamista. Pandemia on nostanut esiin myös digitaalisen 

siirtymän mahdolliset haasteet, ja ETSK kehottaakin vahvistamaan työmarkkinaosapuolten 

vuoropuhelua Euroopan tasolla, kansallisesti ja toimialakohtaisesti, jotta siirtymän 

oikeudenmukaisuus pystytään varmistamaan. 

  

3.2 ETSK pitää komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ratkaisevan tärkeänä arvioitaessa 

edistystä ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, myös monikansallisten 

hankkeiden avulla. ETSK toivoo myös, että digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskeva 

kertomus auttaisi osaltaan jakamaan osaamista ja hyviä käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä.   

 

3.3 ETSK on korostanut tarvetta toteuttaa digitaalinen siirtymä kestäväpohjaisesti, ihmiskeskeisesti 

ja osallistavasti tavalla, joka hyödyttää kaikkia, syventämättä entisestään digitaalista kuilua tai 

luomatta uutta eriarvoisuutta. Lisäksi on turvattava työolot, työn ja yksityiselämän tasapaino 

sekä työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Sitä varten on myös tärkeää ennakoida ja hallita 

työelämän muutoksia, hyödyntää työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua eri tasoilla, parantaa 

tarvittavia taitoja ja edistää asianmukaisia työoloja ja -ehtoja myös etätyössä ja alustatyössä 

sekä toteuttaa EU-tason arviointi niin sanotusta oikeudesta olla tavoittamattomissa. 

 

3.4 Digitaaliseen infrastruktuuriin tehtävät investoinnit, joilla parannetaan saavutettavuutta, ja datan 

sisämarkkinoiden kehittäminen ovat olennaisia ja välttämättömiä asianmukaisen digitaalisen 

kehityksen mahdollistajia kaikilla EU:n alueilla. ETSK kehottaa toteuttamaan datan vapaata 

liikkuvuutta edistäviä tehokkaita toimenpiteitä ja varmistamaan samalla asianmukaisen 

tietosuojan, yksityisyyden suojan ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun. 

 

3.5 EU:n olisi jatkettava turvallisen ja itsenäisen avaruusratkaisuihin perustuvan yhteysjärjestelmän 

luomista taattujen ja häiriönsietokykyisten satelliittiviestintäpalvelujen tarjoamiseksi. Näin 

varmistetaan nopeiden laajakaistayhteyksien ja saumattomien yhteyksien saatavuus ympäri 

Eurooppaa. 
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3.6 ETSK pitää tärkeänä, että jatketaan älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämistä kohti yhteistä 

eurooppalaista liikkumisdata-avaruutta. Tämä lisää tehokkuutta ja luo edellytyksiä työolojen 

ja -ehtojen parantamiselle sekä saumattomalle multimodaalisuudelle. 

 

3.7 ETSK:n mielestä on järkevää luottaa vahvoihin eurooppalaisiin markkinatoimijoihin 

digitaalisten rahoituspalvelujen toteuttamisessa. ETSK katsoo, että tarvitaan kiireellisiä toimia 

kryptopalvelusektorin avoimuuden varmistamiseksi, digitaalisen rahoituksen loppukäyttäjien 

suojelemiseksi, rahoitusvakauden turvaamiseksi, EU:n rahoitusalan eheyden säilyttämiseksi, 

tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi talous- ja rahoitusjärjestelmän eri toimijoille 

sekä kryptopalvelusektorin ohjaamiseksi kohti kestävämpiä ja vähemmän energiaintensiivisiä 

toimintamekanismeja. 

 

3.8 Taidot ja osaaminen ovat olennaisen tärkeitä digitaalisen siirtymän mahdollistamisessa, joten 

ETSK kehottaa kehittämään jatkuvasti tapoja toisaalta lisätä huippuosaamista ja toisaalta 

parantaa kansalaisten ja työntekijöiden taitoja ja osaamista, jotta voidaan paremmin hyödyntää 

digitalisaation mahdollisuudet ja hallita siihen liittyviä riskejä. 

 

3.9 Eurooppalaiset yritykset tarvitsevat suotuisat olosuhteet innovoinnille, investoinneille ja 

toiminnalle ulkomaisiin kilpailijoihin verrattuna, jotta voidaan tukea EU:n huippuosaamista 

digitalisaation alalla. Kun otetaan huomioon, että erityisesti osuuskunnat voivat edistää laaja-

alaista osallistumista digitaalisten alustojen hallinnointiin, ETSK kehottaa esittämään aloitteita, 

joilla voidaan edistää alustaosuuskuntien kehitystä. 

 

3.10 Samalla kun tuetaan innovatiivisia yrityksiä, on varmistettava, että kaikki yritykset, myös 

mikroyritykset, pienet ja keskisuuret yritykset sekä yhteisötalouden yritykset pystyvät 

pääsemään osallisiksi edistyksestä ja hyötymään siitä. ETSK pitää tärkeänä vauhdittaa tekoälyn 

ja muiden kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa, mutta on myös tunnustettava, että hyvin 

monilla pk-yrityksillä on haasteita jopa perustason digitaaliteknologioiden käyttöönotossa.  

 

3.11 Kaikkien on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota kyberturvallisuuteen arvoketjujen kaikissa 

vaiheissa. Kriisit ovat tuoneet lisäksi entistäkin selvemmin esiin sen, että on tärkeää varmistaa 

talouden ja yhteiskunnan toimivuus ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. Tämä edellyttää 

jäsenvaltioilta tehokkaampia toimia ja komissiolta yhteistyön helpottamista. Myös 

disinformaation torjunta on tärkeämpää kuin koskaan, mutta samalla on varmistettava, ettei 

disinformaation torjuntaa käytetä tekosyynä kansalaisten vapauksien – ennen kaikkea 

sananvapauden – rajoittamiseen. 

 

3.12 ETSK kehottaa helpottamaan tutkimukseen ja innovointiin, koulutukseen ja tekniseen 

infrastruktuuriin tehtäviä investointeja sekä julkisen että yksityisen rahoituksen avulla. 

Sääntelykehys on toinen yleinen tekijä, joka muokkaa digitaalista kehitystä. ETSK pitää 

tärkeänä varmistaa, että muuttuva sääntely-ympäristö kannustaa innovointiin ja investointeihin 

ja edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä ihmisoikeuksia ja ympäristö- ja ilmastotavoitteita 

kunnioittaen.  
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3.13 Koska digitalisaatio on jatkossakin merkittävä maailman talouskasvun vauhdittaja, ETSK 

katsoo, että digitaalitalouden verotukseen liittyvillä politiikoilla olisi pyrittävä edistämään – eikä 

estämään – talouskasvua, rajatylittävää kauppaa ja investointeja. 

 

3.14 Digitaalisen toiminnan tasapuoliset ja sääntöihin perustuvat toimintaedellytykset ovat tärkeitä 

myös kansainvälisellä tasolla, ja sisämarkkinat ovat ponnahduslauta, jonka avulla EU voi toimia 

vaikutusvaltaisena ja vahvana globaalina toimijana. ETSK kehottaa hyödyntämään monenlaisia 

välineitä diplomaattisista toimista innovointiin, yhteistyöhön ja kauppasopimuksiin 

ihmiskeskeisen lähestymistavan ja digitaaliteknologian luotettavuuden edistämiseksi. 

Maailmanlaajuisen normien asettajan asema edellyttää myös maailmanlaajuista kilpailukykyä, 

joka pohjaa jäsenvaltioiden väliseen vankkaan yhteistyöhön.  

 

4. Ihmisten hyväksi toimiva talous 

 

4.1 Tämänhetkiseen sosioekonomiseen kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta, joka on yhteydessä 

edelleen jatkuvaan covid-19-pandemiaan ja jota pahentavat vielä Ukrainan sota ja kasvavat 

geopoliittiset jännitteet Venäjän kanssa. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot vahvistavat ja 

koordinoivat talous-, terveys- ja sosiaalipolitiikkaansa tehokkaasti, puuttuvat tosiasiallisesti 

makrotalouden epätasapainoon ja varmistavat julkisen talouden terveyden. Samalla niiden on 

parannettava julkisten investointiensa laatua ja rakennetta, jotta talouden sosioekologisen 

siirtymän tueksi saataisiin riittävästi rahoitusta myös kannustamalla yksityisiin investointeihin. 

Siirtymän tavoitteina pitäisi olla korkea työllisyys, laadukkaat työpaikat, hyvinvointi ja 

riittävien tulojen turvaaminen, ja samalla olisi varmistettava, että se ei vähennä ihmisten 

motivaatiota osallistua aktiivisesti työmarkkinoille. 

 

4.2 EU:n olisi keskityttävä turvaamaan EU:n teollisuuden kilpailuetu ja työpaikat, sillä kyse on 

vaurauden avaintekijöistä, ja torjumaan eriarvoisuutta ja köyhyyttä elpymisprosessissa. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on EU:n sosiaalipolitiikkaa ohjaava väline, ja myös sen 

tulisi olla keskeisessä asemassa elpymisstrategiassa, jotta voidaan varmistaa, että elpyminen on 

sekä taloudellista että sosiaalista. EU:n olisi kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa 

asemassa olevien ryhmien tukemiseen aktiivisella ja osallistavalla toimintapolitiikalla, jonka 

yhteydessä tarjotaan perusluonteisia mahdollistavia sosiaalipalveluja.  

 

4.2.1 Next Generation EU -aloitetta ja elpymis- ja palautumistukivälinettä on pidettävä niiden 

suhdannekohtaisen onnistumisen perusteella tehokkaina välineinä, joilla voidaan vastata sodasta 

johtuvaan tämänhetkiseen kriisiin, josta todennäköisesti aiheutuu dramaattisia seurauksia 

Euroopan taloudelle. Nämä välineet täydentävät olemassa olevia rakenteellisia mekanismeja, 

jolla edistetään talouskasvua ja ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä, suojellaan elinoloja ja 

varmistetaan rauha ja vakaus EU:n yhteiskunnissa. 

 

4.3 EU:n ja kansallisten hallitusten olisi toteutettava toimenpiteitä Ukrainan sodan vaikutusten 

lievittämiseksi. Niiden olisi pyrittävä pitämään hintojen ja energiakustannusten nousu 

mahdollisimman pienenä kotitalouksien ja yritysten kannalta ja tuettava taloutta ja työllisyyttä 

mukauttamalla tämänhetkisiä hätätoimenpiteitä. Jotta yrityksiä voidaan auttaa selviytymään 

kriiseistä ja luomaan ja säilyttämään työpaikkoja, komission olisi jatkuvasti seurattava 

pandemian ja sodan vaikutusta kaikenkokoisiin EU:n yrityksiin ja varauduttava ottamaan 
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käyttöön tarvittavia väliaikaisia tukitoimenpiteitä, jotka eivät kuitenkaan horjuta tasapuolisia 

kilpailuedellytyksiä. 

 

4.4 ETSK kannattaa voimakkaasti tavoitetta ohjata investointeja tukemaan EU:n siirtymistä 

kestävään talouteen. Tässä on osattava varoa harhaanjohtavaa ”viher- tai kestävyyspesua”. 

Komitea odottaa, että komissio ottaa työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan aktiivisesti 

mukaan kestävän rahoituksen suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

4.5 EU:n jäsenvaltioilla on oltava riittävästi finanssipoliittista liikkumavaraa Ukrainan sodan 

kielteisten taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten torjumiseksi. Tämä korostaa entisestään 

tarvetta tarkistaa EU:n talouden ohjausjärjestelmää. Jäsenvaltioiden tulee kuitenkin vakauttaa 

julkista talouttaan hyvinä kasvukausina, jotta ne pystyvät reagoimaan taantumiin. Tässä 

tilanteessa ETSK varoittaa yleisen poikkeuslausekkeen ennenaikaisesta käytöstä poistamisesta. 

 

4.5.1 ETSK peräänkuuluttaa vaurauteen keskittyvää tarkistettua ja uudelleen tasapainotettua talouden 

ohjausjärjestelmää, jossa annetaan yhtäläinen painoarvo useille keskeisille talouspoliittisille 

tavoitteille, kuten kestävä ja osallistava kasvu, täystyöllisyys ja ihmisarvoinen työ, 

kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous ja vakaa julkinen talous. Jotta kaikkien 

eurooppalaisten vaurautta voidaan edistää, tarvitaan kilpailukykyinen Euroopan talous, joka on 

kestävä myös sosiaalisesti ja ympäristön kannalta. 

 

4.5.2 Lisäksi kun kansallisessa finanssipolitiikassa tunnustetaan tarve luoda vararahastoja kasvun 

aikana huolehtien samalla kuitenkin myös tulevan hyvinvoinnin kannalta tarpeellisista 

investoinneista, talouden kyky kestää ja torjua laskusuhdanteen kielteisiä vaikutuksia paranee. 

 

4.5.3 Vakaus- ja kasvusopimusta tarkistetaan meneillään olevan uudelleenarvioinnin tuloksena 

toivottavasti yksinkertaistamalla sääntöjä, vähentämällä myötäsyklisyyttä ja ottamalla 

huomioon pandemian jälkeinen tilanne, ja sen asianmukainen täytäntöönpano on välttämätöntä, 

jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita saattamaan julkinen taloutensa kestävälle pohjalle ja vahvistaa 

näin investoijien luottamusta. Kaikissa tulevissa finanssipoliittisissa kehyksissä on a) edistettävä 

kestävää julkista taloutta, joka mahdollistaa julkisten investointien lisäämisen, b) 

mahdollistettava suhdanteita tasoittavan politiikan lisääminen ja c) sallittava suurempi 

joustavuus ja maakohtainen eriyttäminen velkojen sopeuttamisurien osalta taaten samalla 

julkisen talouden kestävyys. Tarkemmin sanottuna yksi ETSK:n tärkeimmistä ehdotuksista 

finanssipoliittisen kehyksen tarkistamiseksi on ottaa käyttöön julkisia investointeja koskeva 

kultainen sääntö yhdessä menosäännön kanssa keskipitkän aikavälin rahoitus- ja 

finanssipoliittista vakautta ja euron arvoa vaarantamatta. 

 

4.5.4 Sekä jäsenvaltioiden parlamenttien että Euroopan parlamentin tärkeä rooli tulevassa EU:n 

talouden ohjausjärjestelmässä on säilytettävä unionin demokraattisen vastuuvelvollisuuden 

vahvistamiseksi. ETSK on pannut merkille työttömyysvakuutusjärjestelmän 

perustamisehdotuksen, joka sisältyi alun perin Euroopan komission poliittisiin painopisteisiin. 

Komissio voisi covid-kriisin ja tämänhetkisen Ukrainan sodan seurausten valossa jatkaa 

keskusteluja jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa mahdollisuudesta ottaa käyttöön 

työttömyysvakuutusjärjestelmien kaltaisia pitkän aikavälin välineitä, joilla puututtaisiin 

systeemisiin ongelmiin.  
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4.6 SURE-välineellä10 on ollut keskeinen rooli pandemian aiheuttaman iskun vaimentamisessa, ja 

se on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi. Tämän perusteella ETSK kehottaa arvioimaan 

mahdollisuutta hyödyntää mekanismia laajemmin. 

 

4.7 Talous- ja rahaliiton syventäminen merkitsee samalla myös talouden ohjauksen ja hallinnan 

vahvistamista eli pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin valmiiksi saattamista ja EU-

ohjausjakson roolin lujittamista kasvun, yhteenkuuluvuuden, osallistavuuden, kilpailukyvyn ja 

lähentymisen lisäämisessä. 

 

4.8 ETSK katsoo, että kun otetaan huomioon sodan asettamat haasteet ja erityisesti sekä puolustus- 

että energiamenojen kasvava tarve, Euroopan unioni voisi perustaa uuden omien varojen 

mekanismin. 

 

4.9 Jäsenvaltioiden pääomamarkkinoiden hajanaisuuden takia yritysten mahdollisuuksia saada 

rahoitusvaroja pääoman sisämarkkinoilta ei voida vielä riittävästi helpottaa. 

Pääomamarkkinaunionin toteuttamisessa onkin edettävä nykyistä pidemmälle. 

Pääomamarkkinaunionia ja pankkiunionia syvennettäessä olisi keskityttävä rahoituskanavien 

vahvistamiseen ja yksityisen sektorin osuuden kasvattamiseen investoinneista. ETSK kehottaa 

pyrkimään tässä yhteydessä asianmukaiseen tasapainoon riskien jakamisen ja vähentämisen 

välillä ja on erityisen tyytyväinen aikeisiin tehostaa ilmastokriisistä johtuvien järjestelmäriskien 

seurantaa. On myös tärkeää ottaa huomioon sosiaaliseen kestävyyteen kohdistuvat riskit, jotka 

kasvavien tulonjakoerojen vuoksi uhkaavat sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Lisäksi tehokkuuden 

olisi mentävä rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä monimutkaisuuden edelle ja sääntelyllä olisi 

varmistettava kuluttajansuojan korkea taso. 

 

4.10 Kaikki sidosryhmät olisi otettava mukaan kehittämään ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 

parannetaan talouslukutaitoa ja suojasääntöjen tehokkuutta sekä vähennetään tiedon 

epäsymmetriaa rahoituspalvelujen tarjoajien ja kansalaisten välillä. 

 

4.11 Euroopan sisämarkkinoiden koko potentiaali olisi saatava käyttöön. Nykyisen lainsäädännön 

parempi ja tehokkaampi soveltaminen ja noudattamisen valvonta ja sisämarkkinoiden 

syventäminen toisivat taloudellisia hyötyjä. Tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden 

esteiden poistaminen hyödyttää kaikkia – asiakkaita, työntekijöitä ja yrityksiä. 

Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta riippuu myös tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta ja 

laadusta. 

 

4.12 ETSK on huolissaan EU:n sisäisestä epäoikeudenmukaisesta verokilpailusta, joka edesauttaa 

veronkiertoa. Komitea katsoo, että tehokas rahaliitto edellyttää yhtenäistä veropolitiikkaa ja 

rahaliiton jäsenten soveltamien verosääntöjen johdonmukaisuutta. ETSK on myös ehdottanut 

eurooppalaisen sopimuksen solmimista veropetosten, verovilpin, veronkierron ja rahanpesun 

tehokkaan torjunnan varmistamiseksi. 
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 Eurooppalainen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen tukiväline (SURE). 
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4.13 Liiallinen byrokratia aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia taloudelle ja yhteiskunnalle. 

Tulevaisuuden EU:n ei pitäisi keskittyä mikrotason hallinnointiin, vaan sen olisi noudatettava 

paremman sääntelyn periaatetta. Tämä ei kuitenkaan saisi tapahtua sosiaaliseen 

markkinatalouteen olennaisesti kuuluvan kuluttajansuojan, sosiaalisen suojelun, työsuojelun ja 

ympäristönsuojelun korkean tason kustannuksella. Euroopan tasolla olisi parannettava 

työmarkkinaosapuolten valmiuksia ratkaista ongelmia eli esimerkiksi sovittaa erilaisia intressejä 

yhteen. 

 

4.14 Yrittäjyys on keskeinen taito kilpailukyvyn, innovoinnin ja hyvinvoinnin parantamisen sekä 

sosiaalisen ja vihreän talouden rakentamisen kannalta varsinkin pandemian jälkeisen elpymisen 

tilanteessa. Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen yrittäjätaitojen kehittämiseksi voisi olla keino 

vähentää työttömyyttä erityisesti nuorten keskuudessa. Yrittäjyys kaikissa muodoissaan ja 

kaikilla toimialoilla (mukaan lukien matkailu, teollisuus, alustatalous, yhteisötalous ja vapaat 

ammatit) on olennaisen tärkeää talouskasvun, innovoinnin, työllisyyden ja sosiaalisen 

osallisuuden kannalta. On tärkeää tunnistaa ja ratkaista pk-yritysten (etenkin hyvin pienten 

yritysten, jotka ovat usein perheyrityksiä) ongelmat sisämarkkinoille pääsyssä, erityisesti 

vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteydessä. ETSK kehottaa komissiota toteuttamaan 

työohjelmaansa sisältyvät konkreettiset toimet, joilla puututaan jo tiedossa oleviin 

sisämarkkinoiden esteisiin.11 

 

4.15 ETSK kannattaa sellaisten talouspolitiikkojen yhdistelmän käyttöönottoa, joissa saatavilla 

olevia julkisia ja yksityisiä kotimaisia resursseja, myös Next Generation EU -elpymisvälineen 

sekä elpymis- ja palautumistukivälineen puitteissa käyttöön asetettuja rahoitusvaroja, 

hyödynnetään tehokkaasti. Todettu kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden vähäinen 

osallistuminen on ollut ja on edelleen ETSK:n huolenaihe. Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta 

kaipaa virallisempia menettelyjä, joilla helpotetaan todellista näkemystenvaihtoa kansallisten 

elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanossa ja arvioinnissa. 

Kumppanuusperiaatteen olisi toimittava kansalaisyhteiskunnan osallistumisen mahdollistavan 

tehokkaan mekanismin mallina.  

 

4.16 ETSK kannattaa komission lainsäädäntöehdotuksia yritysverotuksen alalla ja on tyytyväinen 

niiden koordinointiin OECD:n osallistavan kehyksen tasolla käytävien maailmanlaajuisten 

keskustelujen kanssa, joiden tavoitteena on koko maailman kattavan konsensuksen 

saavuttaminen. 

 

4.17 Komitea kannattaa kaikkia uuden verojärjestelmän suunnitteluun liittyviä toimia, jotka tähtäävät 

eurooppalaisille yrityksille ja veroviranomaisille sääntöjen noudattamisesta aiheutuvien 

kustannusten pienentämiseen. Eurooppalaisia yrityksiä ei saa asettaa epäedulliseen 

kilpailuasemaan. Maailmanlaajuisen verosopimuksen pilarin 2 paneminen täytäntöön kaikilta 

osin on monimutkainen tehtävä, joka vaatii paljon aikaa ja huomattavia ponnistuksia sekä 

yrityksiltä että veroviranomaisilta. Kansainvälisesti sovittujen sääntöjen yhdenmukainen 

hyväksyminen ja täytäntöönpano samanaikaisesti EU:ssa ja muilla kauppa-alueilla on keskeisen 

tärkeää EU:lle ja sen jäsenvaltioille. 

                                                      
11 

 Ks. esimerkiksi Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers, komission yksiköiden 

valmisteluasiakirja, SWD(2020) 54 final, Bryssel, 10.3.2020. 
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4.18 Yhteiskunnallinen yrittäjyys ansaitsee erityistä huomiota, kun otetaan huomioon tämän 

yrittäjyyden muodon merkitys kriisistä selviytymisessä. Yhteisötaloutta koskevan 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanolla on keskeinen rooli tämän alan vahvistamisessa. Uuteen 

teollisuusstrategiaan sisältyvän erityisen yhteisötalousekosysteemin määritelmän on johdettava 

konkreettisiin toimiin, jotta yhteisötaloudesta voidaan tehdä ympäristöystävällistä, digitaalista ja 

selviytymiskykyistä.  

 

4.19 Pandemian jälkeen on entistä suurempi tarve edistää laadukasta oppimiseen liittyvää 

liikkuvuutta, joka on kaikkien ulottuvilla, ja sen oppimistulosten tunnustamista. ETSK 

kannattaakin todellisen eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista vuoteen 2025 mennessä 

oppimiseen kannustavan Euroopan luomiseksi. Tähän tarvitaan rahoitusta ja ennen kaikkea 

monialaista koulutusalan yhteistyötä. 

 

4.20 Nykyaikaisella kuluttajapolitiikalla on varmistettava, että kuluttajilla on tarvitsemansa oikeudet 

ja suoja. Sisämarkkinoiden ansiosta EU:n kuluttajien ja yritysten on helpompi ostaa ja myydä 

tavaroita ja palveluja yli rajojen sekä verkossa että sen ulkopuolella. Tämä edellyttää 

luottamusta markkinoihin, kohdennettua lainsäädäntöä ja tehokasta täytäntöönpanoa. 

Kuluttajavalistuksen ja kuluttajille tarkoitetun koulutuksen on myös autettava heitä tekemään 

vastuullisempia valintoja. 

 

4.21 Mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan on lisättävä ja niiden alaa ja laatua 

parannettava. Olisi tutkittava ja tarjottava mahdollisuuksia osallistaa vapaaehtoistoimintaan 

kaikenikäisiä ja taustaltaan erilaisia ihmisiä innovatiivisissa ja joustavissa toimintapuitteissa, 

jotka avaavat uusia tilaisuuksia. EU:n olisi julistettava vuosi 2025 Euroopan 

vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi. Se olisi sopiva tunnustus kaikkien 

vapaaehtoistyöntekijöiden ponnisteluille ja vaikutukselle covid-kriisin ja Ukrainan sodan 

aikana. Se korostaisi heidän suurta merkitystään ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille 

Euroopassa sekä heidän rooliaan elpymisessä ja Euroopan tulevaisuudessa. 

 

4.22 Vapaat ammatit ovat keskeisen tärkeä sosiaalinen ja taloudellinen osa-alue kaikissa 

jäsenvaltioissa, ja niiden vastuulla on tärkeitä julkisia palveluja muun muassa terveyden, 

oikeuden, turvallisuuden, kielten ja taiteiden aloilla. Olisikin tehtävä erillinen 

vaikutustenarviointi lainsäädäntöehdotusten seurauksista vapaiden ammattien kannalta aina 

ennen EU-lainsäädännön hyväksymistä ja sen jälkeen. Tässä yhteydessä EU:n lainsäätäjien on 

otettava erityisesti huomioon byrokratian kielteiset vaikutukset vapaisiin ammatteihin. 

 

5. Vahvempi EU maailmannäyttämöllä 

 

5.1 ETSK peräänkuuluttaa avoimia, oikeudenmukaisia, osallistavia ja ennakoitavia kansainvälisen 

kaupan olosuhteita, joissa vaakakupissa painavat eniten demokratia ja oikeusvaltioperiaate, 

rauha ja vakaus, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys sekä avoin, oikeudenmukainen ja 

sääntöihin perustuva maailmankaupan järjestys. Euroopan on suojeltava maailmankaupan 

sääntöjä, varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset ja pyrittävä sovittamaan yhteen 

strateginen riippumattomuus ja avoimuus kansainvälisen kaupan suhteen vahvan 

teollisuuspohjan ja häiriönsietokykyisten kansainvälisten toimitusketjujen avulla. 
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5.2 Sekä Kiinan tapahtumat viime vuosina että tämänhetkinen Venäjän hyökkäyssota ovat kuitenkin 

tehneet selväksi, ettei kansainvälisen kaupan lisääminen välttämättä lujita demokraattisia 

prosesseja. EU:n onkin puolustettava perusarvojaan, kuten ihmisoikeuksien, 

oikeusvaltioperiaatteen ja tiedotusvälineiden vapauden kunnioittamista kauppapolitiikassaan. 

 

5.3 ETSK pitää tärkeänä, että EU:n kriittisiä riippuvuuksia kolmansista maista pyritään edelleen 

vähentämään. Tämä koskee erityisesti energiaa, raaka-aineita, elintarvikkeita, terveystuotteita, 

infrastruktuuria ja teknologiaa mutta myös turvallisuus-, puolustus- ja avaruuspolitiikan teollista 

ulottuvuutta. EU:n on eritoten tarkasteltava uudelleen teollisuuskapasiteetin vähyyttä ja 

riippuvuutta epäluotettavista kumppaneista. 

 

5.4 Samaan aikaan EU:n avoimen strategisen riippumattomuuden ja maailmanlaajuisen roolin 

vahvistaminen edellyttää yhteistyötä kumppaneiden kanssa eri aloilla, myös kaupan alalla. 

ETSK kehottaa saattamaan päätökseen neuvottelut kahdenvälisistä kauppasopimuksista ja 

kehittämään monenvälistä yhteistyötä WTO:n puitteissa. Suhteiden lujittaminen Latinalaisen 

Amerikan kumppaneihin uudistettujen sopimusten kautta tarjoaisi myös ajankohtaisen 

tilaisuuden vahvistaa EU:n asemaa. 

 

5.5 ETSK korostaa kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia kaupan alalla ja painottaa tarvetta 

tiivistää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa kaupan välineiden ja sopimusten 

(vapaakauppasopimukset, talouskumppanuussopimukset ja investointisopimukset) 

suunnittelusta aina niiden seurantaan. Tämä auttaisi saavuttamaan EU:n uuden kauppastrategian 

tavoitteet ja varmistaisi, että tehtävät kauppasopimukset edistävät taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ekologisesti kestävää kehitystä niin EU:ssa kuin neuvotteluihin osallistuvissa kumppanimaissa. 

 

5.6 Lisäksi on tärkeää tehdä yhteistyötä liikenteen, digitaalitalouden ja energian aloilla, missä on 

avautunut uusia mahdollisuuksia esimerkiksi EU:n ja Yhdysvaltain yhteistyölle. 

Ydinverkkokäytävät on yhdistettävä paremmin muuhun maailmaan tavaroiden ja matkustajien 

kuljettamiseksi. ETSK kehottaa perustamaan foorumin, jonka avulla helpotetaan Euroopan 

laajuisen liikenneverkon integroimista muuhun maailmaan, myös naapurimaihin.  

 

5.7 ETSK katsoo, että EU tarvitsee ennakoivamman ja tehokkaamman Euroopan teollisuuden etuja 

ajavan lähestymistavan, jolla turvataan tasapuoliset kilpailuedellytykset ja torjutaan epäterveitä 

kaupan käytäntöjä voimassa olevan kauppalainsäädännön – erityisesti polkumyynnin vastaisen 

lainsäädännön – ja tukien vastaisen lainsäädännön avulla.  

 

5.8 Komitea katsoo, että euron kansainvälistä asemaa on vahvistettava, sillä se on keskeinen väline, 

jolla voidaan parantaa Euroopan maailmanlaajuista asemaa, ja kehottaa keskittymään 

vahvemmin euron kansainvälisen aseman heikkenemisen syihin ja talous- ja rahaliiton 

viimeistelyyn. 

 

5.9 ETSK kehottaa komissiota tehostamaan toimia työvoima- ja ympäristösitoumuksiin liittyvän 

kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan EU:n lähestymistavan omaksumiseksi WTO:n tasolla. 

Tämä edellyttäisi myös tarkempaa pohdintaa kaikkien kansalaisyhteiskunnan osa-alueiden 
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järjestelmällisestä osallistamisesta WTO:n prosesseihin, sillä todellista kestävää kehitystä ei 

voida saavuttaa ilman kansalaisyhteiskunnan sitoutumista. 

 

5.10 Unionin pelastuspalvelumekanismi ei ole enää riittävän tehokas eikä riittävän laaja, jotta sillä 

voitaisiin reagoida ilmastonmuutokseen liittyviin katastrofeihin ja unionin alueella ja sen 

ulkopuolella esiintyviin moninaisiin riskeihin. Luonnonkatastrofeihin liittyvän vakiintuneen 

toiminnan lisäksi mekanismilla on tarkoitus reagoida sellaisiin riskeihin kuin pandemioihin, 

suuriin teollisiin riskeihin, laajamittaiseen merten saastumiseen, sähkö- tai juomavesiverkkoihin 

ja kaikkiin muihin keskeisiin infrastruktuureihin kohdistuvien kyberhyökkäysten seurauksiin tai 

maahanmuuttoon liittyviin humanitaarisiin kriiseihin. 

 

5.11 Lyhytkestoisen pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun pitkän aikavälin hallinnoinnin välistä 

yhteyttä on käsiteltävä ja koordinoitava paremmin. ETSK katsookin, että olisi tarkasteltava 

tarvetta perustaa pelastuspalvelusta ja humanitaarisesta avusta vastaava unionin virasto 

vahvistettujen ulkopoliittisten toimien käytännön mekanismina. 

 

5.12 ETSK toteaa, että monissa kumppanimaissa ei edelleenkään harjoiteta osallistavaa 

vuoropuhelua tai päätöksentekoa ja kansalaiskeskustelun ja sosiaalisen vuoropuhelun tilaa 

kavennetaan huolimatta komission antamasta tuesta. ETSK ehdottaa, että komissio perustaa 

yhteistyössä ETSK:n kanssa muutamia kumppanimaita koskevan ”kansalaistoiminnan 

tulostaulun”, jonka avulla voidaan mitata vuosittain kansalaiskeskustelun ja sosiaalisen 

vuoropuhelun tilaa. Tämä pilottihanke olisi aloitettava Länsi-Balkanin maista tai Euro–

Välimeri-alueen maista. 

 

6. Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen 

 

6.1 Terveydenhuoltojärjestelmiä on vahvistettava lähes kaikissa Euroopan maissa keskittyen 

ennaltaehkäisyyn ja sen takaamiseen, että kaikilla on mahdollisuus hyödyntää laadukkaita 

kansanterveysrakenteita sekä saada perusterveydenhuoltopalveluja, myös rokotteita, ja 

pitkäaikaishoitoa. Mielenterveysongelmat kaipaavat kiireellistä strategista ratkaisua. 

 

6.2 ETSK muistuttaa, että on erittäin tärkeää tukea vahvaa ja koordinoitua eurooppalaista 

terveydenhuoltoekosysteemiä, jotta voidaan edistää EU:n teollista strategista autonomiaa, 

teknologista riippumattomuutta ja EU:n kansalaisten parempaa elämänlaatua. Olisi toteutettava 

alhaalta ylöspäin suuntautuva kartoitus ja analyysi, jotta voidaan määrittää havaittujen 

riippuvuuksien tarkka luonne ja puuttua haavoittuvuuksiin ja strategisten materiaalien pulaan. 

 

6.3 Muuttoliike on edelleen ensisijaisen tärkeä kysymys, sillä se vaikuttaa EU:n 

väestörakenteeseen, talouteen ja politiikkaan (työllisyys, sosiaaliset asiat, työmarkkinat, 

kotouttamispolitiikka, rajavalvonta ja rasismin, muukalaisvihan, populismin ja syrjinnän 

torjunta). EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen ja Euroopan yhteisen 

turvapaikkajärjestelmän viimeistelyssä on löydettävä todellinen tasapaino toisaalta 

solidaarisuuden ja vastuullisuuden ja toisaalta EU:lle ja jäsenvaltioille kansainvälisen oikeuden 

nojalla kuuluvien velvoitteiden välillä. 
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6.4 Ukrainan sodasta seurannut pakolaiskriisi korostaa tämän alan ratkaisevaa merkitystä ja edustaa 

EU:n oikeaa tapaa reagoida: Pakolaisten välittömän suojelun ja väliaikaisten oleskelu- ja 

työlupien käyttöönottamisen lisäksi on ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin, jotka 

mahdollistavat integroitumisen jäsenvaltioiden yhteiskuntiin ja työmarkkinoille. Lisäksi sekä 

hallituksille että kentällä toimiville kansalaisyhteiskunnan organisaatioille on tarjottava 

riittävästi rahoitusta. 

 

6.5 Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi ja tunnustus nuorten uhrauksille ja haasteille 

covid-19-pandemian aikana ja edelleen sen jälkeen. Teemavuoden aikana nuorille tarjotaan 

kaikentasoisia osallistumismahdollisuuksia, joissa keskitytään erityisesti ympäristöasioihin, 

osallisuuteen, digitalisaatioon ja nuorisonäkökulman ottamiseen huomioon kaikissa EU:n 

politiikoissa. On erittäin tärkeää, että vuodesta jää jäljelle konkreettisia tuloksia ja että EU-tason 

aloitteissa keskitytäänkin nuoriin joka vuosi. Komission tulisikin toteuttaa nuorison 

teemavuoden jatkotoimia vuonna 2023 ja sen jälkeen. 

 

7. Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle 

 

7.1 Kansalaisvuoropuhelua sidosryhmien ja yhteiskuntaryhmien kanssa ja niiden kesken on 

parannettava, jotta voidaan vahvistaa niiden sitoutumista ja todellista osallistumista niitä 

koskevien päätösten tekoon ja vahvistaa kansalaisten roolia tulevaisuuden Euroopan 

rakentamisessa. 

 

7.2 On olemassa muutamia tärkeitä kanavia, joiden kautta kansalaiset voivat osallistua EU-tason 

toimintaan. Tällainen on esimerkiksi eurooppalainen kansalaisaloite. Nämä kanavat eivät 

kuitenkaan riitä tarjoamaan EU:n kansalaisille todellisia vaikutusmahdollisuuksia. 

Osallistumisvälineitä (myös verkkovälineitä) olisikin käytettävä järjestelmällisesti, ja niiden 

olisi oltava osallistavampia, kaikkien saatavilla ja erityisesti vaikuttavampia. 

 

7.3 Tämän ajatuksen mukaisesti ETSK:n institutionaalista roolia olisi vahvistettava ja sen 

vaikutusmahdollisuuksia parannettava paitsi järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 

vakiintuneena edustajana EU:n päätöksentekoa tukevassa neuvonannossa myös osallistavan 

demokratian, esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa käytävän jäsennellyn 

vuoropuhelun ja kansalaispaneelien, edistäjänä ja takaajana. Elinvoimainen 

kansalaisyhteiskunta on ratkaisevan tärkeä Euroopan unionin demokraattiselle toiminnalle. 

 

7.4 ETSK katsoo, että EU:n poliittisten päättäjien olisi laadittava johdonmukaisia (sisäisiä ja 

ulkoisia) Euroopan unionin kansalaisyhteiskuntastrategioita muun muassa seuraavien 

toimintalinjausten pohjalta: tämän sektorin ja kansalaisvuoropuhelun tunnustaminen paremmin 

muun muassa Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaan sisällytettävän erityisen pilarin, 

vuotuisen oikeusvaltioarvioinnin ja eurooppalaisen kansalaisyhteiskuntastrategian avulla; 

mahdollistavan oikeudellisen kehyksen ja tasapuolisten toimintaedellytysten luominen 

Eurooppaan; julkisen rahoituksen saatavuus; seuranta- ja suojelumekanismit EU:n tasolla. 

 

7.5 On erittäin tärkeää panostaa tulevaisuuskonferenssin ehdotusten jatkotoimiin, jotta kansalaisten 

vaatimuksiin vastattaisiin. ETSK odottaa, että kaikki EU:n toimielimet suhtautuvat jatkotoimien 

jokaiseen vaiheeseen rakentavasti ja kunnianhimoisesti roolinsa ja toimivaltuuksiensa 
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mukaisesti, myös antamalla säädösehdotuksia. ETSK on valmis kantamaan kortensa kekoon ja 

varmistamaan konferenssin tulosten asianmukaisen seurannan, ja jos perussopimusten 

muuttamista käsittelevä valmistelukunta perustetaan, vaatii itselleen merkittävää roolia siinä. 

 

7.6  ETSK on vakuuttunut siitä, että EU:n pitäisi ottaa Länsi-Balkanin maat yksiselitteisesti mukaan 

tulevaisuuskonferenssin tulosten täytäntöönpanemiseksi tarkoitettuihin toimiin, jotta saataisiin 

palautettua luottamus laajentumisprosessiin ja tiivistettyä EU:n yhteyksiä luonnollisiin 

liittolaisiinsa alueella. 

 

7.7 Ukrainan sota on vauhdittanut EU:n yhteisiä toimia ja yhdentymistä keskeisillä aloilla, kuten 

puolustus- ja ulkopolitiikassa, enemmän kuin kukaan olisi voinut kuvitella muutama kuukausi 

sitten. ETSK pitää myönteisenä Versailles’n julistuksessa vahvistettua sitoumusta lisätä 

Euroopan rauhanrahaston käyttöä ja painottaa, että EU:n tulisi edetä kohti vahvempaa poliittista 

integraatiota, jolla voitaisiin tukea yhteistä ulkopolitiikkaa. Komitea kehottaa jäsenvaltioita 

käynnistämään välittömästi toimet sellaisen aidosti yhteisen ja tehokkaan puolustusjärjestelmän 

toteuttamiseksi, jolla vahvistettaisiin merkittävästi Euroopan kykyä puolustaa itseään.12 Tähän 

liittyvään EU-tason päätöksentekoon olisi otettava mukaan Euroopan parlamentti, joka on 

perussopimusten mukaisesti kansan suora edustaja.  

 

7.8 Euroopan parlamentti, kuten myös ETSK, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan 

organisaatiot, on osallistettava varautumissuunnitelmiin, joilla ehkäistään sodan taloudellisia 

seurauksia, ja erityisesti RePowerEU-strategian eri osien suunnitteluun. 

 

7.9 ETSK korostaa tarvetta ratkaista haasteet, jotka liittyvät nuorten aktiiviseen roolin 

yhteiskunnassa, politiikassa ja päätöksentekoprosesseissa, sillä lapset ja nuoret ovat se 

sukupolvi, joka joutuu maksamaan valtavan julkisen velan, jota maat nyt ottavat selviytyäkseen 

pandemian seurauksista, ja elämään niiden päätösten seurausten kanssa, joita nyt tehdään 

ilmastonmuutoksen ja Euroopan uuden turvallisuustilanteen käsittelemiseksi. Sukupolvelta 

toiselle jatkuvan huono-osaisuuden kierteen katkaisemiseksi tarvitaan koordinoitu Euroopan 

laajuinen lähestymistapa, joka perustuu vahvaan poliittiseen ja oikeudelliseen kehykseen. 

Kunnianhimoista tavoitetta nostaa mahdollisimman moni lapsi ja nuori köyhyydestä olisi 

seurattava tarkkaan. 

  

7.10 ETSK painottaa, että sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista olisi 

käsiteltävä kaikkien EU:n lainsäädäntöön ja täytäntöönpanoon liittyvien näkökohtien kannalta, 

etenkin siksi, että pandemia ja sen aiheuttama laskusuhdanne ovat heikentäneet sukupuolten 

tasa-arvoa. 

 

7.11 Erityistilanteessa toteutettavat ratkaisut eivät saa olla oikeusvaltioperiaatteen vastaisia eivätkä 

vaarantaa demokratiaa, vallanjaon periaatetta tai EU:n kansalaisten perusoikeuksia. On otettava 

käyttöön uudet EU:n välineet perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseksi ja 

edistämiseksi, esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta koskeva tarkastelukierros ja mekanismi, jossa 

perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen asetetaan EU:n rahoituksen ehdoksi. 

Tämä on otettava huomioon erityisesti arkaluonteisissa väliaikaisissa päätöksissä, jotka 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf (s. 34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf


 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 19/20 

koskevat esimerkiksi tiettyjen lähetystoiminnan harjoittajien toiminnan kieltämistä, ihmisten 

vapaan liikkuvuuden rajoittamista tai muita pandemian ja sodan aikana tehtäviä päätöksiä. 

 

7.12 ETSK on kehottanut hyväksymään Euroopan laajuisen maaseudun ja kaupunkien oikeuksien ja 

vastuiden peruskirjan ja pyytää luomaan maaseutusopimuksen hallintomallin, jossa paikalliset 

hallintotahot ja paikalliset – niin yksityiset kuin voittoa tavoittelemattomat – yritykset tekevät 

yhteistyötä paikallisten demokraattisten ja työmarkkinarakenteiden kanssa sen varmistamiseksi, 

että paikalliset näkökannat tulevat kuulluiksi ja että pitkän aikavälin visio voidaan toteuttaa 

onnistuneesti. 

 

7.13 ETSK kehottaa ottamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä käyttöön vahvat 

hallintorakenteet, jotta kaikki sidosryhmät saadaan osallistettua toimenpiteiden suunnitteluun. 

Sitä varten olisi 

 

- perustettava eurooppalainen ilmastosopimuksen sidosryhmäfoorumi, johon kuuluu 

ilmastotoimijoita kaikilta tasoilta 

- perustettava EU:n ilmastorahoitusfoorumi edistämään rahoituksen saantia ja poistamaan 

esteitä 

- taattava Euroopan tason työmarkkinavuoropuhelun nykyisten rakenteiden asianmukainen 

osallistuminen 

- kannustettava jäsenvaltioita ottamaan alueviranomaiset, työmarkkinaosapuolet ja 

kansalaisyhteiskunnan organisaatiot mukaan laatimaan kansallisia ja alueellisia 

oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmia 

- osallistettava nuoret järjestelmällisemmin kestävää kehitystä koskevaan päätöksentekoon ja 

asetettava nuorison edustaja EU:n viralliseen valtuuskuntaan, joka osallistuu COP-

kokouksiin 

- nivottava 55-valmiuspaketti rakenteellisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 

- jatkettava komission ja ETSK:n menestyksekästä yhteistyötä Euroopan kiertotalouden 

sidosryhmäfoorumissa. 

 

7.14 EU:n toimielinten olisi myös tunnustettava kansalaisyhteiskunnan perustava asema 

perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta vaalivan kulttuurin levittämisessä ja annettava näille 

tahoille suurempi rooli pyrittäessä viestimään tarkoituksenmukaisesti EU:n arvoista ja 

periaatteista. Kansalaisyhteiskunnan roolia oikeusvaltioperiaatetta koskevalla 

tarkastelukierroksella onkin vahvistettava muun muassa sidosryhmäfoorumin kautta. 

 

7.15 ETSK pitää niin ikään ratkaisevan tärkeänä, että varmistetaan kansalaisyhteiskunnan edustajien, 

muun muassa työmarkkinaosapuolten, kuluttajajärjestöjen ja muiden asianomaisten 

sidosryhmien, osallistuminen ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -politiikkaohjelman ja 

siihen liittyvien kansallisten etenemissuunnitelmien laatimiseen, täytäntöönpanoon ja 

seurantaan. 

 

7.16 ETSK kehottaa komissiota pitämään sääntelyn parantamista edelleen painopisteenä ja pyytää 

komissiota ja sen kaikkia hallintoyksiköitä sekä EU:n lainsäätäjiä syventämään ja edistämään 

johdonmukaisesti EU:n paremman sääntelyn järjestelmää kaikilta osin ja soveltamaan työssään 

järjestelmällisesti paremman sääntelyn välineitä ja suuntaviivoja. 
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7.17 ETSK korostaa, että komission olisi järjestään pohjustettava jokainen lainsäädäntöehdotuksensa 

kaikilta osin asianmukaisella vaikutustenarvioinnilla. Komission olisi tehtävä asianmukainen 

vaikutustenarviointi myös kaikista tulevista strategioista, jotta voidaan havaita vaikutukset 

varhaisessa vaiheessa ja ennakoida yksittäisten aloitteiden yhteisvaikutuksia. 

 

7.18 ETSK korostaa, että paremman sääntelyn välineiden on pysyttävä toimintapoliittisesti 

neutraaleina ja selkeästi erillään poliittisesta päätöksenteosta, joka on jätettävä tehtävään 

nimetyille ja legitiimeille poliittisille elimille. 

 

Komission ehdotuksiin liittyvissä julkisissa kuulemismenettelyissä on huolehdittava siitä, että 

palautetta saadaan tasapainoisesti erilaisilta sidosryhmiltä. Tämä edellyttää menetelmien 

tarkistamista, jotta EU-tason ja kansallisen tason kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 

tavoitetaan paremmin. ETSK korostaa, että verkkopohjaisia menettelyjä on täydennettävä 

järjestelmällisellä vuoropuhelulla kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa kaikissa 

poliittisen päätöksenteon vaiheissa, myös täytäntöönpano- ja arviointivaiheessa. 

 

7.19 ETSK kehottaa komissiota ja erityisesti Yhteistä tutkimuskeskusta ottamaan ETSK:n kaikilta 

osin mukaan ennakointisykliinsä ja tukemaan sitä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, 

ammattiliittojen ja liike-elämän järjestöjen nykyisin toteuttamien ennakointitoimien 

seurannassa. 

 

7.20 Komitea kehottaa myös tiivistämään jatkuvasti yhteistyötä eri aloitteiden jälkiarviointityössä. 

 

7.21 Sekä pandemia että tämänhetkinen Ukrainan sota ovat nostaneet esille kiireellisen tarpeen 

toteuttaa kansallisesti ja Euroopan tasolla enemmän toimia vapaiden ja moniarvoisten 

tiedotusvälineiden ja laadukkaan riippumattoman journalismin suojelemiseksi. 

 

Bryssel 14. heinäkuuta 2022 
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