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RELATÓRIO SUMÁRIO 

 
Grupo de trabalho para «Uma economia mais forte, justiça social e emprego» 

 
Presidido por Iratxe García Pérez (substituída parcialmente por Gabriele Bischoff), Parlamento 

Europeu  
 

21 de janeiro de 2022, das 10h às 12h 
 

1. Considerações iniciais da Presidente 
 

A Presidente Iratxe Garcia Pérez dá início à terceira reunião do Grupo de Trabalho, assinalando que a 

mesma está a ser transmitida via Internet, tal como acordado na reunião anterior. Anunciou que, de 

25 a 27 de fevereiro, o Painel de Cidadãos Europeus apresentará as suas recomendações a debater 

por este grupo de trabalho, que serão igualmente apresentadas na sessão plenária da Conferência, 

em março. Referiu que vários painéis nacionais concluíram os seus trabalhos e que algumas 

recomendações que elaboraram foram pertinentes para este grupo de trabalho. Estas recomendações 

já foram publicadas na plataforma em linha. 

 

2. Debate - Uma economia mais forte para o futuro 
 

A Presidente recorda, sucintamente, algumas das orientações desenvolvidas pelo Painel de Cidadãos 

Europeus. Um novo modelo de crescimento inclusivo - que concilie as questões sociais com o 

crescimento económico - é claramente necessário para a Europa. A tributação é uma questão 

proeminente que a UE deve ter em conta. A democracia deve ser promovida com instituições da UE 

responsáveis e transparentes e o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais devem 

desempenhar um papel importante. São necessários investimentos para melhorar a resiliência, lidar 

com futuras crises e combater as desigualdades. Em geral, há um apelo a uma abordagem da 

economia mais centrada no ser humano. 

 

Muitos oradores salientaram que a competitividade e a justiça social são indissociáveis. Os 

investimentos públicos em infraestruturas são essenciais, por exemplo, na Internet, nos caminhos de 

ferro, na educação e nas competências (digitais) para permitir a inovação e a competitividade, ou nos 

cuidados de saúde e noutros serviços sociais, a fim de combater a pobreza e melhorar as condições 

de vida, em especial dos que permanecem vulneráveis. Alguns oradores apelaram a uma maior 
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responsabilidade orçamental, enquanto outros salientaram que o aumento da dívida pública pode ser 

necessário se forem feitos investimentos para alcançar os objetivos subjacentes à transição ecológica 

e assegurar uma recuperação sólida da crise. Os oradores salientaram o papel do mercado único para 

manter a competitividade da economia da UE e apelaram ao teste do mercado único. Alguns oradores 

defenderam a utilização de «controlos da competitividade», que poderiam ser úteis, devendo 

prosseguir os debates sobre o que define «competitividade». No entanto, a conceção e a forma como 

esses «controlos» poderiam ser executados não são muito claras nesta fase. Para garantir a dimensão 

justa do processo de recuperação, alguns oradores propuseram a aplicação efetiva do protocolo 

relativo ao progresso social e propuseram incluir no Semestre Europeu e na governação económica a 

dimensão «para além do PIB» (em especial, as questões sociais e ambientais). O respeito pelos direitos 

sociais, o bom funcionamento do diálogo social, a democracia no trabalho e a negociação coletiva 

estão no centro do bom funcionamento da economia para vários oradores. A investigação e a inovação 

e o empreendedorismo dos jovens devem continuar subjacentes à economia da UE. Para vários 

membros, a UE deve ter mais competências em matéria de fiscalidade, para corrigir as desigualdades 

entre as economias da UE, bem como para combater a evasão e a elisão fiscais. A UE deve impulsionar 

a sua própria produção de produtos estratégicos. As questões de género devem ser integradas em 

todos os aspetos da economia e a luta contra a violência baseada no género deve constituir uma 

prioridade. Levantou-se a questão da necessidade de continuar a reforçar a aplicação do Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais. Embora continuem a procurar formas coordenadas de enfrentar os desafios 

comuns da UE, alguns referiram que determinadas questões devem continuar a ser da competência 

nacional (por exemplo, o sistema de prestações sociais). 

 

Foram apresentados vários pontos relativos ao processo e aos métodos de trabalho. Alguns membros 

recordaram as suas reservas sobre o terceiro relatório intercalar, alegando que faltavam várias 

questões. Os documentos para debate devem ser partilhados com os membros do grupo de trabalho 

com bastante antecedência. As propostas/recomendações dos cidadãos devem ser agrupadas, a fim 

de serem debatidas, de forma eficiente, no grupo de trabalho. Alguns membros propuseram um 

sistema de semáforos (vermelho: fora do âmbito da UE, laranja: já em curso, verde: novas ideias no 

âmbito da UE), a fim de permitir a análise das propostas dos cidadãos. Outros membros alertaram 

para o facto de as propostas atualmente fora do âmbito da UE não deverem ser rejeitadas, uma vez 

que a Conferência pretende definir o futuro da Europa. As conclusões do grupo de trabalho devem 
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ser redigidas por escrito, a fim de serem tidas em conta na sessão plenária de forma clara, mas é 

necessário clarificar o método de adoção das conclusões do grupo de trabalho. Para vários membros, 

o calendário da Conferência é demasiado apertado e as sessões plenárias de encerramento devem ser 

adiadas para permitir que os painéis de cidadãos e o grupo de trabalho finalizem os seus trabalhos. 

Para o futuro, um orador propôs que as instituições da UE, eventualmente numa base anual, 

comunicassem aos cidadãos a forma como as recomendações aplicadas.  

 

3. Considerações finais da Presidente 
 

A Presidente anuncia que dará a conhecer ao Conselho Executivo da Conferência as preocupações e 

questões expressas relativamente aos métodos de trabalho e ao calendário. A Presidente assinala 

igualmente que o adiamento da conclusão do painel de cidadãos relacionado com o grupo de trabalho 

abrandou o processo. O calendário e o modo de adoção das conclusões devem ser clarificados na 

próxima reunião do grupo de trabalho. 

 

ANEXO. Lista de membros do grupo de trabalho para «Uma economia mais forte, justiça social e 
emprego» 
 

Presidente:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlamento Europeu) 
Porta-voz: Eoin STAFFORD  

 

Forma de 
tratamento Nome próprio Apelido Instituição 

        
Sr. Vincenzo   AMENDOLA Conselho 

Sra. Clotilde   ARMAND Representante local/regional 
Deputada Manon AUBRY Parlamento Europeu 

Sra. Regina BASTOS Painéis/eventos nacionais de cidadãos 
Deputada Nicola BEER Parlamento Europeu 

Sr. Markus BEYRER Parceiros sociais 
Deputada Gabriele BISCHOFF Parlamento Europeu 

Sra. Maret Michaela BRUNNERT Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Christian  BUCHMANN Parlamentos nacionais 
Sr. Jan CHLUP Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Sra.  Rosianne  CUTAJAR Parlamentos nacionais 
Sra. Elisa  GAMBARDELLA Sociedade civil 

Deputada Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento Europeu 
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Sr.  Wilm GEURTS Conselho 
Deputado Roman HAIDER Parlamento Europeu 

Sra. Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamentos nacionais 
Deputado Michiel HOOGEVEEN Parlamento Europeu 

Sra. Meira  HOT Parlamentos nacionais 

Sra. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Marina KALJURAND Parlamento Europeu  
Sr. Siim  KALLAS Parlamentos nacionais 
Sr. Joémy LINDAU Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Stefano  MALLIA Comité Económico e Social Europeu 

Sra. Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamentos nacionais 
Sra.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Conselho 

Deputada Roberta METSOLA Parlamento Europeu 
Sr. Radu-Mihai  MIHAIL Parlamentos nacionais 

Sra. Lucía  MUÑOZ Parlamentos nacionais 
Deputado Siegfried MUREȘAN Parlamento Europeu 
Deputado Niklas Hendrik NIENASS Parlamento Europeu 

Sra. Leverne NIJMAN Painéis/eventos nacionais de cidadãos 
Sra. Marina  NIKOLAOU Parlamentos nacionais 
Sr. Władysław  ORTYL Comité das Regiões 
Sr. Kacper PAROL Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Sirpa PIETIKÄINEN Parlamento Europeu 
Sr. Neale  RICHMOND Parlamentos nacionais 
Sr. Vibe RØMER WESTH Conselho 
Sr. Oliver  RÖPKE Comité Económico e Social Europeu 
Sr. Christophe ROUILLON Comité das Regiões 
Sr. Nicolas SCHMIT Comissão Europeia  
Sr. Vladimír ŠORF Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Eoin STAFFORD Painéis de cidadãos europeus 
Sr.  Andres SUTT Conselho 

Sra.  Katja TRILLER VRTOVEC Conselho 
Sra. Els  VAN HOOF Parlamentos nacionais 

Deputada Monika VANA Parlamento Europeu 
Sr.  Luca VISENTINI Parceiros sociais 

Sra. Ružica  VUKOVAC Parlamentos nacionais 
 


