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PROCES VERBAL SUMAR 

 
Grup de lucru pentru o economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă 

 
Prezidat de Iratxe García Pérez (înlocuită parțial de Gabriele Bischoff), Parlamentul European  

 
21 ianuarie 2022, 10.00-12:00 

 

1. Observații introductive ale președintei 
 

Președinta Iratxe Garcia Perez a deschis cea de a treia reuniune a grupului de lucru (GL), menționând 

că aceasta este transmisă în direct pe internet, după cum s-a convenit în cadrul reuniunii anterioare. 

Ea a anunțat că, în perioada 25-27 februarie, grupul de dezbatere al cetățenilor europeni își va expune 

recomandările care urmează să fie discutate în acest GL și care vor fi prezentate și în adunarea plenară 

a conferinței din martie. Ea a precizat că mai multe grupuri naționale și-au încheiat activitatea, iar 

unele recomandări pe care le-au elaborat au fost relevante pentru acest GL. Aceste recomandări au 

fost deja publicate pe platforma online. 

 

2. Dezbatere - O economie mai puternică pentru viitor 
 

Președinta a reamintit pe scurt unele orientări elaborate de grupul de dezbatere al cetățenilor 

europeni. Un nou model de creștere inclusivă – care să reconcilieze aspectele sociale cu creșterea 

economică – este în mod evident necesar pentru Europa. Impozitarea este un aspect de maximă 

importanță de care UE ar trebui să țină cont. Democrația ar trebui promovată prin instituții ale UE 

transparente și care să poată fi trase la răspundere, iar Parlamentul European și parlamentele 

naționale ar trebui să aibă un rol important. Sunt necesare investiții pentru a crește reziliența, pentru 

a face față oricăror crize viitoare și a combate inegalitățile. În general, se solicită o abordare a 

economiei mai centrată pe factorul uman. 

 

Mulți vorbitori au subliniat că competitivitatea și justiția socială merg mână în mână. Investițiile 

publice în infrastructură sunt esențiale, de exemplu în internet, căi ferate, educație și competențe 

(digitale) pentru a permite inovarea și competitivitatea sau în domeniul asistenței medicale și al altor 

servicii sociale, pentru a combate sărăcia și a îmbunătăți condițiile de viață, în special pentru 

persoanele vulnerabile. Unii vorbitori au cerut o responsabilitate bugetară mai mare, iar alții au 
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subliniat că creșterea datoriei publice ar putea fi necesară dacă se fac investiții în vederea îndeplinirii 

obiectivelor care stau la baza tranziției verzi și a unei redresări solide în urma crizei. Vorbitorii au 

subliniat rolul pieței unice în menținerea competitivității economiei UE și au cerut testarea pieței 

unice. Unii vorbitori au susținut să se recurgă la „verificări sub aspectul competitivității”, care ar putea 

fi utile, și să se continue discuțiile pe tema definiției „competitivității”. Cu toate acestea, concepția și 

modul în care ar putea fi puse în aplicare astfel de „verificări” nu sunt foarte clare în această etapă. 

Pentru a asigura dimensiunea echitabilă a procesului de redresare, unii vorbitori au propus punerea 

efectivă în aplicare a protocolului privind progresul social și includerea în semestrul european și în 

guvernanța economică a dimensiunii „dincolo de PIB” (în special aspectele sociale și de mediu). 

Respectarea drepturilor sociale, dialogul social efectiv, democrația la locul de muncă, negocierea 

colectivă se află în centrul unei economii funcționale, sunt de părere mai mulți vorbitori. Cercetarea 

și inovarea, precum și antreprenoriatul în rândul tinerilor ar trebui să sprijine în continuare economia 

UE. Mai mulți membri consideră că UE ar trebui să aibă mai multe competențe în materie de 

impozitare, pentru a corecta inegalitățile dintre economiile UE, precum și pentru a combate evaziunea 

fiscală și evitarea obligațiilor fiscale. UE ar trebui să își întărească producția proprie de produse 

strategice. Aspectele legate de gen ar trebui integrate în toate aspectele economiei, iar combaterea 

violenței de gen ar trebui să fie o prioritate. S-a evidențiat nevoia de a întări și mai mult implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale. Deși se caută modalități coordonate de rezolvare a 

problemelor comune ale UE, unii vorbitori au menționat că anumite aspecte ar trebui să rămână de 

competența nivelului național (de exemplu, sistemul de prestații sociale). 

 

Au fost făcute o serie de comentarii cu privire la proces și metodele de lucru. Unii membri au reamintit 

rezervele avute cu privire la cel de-al treilea raport intermediar, argumentând că lipsesc mai multe 

aspecte. Documentele ce urmează a fi discutate trebuie să fie comunicate membrilor GL cu mult timp 

înainte, pentru o pregătire adecvată. Propunerile/recomandările cetățenilor ar trebui grupate pentru 

a fi discutate în mod eficient în GL. Unii membri au propus un sistem de tip „semafor” (roșu: în afara 

domeniului de aplicare al UE, portocaliu: deja în curs, verde: idei noi în domeniul de aplicare al UE), 

pentru a permite selectarea propunerilor cetățenilor. Alți membri au avertizat că nu ar trebui respinse 

propunerile care nu intră în prezent în domeniul de aplicare al UE, deoarece conferința își propune să 

definească viitorul Europei. Concluziile GL ar trebui redactate în scris, pentru a aduce o contribuție 

clară la adunarea plenară, însă anterior trebuie clarificată metoda de adoptare a concluziilor grupului 
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de lucru. În opinia mai multor membri, calendarul conferinței este prea strâns, iar adunările plenare 

de închidere ar trebui amânate pentru a permite grupurilor de dezbatere ale cetățenilor și GL să își 

finalizeze activitatea. Pentru viitor, un vorbitor a propus ca instituțiile UE să comunice cetățenilor 

modul în care sunt puse în aplicare recomandările, eventual o dată pe an.  

 

3. Cuvântul de încheiere al președintei 
 

Președinta a anunțat că va transmite Comitetului executiv al Conferinței preocupările și întrebările 

legate de metodele de lucru și calendar. Președinta a mai subliniat că amânarea concluziilor grupului 

de dezbatere a cetățenilor aferent grupului de lucru a încetinit procesul. Calendarul și modul de 

adoptare a concluziilor ar trebui clarificate până la următoarea reuniune a GL. 

 

ANEXĂ Lista membrilor grupului de lucru pentru o economie mai solidă, justiție socială și locuri de 
muncă 
 

Președintă:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlamentul European) 
Purtător de cuvânt Eoin STAFFORD  

 

Titlu Prenume Nume Componentă 
        

Dl Vincenzo  AMENDOLA Consiliul 
Dna Clotilde  ARMAND Reprezentant local/regional 
Dna Manon AUBRY Parlamentul European 

Dna Regina BASTOS Grupurile/evenimentele de dezbatere ale 
cetățenilor la nivel național 

Dna Nicola BEER Parlamentul European 
Dl Markus BEYRER Parteneri sociali 

Dna Gabriele BISCHOFF Parlamentul European 
Dna Maret Michaela BRUNNERT Grupuri de dezbatere europene 
Dl Christian  BUCHMANN Parlamentele naționale 

Dl Jan CHLUP Grupurile/evenimentele de dezbatere ale 
cetățenilor la nivel național 

Dna  Rosianne  CUTAJAR Parlamentele naționale 
Dna Elisa  GAMBARDELLA Societatea civilă 
Dna Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamentul European 
Dl  Wilm GEURTS Consiliul 
Dl Roman HAIDER Parlamentul European 

Dna Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamentele naționale 
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Dl Michiel HOOGEVEEN Parlamentul European 
Dna Meira  HOT Parlamentele naționale 

Dna Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Grupuri de dezbatere europene 

Dna Marina KALJURAND Parlamentul European  
Dl Siim  KALLAS Parlamentele naționale 
Dl Joémy LINDAU Grupuri de dezbatere europene 
Dl Stefano  MALLIA Comitetul Economic și Social European 

Dna Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamentele naționale 
Dna  Andreja METELKO-ZGOMBIC Consiliul 
Dna Roberta METSOLA Parlamentul European 
Dl Radu-Mihai  MIHAIL Parlamentele naționale 

Dna Lucía  MUÑOZ Parlamentele naționale 
Dl Siegfried MUREȘAN Parlamentul European 
Dl Niklas Hendrik NIENASS Parlamentul European 

Dna Leverne NIJMAN Grupurile/evenimentele de dezbatere ale 
cetățenilor la nivel național 

Dna Marina  NIKOLAOU Parlamentele naționale 
Dl Władysław  ORTYL Comitetul Regiunilor 
Dl Kacper PAROL Grupuri de dezbatere europene 

Dna Sirpa PIETIKÄINEN Parlamentul European 
Dl Neale  RICHMOND Parlamentele naționale 
Dl Vibe RØMER WESTH Consiliul 
Dl Oliver  RÖPKE Comitetul Economic și Social European 
Dl Christophe ROUILLON Comitetul Regiunilor 
Dl Nicolas SCHMIT Comisia Europeană  
Dl Vladimír ŠORF Grupuri de dezbatere europene 
Dl Eoin STAFFORD Grupuri de dezbatere europene 
Dl  Andres SUTT Consiliul 

Dna  Katja TRILLER VRTOVEC Consiliul 
Dna Els  VAN HOOF Parlamentele naționale 
Dna Monika VANA Parlamentul European 
Dl  Luca VISENTINI Parteneri sociali 

Dna Ružica  VUKOVAC Parlamentele naționale 
 


