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1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused 
 

Juhataja avas koosoleku, tuletades meelde töörühma eesmärki anda panus konverentsi täiskogu arutelude 
ja ettepanekute ettevalmistamisse Euroopa tuleviku konverentsi ühisdeklaratsiooni ja kodukorra raames. 
Selleks arutab töörühm liikmesriikide kodanike ja Euroopa kodanike paneelarutelude soovitusi ning 
mitmekeelsel digiplatvormil esitatud kaastöid, mis on seotud töörühma teemavaldkondadega. Juhataja 
teavitas töörühma liikmeid ka sellest, et ta soovib töörühma tulevasi koosolekuid veebis üle kanda, ja küsis, 
kas keegi on selle vastu. Ühtki vastuväidet ei esitatud.  
Mõned töörühma liikmed, kes olid esitanud märkusi 2021. aasta oktoobri koosoleku kokkuvõtva protokolli 
kavandi kohta, küsisid oma märkuste seisu kohta. Neile teatati, et nende märkusi võeti arvesse ning need 
esitatakse kokkuvõtva protokolli lõppversioonis, mis tõlgitakse ja laaditakse üles platvormile.  
Üks liige tõstis esile meeste ja naiste kõneaja tasakaalu töörühmas ning tegi ettepaneku kasutada selle 
küsimuse lahendamiseks eelnevalt kindlaks määratud sõnavõtjate nimekirju.  
Paar liiget juhtisid tähelepanu sellele, et mitmekeelse digiplatvormi vaheraport ei kajasta mõnda palju toetust 
leidnud ja kommentaare saanud ettepanekut.  
 
2. Arutelu 

 
Arutelul keskenduti kahele eri teemale, mis kajastasid töörühmas käsitletavat laia teemaderingi, täpsemalt 
sotsiaalsele õiglusele ja töökohadele ning tugevamale majandusele tulevikus. 
 
2.1. Sotsiaalne õiglus ja töökohad 
Juhataja juhatas päevakorrapunkti sisse, tuues esile mõned mitmekeelsel digiplatvormil kajastatud peamised 
ideed, sealhulgas Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava siduvamaks muutmine, võitlus 
ebavõrdsuse ja vaesuse vastu, muu hulgas lastegarantii, noortegarantii ja miinimumpalga direktiivi 
tõhustamise kaudu, samuti idee luua tingimusteta põhisissetulek, mis võidab üha rohkem poolehoidu. Muud 
ideed hõlmasid ausa ja jätkusuutliku konkurentsi toetamist siseturul innovatsiooni, kvaliteetsete töökohtade, 
inimväärsete palkade, nõuetekohaste töötingimuste, turvalise töökeskkonna, võrdse kohtlemise, õiglase 
liikuvuse, sealhulgas sotsiaalkindlustussüsteemide parema koordineerimise, sotsiaalse dialoogi ja parema 
õigusloome kaudu; taskukohaste eluasemevõimaluste edendamist; puuetega inimeste kaasamise 
hõlbustamist; tõhusa LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia käivitamist ning soolise võrdõiguslikkuse 
suurendamist. Juhataja rõhutas, et töörühm peaks keskenduma pigem tulevikule suunatud ettepanekutele 
kui juba olemasolevatele või ettevalmistamisel olevatele ettepanekutele ja algatustele.  
Pressiesindaja selgitas oma sõnavõtus, et kuna Euroopa kodanike paneelarutelu kolmas aruteluvoor tuli 
COVID-19 olukorra tõttu edasi lükata, ei ole paneelarutelu tööd lõpule viidud. Selles etapis oli paneelarutelul 
üle 300 nn suuna, mida täpsustatakse ja kitsendatakse väiksemaks arvuks soovitusteks paneelarutelu 
kolmandas aruteluvoorus. Näitena tõi ta töötajate õiguste ühtlustamise, mida tõdes lühikeses perspektiivis 
raskeks saavutada, kuid mis võib olla kindla ajakavaga seotud pikemas järkjärgulises protsessis paremini 
vastuvõetav. Teiste näidetena toodi ühise tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika loomine, mis võimaldab mõlemal 
vanemal võtta oma laste eest hoolitsemiseks võrdselt töölt vaba aega, ning väiksemates linnades ja külades 
tööhõive edendamine.  



 

 

Mõned sõnavõtjad rääkisid vajadusest tugevdada Euroopa sotsiaalseid aspekte. Üldisemalt soovitasid mõned 
sõnavõtjad meetmeid, et tagada Euroopa sotsiaalõiguste samba täielik rakendamine, ning aluslepingutesse 
sotsiaalse arengu protokolli lisamist. Konkreetsemalt kutsusid mõned sõnavõtjad üles tegema edusamme 
majandusliku ja sotsiaalse lähenemise osas Euroopas mitte ainult eri liikmesriikide vahel, vaid ka piirkondade 
vahel ning linnade ning maa- ja äärepoolsete piirkondade vahel. Töö valdkonnas nõuti õiglast ja inimväärset 
palka, sealhulgas miinimumpalka, kaugtööd ja paindlikku töötamist käsitlevate õigusaktide kohandamist, 
platvormitöötajate ja tasustamata praktikakohtadega seotud küsimustega tegelemist, tööjõu õiglase 
liikuvuse tagamist ELis ja sotsiaalse dumpingu vältimist; sellega seoses mainiti ka kollektiivläbirääkimiste 
tugevdamist. Soolise võrdõiguslikkuse osas rõhutasid sõnavõtjad vajadust süvalaiendada soolist 
võrdõiguslikkust, kuid teha edusamme ka konkreetsemates küsimustes, nagu sooline palgalõhe, kvoodid 
kõrgematel ametikohtadel, soolise võrdõiguslikkuse mõõtmise indeksi väljatöötamine ning selle tagamine, 
et lapsehoolduspuhkus on mõlema vanema puhul võrdne õigus. Mõned sõnavõtjad rõhutasid vajadust 
võidelda vaesuse vastu, muu hulgas tagades, et liikmesriikidel on tõhusad töötuskindlustus- ja 
pensionisüsteemid.  
Teised sõnavõtjad rõhutasid siiski, et ettevõtjad ja ettevõtted on hädavajalikud selleks, et luua töökohti ja 
jõukust, mida paljude soovitud sotsiaalne Euroopa eeldab. Need sõnavõtjad lisasid veel, et tugevate 
ettevõtete olemasolu ja ettevõtlusvaimu tagamine ELis, investeerides tulevasse majanduskasvu ja ELi 
konkurentsivõime suurendamisse, on keskse tähtsusega.  
Sõnavõtjad märkisid, et ELi õigusaktides on juba olemas tugev sotsiaalne mõõde ning neid ei ole vaja uuesti 
välja töötada, vaid neid tuleb tõhusalt rakendada. Samal ajal märkisid nad, et ettevõtetel on sageli raskusi 
õigusaktide mitmete tasanditega, millega nad peavad tegelema ning mis mõjutavad nende innovatsiooni- ja 
konkurentsivõimet ja võivad isegi kahjustada ühtset turgu. Need sõnavõtjad nõudsid, et liigse bürokraatia 
vältimiseks rakendataks hästi selliseid vahendeid nagu VKE-testid, järelhindamised ja põhimõte „üks sisse, 
üks välja“, ning tegid ettepaneku viia kõigi uute algatuste puhul läbi „konkurentsivõime kontroll“. Mõned 
sõnavõtjad rõhutasid subsidiaarsuse tähtsust – meetmete võtmist seal, kus see on tõhusam, rõhutades, et 
ELi meetmed on mõnes valdkonnas kõige asjakohasemad, kuid teistes valdkondades võib olla tõhusam 
meetmete võtmine riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil.  
Mitmed sõnavõtjad tõstatasid hariduse kui Euroopa majanduse tuleviku võtmeküsimuse. Konkreetsed ideed 
hõlmasid õppekavade suuremat kohandamist, hindamissüsteemide ja õpetamiskavade ühtlustamist, aga ka 
selle tagamist, et õpilased saavad kogemuste vahetamiseks kokku tulla.  
Mõned sõnavõtjad tõstatasid ka maksustamise küsimuse, paludes vältida kahjustavat maksukonkurentsi, 
tagades samas, et hargmaised ettevõtjad maksavad makse seal, kus kasumit teenitakse.  
Mõned sõnavõtjad mainisid digipööret võimalusena, aga ka seoses sellega, et kedagi ei jäetaks kõrvale.  
 
2.2. Tugevam majandus tulevikus 
Juhataja avas selle päevakorrapunkti, tuues esile mõned mitmekeelsel digiplatvormil kajastatud peamised 
ideed, sealhulgas soovituse töötada välja Euroopa uus majanduskasvu mudel, vaadates läbi ELi majanduse 
juhtimise, et kajastada järgmisi ELi prioriteete: roheline kokkulepe, sotsiaalsed õigused ja kestliku arengu 
eesmärgid, et tugevdada Euroopa vastupanuvõimet tulevastele kriisidele ning muuta Euroopa majandus 
inimkesksemaks, pöörates rohkem tähelepanu inimarengule ja kaitstes loodusvarasid. 
Pressiesindaja selgitas oma sõnavõtus, et suur osa paneelarutelu osalistest mõtles sellele, kuidas saaks 
majandus muutuda rohelisemaks ja keskkonnahoidlikumaks. Seda on võimalik saavutada ressursside 
tõhusama kasutamisega, näiteks ringlussevõtu abil, keskkonda vähem kahjustavate toodete kasutamise, 
jäätmete vähendamise ja kodanike suurema harimisega.  
Arutelu jätkus mõttevahetusega sotsiaalkaitse ja majandusliku konkurentsivõime vahelise tasakaalu üle. 
Mõned sõnavõtjad rõhutasid vajadust nii avaliku sektori kui ka sotsiaalsete investeeringute järele ning 
pooldasid ELi majanduse juhtimise reformimist, muu hulgas selleks, et kajastada digi- ja rohepööret. 
Sõnavõtjad rõhutasid ka vajadust tagada, et üleminek oleks õiglane ja kedagi ei jäetaks kõrvale. Teised pidasid 



 

 

konkurentsivõimet tunnustatud Euroopa sotsiaalse mudeli ning rohe- ja digipöörde õnnestumise 
eeltingimuseks. Nad väljendasid muret selle pärast, et Euroopa konkurentsivõime jääb maha, ja nõudsid 
konkurentsivõime kontrolli. Samuti rõhutasid nad, et sama olulised on usaldusväärne fiskaalsüsteem, 
suuremad investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni, majanduskasvu kiirendamine ning õigusliku 
prognoositavuse tagamine. Samuti väljendati muret mõnede ettepanekute pärast, kuna need võivad panna 
kodanikke töötamisest loobuma.  
Veel üks küsimus, mille mitmed sõnavõtjad tõstatasid, on vajadus võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksustamise vältimise vastu ning tagada, et kõik ettevõtted maksaksid õiglase osa maksudest. 
Tõstatati ka internetile võrdse juurdepääsu küsimus.  

 
3. Töörühma juhi lõppsõna 

 
Juhataja ütles kokkuvõtteks, et kuna sellel koosolekul pühendati rohkem aega sotsiaalsele õiglusele ja 
töökohtade loomisele, käsitletakse järgmisel koosolekul kõigepealt päevakorrapunkti „Tugevam majandus 
tulevikus“. 
Vastuseks mõne töörühma liikme taotlusele korraldada rohkem töörühma koosolekuid, ka täielikult 
virtuaalses vormis, märkis töörühma juht, et ta ei näe sellega seoses probleemi.  
 
LISA. Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühma liikmete nimekiri 
 

Töörühma juht:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Euroopa Parlament) 
Pressiesindaja: Eoin STAFFORD  
Pöördumisvor

m Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 

        
hr Vincenzo AMENDOLA nõukogu 
pr Clotilde  ARMAND kohalik/piirkondlik esindaja 
pr Manon AUBRY Euroopa Parlament 

pr Regina BASTOS riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Nicola BEER Euroopa Parlament 
hr Markus BEYRER sotsiaalpartnerid 
pr Gabriele BISCHOFF Euroopa Parlament 
pr Maret Michaela BRUNNERT  Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Christian  BUCHMANN riikide parlamendid 

hr Jan CHLUP riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Leah CORSMIT riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr  Rosianne  CUTAJAR riikide parlamendid 
pr Helena DALLI Euroopa Komisjon 
pr Elisa  GAMBARDELLA kodanikuühiskond 
pr Iratxe GARCÍA PÉREZ Euroopa Parlament 
hr  Wilm GEURTS nõukogu 
hr Roman HAIDER Euroopa Parlament 
pr Eveliina  HEINÄLUOMA riikide parlamendid 



 

 

hr Michiel HOOGEVEEN Euroopa Parlament 
pr Meira  HOT riikide parlamendid 

pr Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Siim  KALLAS riikide parlamendid 
hr Joémy LINDAU Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Stefano  MALLIA Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
pr Vladimíra  MARCINKOVÁ riikide parlamendid 
pr Mairead MCGUINNESS Euroopa Komisjon 
pr  Andreja METELKO-ZGOMBIC nõukogu 
pr Roberta METSOLA Euroopa Parlament 
hr Radu-Mihai  MIHAIL riikide parlamendid 
pr Lucía  MUÑOZ riikide parlamendid 
hr Siegfried MUREȘAN Euroopa Parlament 
hr Niklas Hendrik NIENASS Euroopa Parlament 
pr Marina  NIKOLAOU riikide parlamendid 
pr Aoife O’LEARY Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Władysław  ORTYL Regioonide Komitee 
hr Kacper PAROL Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Sirpa PIETIKÄINEN Euroopa Parlament 
hr Neale  RICHMOND riikide parlamendid 
hr Vibe RØMER WESTH nõukogu 
hr Oliver  ROPKE Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
hr Christophe ROUILLON Regioonide Komitee 
hr Vladimír ŠORF Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Eoin STAFFORD  Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr  Andres SUTT nõukogu 
pr  Katja TRILLER VRTOVEC nõukogu 
pr Els  VAN HOOF riikide parlamendid 
pr Monika VANA Euroopa Parlament 
hr  Luca VISENTINI sotsiaalpartnerid 
pr Ružica  VUKOVAC riikide parlamendid 

 


