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PROCES-VERBAL SUMAR 
Grupul de lucru pentru o economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă, prezidat de 

Iratxe Garcia Perez, Parlamentul European 
22 octombrie 2021, 14.00-16.00 

 
 

1. Observații introductive ale președintei  
 

Ședința a avut loc în format hibrid. Președinta le-a urat bun venit tuturor membrilor și a subliniat că 
este important să fie reprezentate diversității și caracterul incluziv al Conferinței privind viitorul 
Europei. Le-a reamintit, de asemenea, obiectivul principal și aspectele procedurale ale grupurilor de 
lucru, în conformitate cu Regulamentul de procedură și cu termenii de referință. În acest sens, 
ordinea de zi a reuniunii constitutive s-a axat pe următoarele elemente: 
 

 primul rezultat relevant al grupului de dezbatere al cetățenilor europeni „O economie mai 
puternică, justiție socială și locuri de muncă/Educație, cultură, tineret și sport/Transformare 
digitală” - scurtă prezentare susținută de membrii grupului de dezbatere și discuție.  

 contribuții relevante de pe Platforma digitală multilingvă - prima discuție. 
 
 

2. Discuție 
 
Reprezentanții grupului de dezbatere al cetățenilor europeni privind „O economie mai puternică, 
justiție socială și locuri de muncă/Educație, cultură, tineret și sport/Transformare digitală” care au 
intervenit în discuție au atras atenția asupra subiectelor relevante pe care membrii grupurilor de 
dezbatere le-au identificat în cadrul primei sesiuni a grupului și le-au propus pentru discuții 
ulterioare, și anume:  

 consolidarea drepturilor sociale și realizarea unei piețe a muncii echitabile și accesibile, 
acordând o atenție deosebită tinerilor, femeilor și grupurilor vulnerabile; 

 promovarea unei economii inovatoare, competitive și reziliente; 

 asigurarea egalității de șanse și dezvoltarea competențelor necesare. 
 
Ceilalți membri ai grupului de lucru s-au referit la chestiuni provenite atât de la grupurile de 
dezbatere cetățenilor europeni, cât și de pe Platforma digitală multilingvă și din consultările cu 
cetățenii la nivel național. Mai multe intervenții au evidențiat, printre altele:  
 

 regândirea modelului economic post-pandemie, în conformitate cu o abordare sustenabilă și 
favorabilă incluziunii, prin consolidarea competitivității, a creșterii economice și a rezilienței, 
pe baza experienței dobândite în cadrul instrumentului NEXT Generation EU și SURE; 
valorificarea oportunităților oferite de tranziția verde și de cea digitală, ținând seama, în 
același timp, de impactul asupra celor mai vulnerabili cetățeni și teritorii și asigurând o 
tranziție justă; 
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 convergența ascendentă a drepturilor și a protecției sociale în întreaga UE (inclusiv prin 
punerea în aplicare deplină a Pilonului european al drepturilor sociale, printr-un nou contract 
social și prin includerea unui protocol privind progresul social);  

 necesitatea de a face uz de întregul potențial al bugetului UE pentru a se concentra pe 
reforme, investiții și inovare;  

 impozitarea echitabilă și combaterea evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale; 

 îmbunătățirea competențelor și a caracterului incluziv al economiei, cu un accent special pe 
tineri, femei și grupuri vulnerabile.  

 
Unele dintre intervenții au vizat: 

 necesitatea de a nu mări în mod disproporționat sarcina fiscală și de reglementare asupra 
întreprinderilor, în special asupra IMM-urilor, de exemplu printr-un „test de competitivitate” 
aplicat noilor inițiative;  

 importanța de a menține stabilitatea fiscală și orientarea fiscală a UE; 

 bugetul UE pentru finanțarea celor de mai sus și capacitatea sa de a genera resurse proprii.  
 
 
Toate intervențiile au fost convergente, afirmând că grupul de lucru ar trebui să stabilească obiective 
concrete și să producă rezultate, pe baza recomandărilor formulate de grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor europeni, de grupurile de dezbatere naționale și luând în considerare contribuțiile de pe 
Platforma digitală multilingvă.  
 

3. Concluzii formulate de președintă 
 
Președinta a apreciat discuția deschisă și constructivă și a observat că, pentru a obține un rezultat, 
grupul de lucru trebuie să stabilească o poziție comună, necesitând acordul tuturor componentelor. 
Ea a subliniat că multe dintre pozițiile exprimate nu se exclud reciproc, ci sunt, de fapt, 
complementare. Aceasta va reprezenta o bază bună pentru continuarea discuțiilor. Următoarea 
reuniune va avea loc în decembrie și va analiza deja setul de recomandări formulate de grupul de 
dezbatere al cetățenilor europeni.  
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ANEXA I. Lista membrilor grupului de lucru pentru o economie mai puternică, justiție socială și 
locuri de muncă 
 

Președintă:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlamentul European) 

Dl Vincenzo AMENDOLA Consiliu 

Dna Clotilde ARMAND 
Reprezentant(ă) 

local(ă)/regional (ă) 

Dna Manon AUBRY Parlamentul European 

Dna Regina BASTOS 
Grupurile de dezbatere 
naționale/evenimente 

Dna Nicola BEER Parlamentul European 

Dl Markus BEYRER Parteneri sociali 

Dna Gabriele BISCHOFF Parlamentul European 

Dna Maret Michaela BRUNNERT  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Christian  BUCHMANN Parlamentele naționale 

Dl Jan CHLUP 
Grupurile de dezbatere 
naționale/evenimente 

Dna Leah CORSMIT 
Grupurile de dezbatere 
naționale/evenimente 

Dna  Rosianne  CUTAJAR Parlamentele naționale 

Dna Helena DALLI Comisia Europeană 

Dl Johan DANIELSSON Parlamentul European 

Dna Elisa  GAMBARDELLA Societatea civilă 

Dna Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamentul European 

Dl  Wilm GEURTS Consiliu 

Dl Roman HAIDER Parlamentul European 

Dna Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamentele naționale 

Dl Michiel HOOGEVEEN Parlamentul European 

Dna Meira  HOT Parlamentele naționale 

Dl  Peter HUMMELGAARD Consiliu 

Dna Camila Isabelle Chalotte JENSEN 
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Siim  KALLAS Parlamentele naționale 

Dl Joémy LINDAU 
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Stefano  MALLIA 
Comitetul Economic și Social 

European 

Dna Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamentele naționale 

Dna Mairead MCGUINNESS Comisia Europeană 

Dna  Andreja METELKO-ZGOMBIC Consiliu 

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 Marina  NIKOLAOU Parlamentele naționale 
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Dna Aoife O’LEARY 
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Władysław  ORTYL Comitetul Regiunilor 

Dl Kacper PAROL 
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dna Sirpa PIETIKÄINEN Parlamentul European 

Dl Neale  RICHMOND Parlamentele naționale 

Dl Oliver  ROPKE 
Comitetul Economic și Social 

European 

Dl Christophe ROUILLON Comitetul Regiunilor 

Dl Vladimír ŠORF 
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Eoin STAFFORD  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl  Andres SUTT Consiliu 

Dna  Katja TRILLER VRTOVEC Consiliu 

Dna Els  VAN HOOF Parlamentele naționale 

Dna Monika VANA Parlamentul European 

Dl  Luca VISENTINI Parteneri sociali 

Dna Ružica  VUKOVAC Parlamentele naționale 

 


