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RELATÓRIO SUMÁRIO 
Grupo de Trabalho para uma economia mais forte, justiça social e emprego, presidido por Iratxe 

García Pérez, Parlamento Europeu 
22 de outubro de 2021, das 14.00 às 16.00 

 
 

1. Considerações iniciais da presidente  
 

A reunião realizou-se em formato híbrido. A presidente deu as boas-vindas a todos os deputados e 
sublinhou a importância de representar a diversidade e a inclusividade da Conferência sobre o Futuro 
da Europa. Recordou igualmente os principais objetivos e aspetos processuais dos grupos de 
trabalho, em conformidade com o Regimento e o mandato. A este respeito, a ordem de trabalhos da 
reunião constitutiva centrou-se nos seguintes elementos: 
 

 Primeiro resultado pertinente do painel de cidadãos europeus sobre «Uma economia mais 
forte, justiça social e emprego/Educação, cultura, juventude e desporto/Transformação 
digital» – breve apresentação pelos membros do painel e debate;  

 Contributos pertinentes na plataforma digital multilingue – primeiro debate. 
 
 

2. Debate 
 
Os representantes do painel de cidadãos europeus sobre o tema «Uma economia mais forte, justiça 
social e emprego/Educação, cultura, juventude e desporto/Transformação digital» chamaram a 
atenção para os temas identificados pelos membros do painel durante a primeira sessão e 
aprovaram um debate mais aprofundado, nomeadamente sobre:  

 o reforço dos direitos sociais e a criação de um mercado laboral justo e acessível, com 
especial ênfase nos jovens, nas mulheres e nos grupos vulneráveis; 

 a promoção de uma economia inovadora, competitiva e resiliente; 

 a garantia de igualdade de oportunidades e o desenvolvimento das competências 
necessárias. 

 
Os outros membros do grupo de trabalho abordaram as questões debatidas nos painéis de cidadãos 
europeus, na plataforma digital multilingue e nas consultas com os cidadãos nacionais. Várias 
intervenções destacaram, nomeadamente:  
 

 a necessidade de repensar o modelo económico pós-pandemia, de acordo com uma 
abordagem sustentável e inclusiva, reforçando a competitividade, o crescimento e a 
resiliência, e assentando na experiência adquirida com os instrumentos NextGenerationEU e 
SURE; o aproveitamento das oportunidades proporcionadas pelas transições ecológica e 
digital, tendo simultaneamente em conta o impacto nos cidadãos e territórios mais 
vulneráveis, e a garantia de transições justas; 
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 a convergência ascendente dos direitos sociais e da proteção social em toda a UE 
(nomeadamente através da plena aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, de um 
novo contrato social e da inclusão de um protocolo sobre o progresso social);  

 a necessidade de utilizar todo o potencial do orçamento da UE para se focar nas reformas, 
nos investimentos e na inovação;  

 a tributação justa e a luta contra a evasão e a elisão fiscais; 

 a melhoria das competências e da inclusividade da economia, com especial destaque para os 
jovens, as mulheres e os grupos vulneráveis.  

 
Algumas das intervenções incidiram sobre: 

 a necessidade de não aumentar de forma desproporcionada a carga fiscal e regulamentar 
sobre as empresas, em especial as PME, por exemplo, através de um «controlo da 
competitividade» de novas iniciativas;  

 a importância de manter a estabilidade orçamental e a orientação orçamental da UE; 

 a necessidade de o orçamento da UE financiar o acima exposto e a sua capacidade de gerar 
recursos próprios.  

 
 
Todas as intervenções partilharam da opinião de que o grupo de trabalho devia estabelecer objetivos 
concretos e produzir resultados, com base nas recomendações dos painéis de cidadãos europeus e 
dos painéis de cidadãos nacionais, assim como ter em conta os contributos da plataforma digital 
multilingue.  
 

3. Considerações finais da presidente 
 
A presidente elogiou o debate aberto e construtivo e observou que, para produzir resultados, o 
grupo de trabalho tinha de definir uma posição comum, o que requeria a concordância de todas as 
componentes. Salientou que muitas das posições manifestadas não se excluíam mutuamente, sendo, 
na realidade, complementares entre si.  Tal constituía um bom ponto de partida para futuros 
debates. A reunião seguinte teria lugar em dezembro e debateria o conjunto de recomendações 
formuladas pelo painel de cidadãos europeus.  
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ANEXO I. Lista de membros do Grupo de Trabalho para uma economia mais forte, justiça social e 
emprego 
 

Presidente:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlamento Europeu) 

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. Leah CORSMIT 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sra.  Rosianne  CUTAJAR Parlamentos nacionais 

Sra. Helena DALLI Comissão Europeia 

Deputado Johan DANIELSSON Parlamento Europeu 

Sra. Elisa  GAMBARDELLA Sociedade civil 

Deputada Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento Europeu 

Sr.  Wilm GEURTS Conselho 

Deputado Roman HAIDER Parlamento Europeu 

Sra. Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamentos nacionais 

Deputado Michiel HOOGEVEEN Parlamento Europeu 

Sra. Meira  HOT Parlamentos nacionais 

Sr.  Peter HUMMELGAARD Conselho 

Sra. Camila Isabelle Chalotte JENSEN Painéis de cidadãos europeus 

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. Mairead MCGUINNESS Comissão Europeia 

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. Marina  NIKOLAOU Parlamentos nacionais 

Sra. Aoife O’LEARY Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Władysław  ORTYL Comité das Regiões 

Sr. Kacper PAROL Painéis de cidadãos europeus 
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Deputada  Sirpa PIETIKÄINEN Parlamento Europeu 

Sr. Neale  RICHMOND Parlamentos nacionais 

Sr. Oliver  ROPKE 
Comité Económico e Social 

Europeu 

Sr. Christophe ROUILLON Comité das Regiões 

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 

 


