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1. Observații introductive ale președintei 
 

Președinta a deschis ședința reamintind scopul grupului de lucru, și anume de a veni cu idei pentru a pregăti 
dezbaterile și propunerile din plenul conferinței, rămânând în cadrul Declarației comune și al Regulamentului 
de procedură al Conferinței privind viitorul Europei. Grupul face acest lucru discutând despre recomandările 
făcute de grupurile de dezbatere naționale și ale cetățenilor europeni, precum și despre contribuțiile 
transmise prin platforma digitală multilingvă legate de temele grupului de lucru. Președinta i-a mai informat 
pe membrii grupului de lucru că dorește ca viitoarele reuniuni ale grupului de lucru să fie transmise în direct 
pe internet și i-a întrebat dacă este cineva împotriva acestei propuneri. Nu avut nimeni nicio obiecție.  
Câțiva membri ai grupului de lucru care au prezentat observații la proiectul de procesul verbal sumar al 
ședinței din octombrie 2021 au dorit să știe cum au fost tratate observațiile lor. Li s-a comunicat că 
observațiile lor au fost luate în considerare și că vor apărea în versiunea finală a procesului verbal sumar care 
urmează să fie tradusă și încărcată pe platformă.  
Un membru a ridicat problema alocării echilibrate a timpului afectat luărilor de cuvânt între bărbații și femeile 
din grupul de lucru și a propus să se lucreze cu liste de vorbitori prestabilite pentru a rezolva acest aspect.  
Câțiva membri au semnalat că raportul provizoriu privind platforma digitală multilingvă nu reflectă unele 
propuneri care s-au bucurat de multă susținere și multe comentarii.  
 
2. Discuție 

 
Discuția s-a purtat în jurul a două puncte diferite, reflectând gama largă de chestiuni abordate de grupul de 
lucru, și anume: Justiția socială și locurile de muncă și O economie mai solidă pentru viitor. 
 
2.1. Justiția socială și locurile de muncă 
Președinta a prezentat subiectul evidențiind unele din principalele idei transmise pe platforma digitală 
multilingvă, inclusiv transformarea Planului de acțiune privind aplicarea Pilonului european al drepturilor 
sociale în ceva cu caracter mai imperativ, combaterea inegalităților și a sărăciei, printre altele printr-o 
garanție mai solidă pentru copii, o garanție pentru tineret consolidată și o directivă mai strictă privind salariile 
minime, și printr-un venit de bază necondiționat, idee care câștigă teren. Printre alte idei s-au numărat 
sprijinirea concurenței echitabile și durabile pe piața internă prin inovare, locuri de muncă de calitate, salarii 
decente, condiții de muncă adecvate, medii de lucru sigure, tratament egal, mobilitate echitabilă, inclusiv o 
mai bună coordonare a sistemelor de securitate socială, promovarea dialogului social și o mai bună 
reglementare; promovarea locuințelor la prețuri accesibile; să fie ajutate să se integreze persoanelor cu 
dizabilități; lansarea unei strategii eficace pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ; și progrese în situația 
egalității de gen. Președinta a stăruit pe ideea că grupul de lucru ar trebui să se concentreze mai degrabă pe 
propuneri orientate spre viitor decât pe propuneri și inițiative care sunt deja în vigoare sau în curs de 
elaborare.  
În intervenția sa, purtătorul de cuvânt a explicat că, din moment ce cea de a treia sesiune a Grupului 
cetățenilor europeni a trebuit să fie amânată din cauza situației provocate de COVID-19, grupul nu și-a putut 
termina treaba. În această etapă, grupul a avut peste 300 de „orientări”, care vor fi cizelate și triate pentru a 
ajunge la un număr mai mic de recomandări pentru a treia sesiune a grupului. El a dat ca exemplu 



 

 

armonizarea drepturilor lucrătorilor, care a recunoscut că ar fi greu de realizat pe termen scurt, dar ar putea 
fi mai ușor de acceptat ca etapă a unui proces mai lung, cu termene de realizare precise. El a mai dat și alte 
exemple, printre care: o politică socială și de asistență medicală comună, să li se permită ambilor părinți să 
își ia o perioadă egală de concediu de îngrijire a copiilor și promovarea muncii în orașele și satele mai mici.  
Unii vorbitori au vorbit despre necesitatea de a pune mai mult accentul pe aspectele sociale ale Europei. La 
un nivel mai general, unii au sugerat măsuri pentru aplicarea integrală a Pilonului european al drepturilor 
sociale, precum și includerea în tratate a unui protocol privind progresul social. Mai precis, unii au cerut să 
se facă mai mult pentru convergența economică și socială în Europa, nu numai între diferitele state membre, 
ci și între regiuni, dar și între orașe și zonele rurale și îndepărtate. În domeniul muncii, s-au solicitat salarii 
echitabile și decente, inclusiv introducerea de salarii minime pe economie, adaptarea legislației telemunca și 
munca flexibilă, să se găsească soluții pentru lucrătorii pe platforme online și stagiile neremunerate, 
asigurarea mobilității echitabile a forței de muncă în UE și evitarea dumpingului social; ideea de a se da o mai 
mare greutate negocierilor colective a fost și ea menționată în acest context. Cât despre egalitatea de gen, 
vorbitorii au subliniat că egalitatea de gen trebuie pusă în primplan, dar și că este nevoie de progrese în 
domenii mai concrete, ca diferența de remunerare între femei și bărbați, cotele în posturile de conducere, 
elaborarea unui indice de măsurare a egalității de gen, precum și impunerea concediului de creștere a 
copilului ca un drept egal pentru ambii părinți. Unii vorbitori au subliniat nevoia de a combate sărăcia, 
veghind printre altele ca statele membre să dispună de sisteme funcționale de asigurări de șomaj și pensii.  
Cu toate acestea, alți vorbitori au subliniat că firmele și întreprinderile sunt esențiale pentru crearea 
locurilor de muncă și a bogăției necesare pentru Europa socială pe care mulți o doresc. Ei au adăugat, de 
asemenea, că este esențial să existe întreprinderi puternice și să se asigure un spirit antreprenorial pentru 
UE prin investiții în capacitatea de creștere viitoare și să se sporească competitivitatea UE.  
Acești vorbitori au remarcat că în legislația UE există deja o dimensiune socială pregnantă, care nu trebuie 
reinventată, ci pusă în aplicare efectiv. Ei au remarcat totodată că întreprinderilor le este de multe ori greu 
să se descurce cu nivelurile de legislație cu care sunt nevoiți să aibă de a face, ceea ce le afectează capacitatea 
de a inova și competitivitatea și poate chiar să afecteze piața unică. Pentru a evita birocrația excesivă, acești 
vorbitori au solicitat punerea în aplicare corespunzătoare a unor instrumente precum testele pentru IMM-
uri, evaluările ex post, principiul numărului constant și au propus un „control al competitivității” pentru toate 
inițiativele noi. Câțiva vorbitori au subliniat importanța subsidiarității – să se ia măsuri la nivelul potrivit, 
subliniind că, deși în unele domenii cel mai indicat este să se acționeze la nivelul UE, în alte domenii poate fi 
mai eficientă acțiunea la nivel național, regional sau local.  
O serie de vorbitori au adus în discuție educația, ca element esențial pentru viitorul economiei europene. 
Printre ideile concrete propuse s-au numărat mai buna adaptare a programelor de învățământ, armonizarea 
sistemelor de notare și a planurilor de predare, dar și să li se dea elevilor posibilitatea să se întâlnească pentru 
a face schimb de experiență.  
Impozitarea a fost și ea pomenită de câțiva vorbitori, care au cerut să se evite concurența fiscală dăunătoare, 
având grijă, în același timp, ca întreprinderile multinaționale să plătească impozite în țările unde obțin 
profituri.  
Transformarea digitală a fost menționată de câțiva vorbitori ca o oportunitate, dar și în grijii ca nimeni să nu 
fie lăsat de o parte.  
 
2.2. O economie mai solidă pentru viitor 
Președinta a deschis acest punct de pe ordinea de zi, evidențiind unele dintre principalele idei exprimate pe 
platforma digitală multilingvă, inclusiv sugestia de a dezvolta un nou model de creștere pentru Europa, 
revizuind guvernanța economică a UE pentru în funcție de priorități: Pactul verde, drepturile sociale și 
obiectivele de dezvoltare durabilă, să se întărească reziliența Europei la crizele viitoare și să se dea mai multă 
întâietate factorului uman în economia europeană, urmărind mai mult progresul uman și ocrotind resursele 
naturale. 



 

 

În intervenția sa, purtătorul de cuvânt a explicat că o bună parte a eforturilor de reflecție ale colegilor săi din 
grup s-a axat pe modul în care economia ar putea deveni mai ecologică și mai puțin dăunătoare mediului. 
Acest lucru ar putea fi realizat utilizând mai eficient resursele, de exemplu prin reciclare, fabricând produse 
mai puțin dăunătoare mediului, reducând cantitatea de deșeuri și educând mai bine cetățenii.  
Apoi a continuat dezbaterea despre echilibrul dintre protecția socială și competitivitatea economică. Unii 
vorbitori au subliniat că este nevoie de investiții, atât publice, cât și sociale, și au pledat pentru reformarea 
guvernanței economice a UE, inclusiv pentru a da consistență tranzițiilor digitală și ecologică. Acești vorbitori 
au mai subliniat că trebuie avut grijă ca tranzițiile să fie juste și să nu lase pe nimeni în urmă. Alți vorbitori au 
considerat competitivitatea ca fiind o condiție prealabilă pentru modelul nostru social european atât de 
apreciat, precum și pentru a reuși în tranziția ecologică și digitală și s-au arătat îngrijorați de faptul că Europa 
a rămas în urmă la capitolul competitivitate și, prin urmare, au solicitat efectuarea unei verificări a 
competitivității. Ei au subliniat, de asemenea, că un sistem fiscal solid, mai multe investiții în C&I, stimularea 
creșterii economice și asigurarea previzibilității juridice sunt la fel de importante. Ei au fost, de asemenea, 
preocupați de unele dintre propunerile făcute, deoarece i-ar putea determina pe cetățeni să își piardă 
motivația de a munci.  
O altă problemă ridicată de o serie de vorbitori a fost necesitatea de a combate evaziunea fiscală și eludarea 
taxelor și de a face în așa fel încât toate companiile să își plătească cinstit impozitele. 
O altă problemă ridicată a fost accesul egal la internet.  

 
3. Cuvântul de încheiere al președintei 

 
Președinta a tras concluzia că, cum această reuniune a dedicat mai mult timp punctului „justiția socială și 
locurile de muncă”, la următoarea reuniune se va analiza mai întâi punctul „O economie mai solidă pentru 
viitor”. 
Ca răspuns la solicitarea câtorva membri de a organiza mai multe reuniuni cu grupul de lucru, chiar și 100 % 
virtuale, președinta a indicat că nu vede ce i-ar putea împiedica.  
 
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 Instituție 
        

Dl Vincenzo AMENDOLA Consiliu 
Dna Clotilde  ARMAND Reprezentant local/regional 
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 cetățeni europeni 
Dl Christian  BUCHMANN Parlamentele naționale 

Dl Jan CHLUP Grupuri de dezbatere 
naționale/evenimente 

Dna Leah CORSMIT Grupuri de dezbatere 
naționale/evenimente 



 

 

Dna  Rosianne  CUTAJAR Parlamentele naționale 
Dna Helena DALLI Comisia Europeană 
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 

Dna Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Grupuri de dezbatere europene 

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 
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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 
Dna Aoife O’LEARY Grupuri de dezbatere europene 
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 Consiliu 
Dl Oliver  ROPKE Comitetul Economic și Social European 
Dl Christophe ROUILLON Comitetul Regiunilor 
Dl Vladimír ŠORF Grupuri de dezbatere europene 
Dl Eoin STAFFORD  Grupuri de dezbatere europene 
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 
 


