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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 
Darba grupa par spēcīgāku ekonomiku, sociālo taisnīgumu un darbvietām, kuru vada Iratxe Garcia 

Perez (Eiropas Parlaments) 
2021. gada 22. oktobrī plkst. 14.00–16.00 

 
 

1. Darba grupas priekšsēdētājas ievadvārdi  
 

Sanāksme notika hibrīdsanāksmes veidā. Priekšsēdētāja sveica visus darba grupas locekļus un 
uzsvēra, cik svarīgi ir pārstāvēt konferences par Eiropas nākotni daudzveidību un iekļaujošo raksturu. 
Viņa arī atgādināja par darba grupu galveno mērķi un procedūras aspektiem saskaņā ar Reglamentu 
un veicamo uzdevumu aprakstu. Šajā sakarā izveidošanas sanāksmes darba kārtībā galvenā uzmanība 
tika veltīta šādiem elementiem: 
 

 Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un darbvietas / 
Izglītība, kultūra, jaunatne un sports / Digitālā pārkārtošanās” pirmie rezultāti — 
paneļdiskusijas dalībnieku sniegts īss izklāsts un diskusija;  

 attiecīgais ieguldījums daudzvalodu digitālajā platformā — pirmā diskusija. 
 
 

2. Diskusija 
 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un darbvietas / Izglītība, 
kultūra, jaunatne un sports / Digitālā pārkārtošanās” pārstāvji, kas uzstājās diskusijas laikā, norādīja 
tematus, kurus paneļdiskusijas dalībnieki bija identificējuši tās pirmajā sesijā un kuri tika apstiprināti 
turpmākai diskusijai, un jo īpaši šādus tematus: 

 sociālo tiesību stiprināšana un taisnīga un pieejama darba tirgus veidošana, īpašu uzmanību 
veltot jaunatnei, sievietēm un neaizsargātām grupām; 

 inovatīvas, konkurētspējīgas un noturīgas ekonomikas veicināšana; 

 vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana un nepieciešamo prasmju izkopšana. 
 
Pārējie darba grupas locekļi pievērsās jautājumiem, kas bija radušies Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās, 
daudzvalodu digitālajā platformā un apspriešanās ar valstu iedzīvotājiem. Vairākās uzstāšanās cita 
starpā īpaša uzmanība tika pievērsta: 
 

 pēcpandēmijas ekonomiskā modeļa izvērtēšanai no jauna saskaņā ar ilgtspējīgu un iekļaujošu 
pieeju, kura paredz konkurētspējas pastiprināšanu, izaugsmi un noturību, balstoties uz 
pieredzi, kas gūta saistībā ar NEXT Generation EU un SURE; zaļās un digitālās pārkārtošanās 
sniegto iespēju izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā ietekmi uz vismazāk aizsargātajiem 
iedzīvotājiem un teritorijām un nodrošinot taisnīgu pārkārtošanos; 
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 augšupējai sociālo tiesību un sociālās aizsardzības konverģencei Eiropas Savienībā (tostarp, 
pilnībā īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, izmantojot jaunu sociālo līgumu un iekļaujot 
sociālā progresa protokolu); 

 nepieciešamībai pilnībā izmantot ES budžeta potenciālu, lai koncentrētos uz reformām, 
investīcijām un inovāciju; 

 taisnīgai nodokļu uzlikšanai un cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu; 

 prasmju uzlabošanai un ekonomikas iekļaujošajam raksturam, īpašu uzmanību veltot 
jaunatnei, sievietēm un neaizsargātām grupām. 

 
Daži runātāji pieskārās šādiem jautājumiem: 

 nepieciešamība nesamērīgi nepalielināt fiskālo un regulatīvo slogu uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, piemēram, jaunu iniciatīvu konkurētspējas pārbaudes veidā; 

 fiskālās stabilitātes un ES fiskālās nostājas saglabāšanas nozīme; 

 ES budžeta līdzekļi iepriekš minēto pasākumu finansēšanai un tās spēja radīt jaunus pašu 
resursus. 

 
Visi runātāji bija vienisprātis, ka darba grupai būtu jānosaka konkrēti mērķi un jānodrošina konkrēti 
rezultāti, balstoties uz ieteikumiem, kas izriet no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām un valstu pilsoņu 
paneļdiskusijām, un ņemot vērā daudzvalodu digitālās platformas ieguldījumu. 
 

3. Priekšsēdētājas noslēguma runa 
 
Priekšsēdētāja uzslavēja atklāto un konstruktīvo diskusiju un atzīmēja — lai gūtu konkrētus 
rezultātus, darba grupai ir jāpieņem kopēja nostāja, par kuru jāvienojas visiem tās locekļiem. Viņa 
uzsvēra, ka daudzas no paustajām nostājām ir nevis savstarpēji izslēdzošas, bet gan patiesībā viena 
otru papildinošas. Tas ir labs pamats turpmākām diskusijām. Nākamā darba grupas sanāksme notiks 
decembrī, un tajā jau tiks apspriesti Eiropas pilsoņu paneļdiskusijā izteiktie ieteikumi. 
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I PIELIKUMS. Darba grupas par spēcīgāku ekonomiku, sociālo taisnīgumu un darbvietām locekļu 
saraksts 
 

Priekšsēdētāja:  Iratxe GARCIA PEREZ (Eiropas Parlaments) 

 Vincenzo AMENDOLA Padome 

 Clotilde ARMAND Vietējais/reģionālais pārstāvis 

 Manon AUBRY Eiropas Parlaments 

 Regina BASTOS 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

 Nicola BEER Eiropas Parlaments 

 Markus BEYRER Sociālie partneri 

 Gabriele BISCHOFF Eiropas Parlaments 

 Maret Michaela BRUNNERT Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Christian BUCHMANN Valstu parlamenti 

 Jan CHLUP 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

 Leah CORSMIT 
Valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas/pasākumi 

 Rosianne CUTAJAR Valstu parlamenti 

 Helena DALLI Eiropas Komisija 

 Johan DANIELSSON Eiropas Parlaments 

 Elisa  GAMBARDELLA Pilsoniskā sabiedrība 

 Iratxe GARCÍA PÉREZ Eiropas Parlaments 

 Wilm GEURTS Padome 

 Roman HAIDER Eiropas Parlaments 

 Eveliina HEINÄLUOMA Valstu parlamenti 

 Michiel HOOGEVEEN Eiropas Parlaments 

 Meira HOT Valstu parlamenti 

 Peter HUMMELGAARD Padome 

 Camila Isabelle Chalotte JENSEN Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Siim KALLAS Valstu parlamenti 

 Joémy LINDAU Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Stefano MALLIA 
Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteja 

 Vladimíra MARCINKOVÁ Valstu parlamenti 

 Mairead MCGUINNESS Eiropas Komisija 

 Andreja METELKO-ZGOMBIC Padome 

 Roberta METSOLA Eiropas Parlaments 

 Radu-Mihai MIHAIL Valstu parlamenti 

 Lucía MUÑOZ Valstu parlamenti 

 Siegfried MUREȘAN Eiropas Parlaments 

 Niklas Hendrik NIENASS Eiropas Parlaments 

 Marina NIKOLAOU Valstu parlamenti 

 Aoife O’LEARY Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Władysław ORTYL Reģionu komiteja 

 Kacper PAROL Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 



4 
 

 Sirpa PIETIKÄINEN Eiropas Parlaments 

 Neale RICHMOND Valstu parlamenti 

 Oliver ROPKE 
Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteja 

 Christophe ROUILLON Reģionu komiteja 

 Vladimír ŠORF Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Eoin STAFFORD Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 Andres SUTT Padome 

 Katja TRILLER VRTOVEC Padome 

 Els VAN HOOF Valstu parlamenti 

 Monika VANA Eiropas Parlaments 

 Luca VISENTINI Sociālie partneri 

 Ružica VUKOVAC Valstu parlamenti 

 


