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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

 
Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühm 

 
Koosolekut juhatas töörühma esimees Iratxe García Pérez, keda asendas osaliselt Gabriele Bischoff 

(Euroopa Parlament)  
 

21. jaanuar 2022, 10.00-12:00 
 

1. Juhataja sissejuhatavad märkused 
 

Esimees Iratxe Garcia Perez avas töörühma kolmanda koosoleku, märkides, et see kantakse üle veebis, 

nagu lepiti kokku eelmisel koosolekul. Ta teatas, et 25.–27. veebruaril esitab Euroopa kodanike 

paneelarutelu soovitused, mida arutatakse töörühmas ja mis esitatakse ka märtsis toimuval 

konverentsi täiskogu istungil. Ta märkis, et mitu riiklikku paneelarutelu on oma töö lõpule viinud ja 

mõned nende välja töötatud soovitused on antud töörühma jaoks asjakohased. Need soovitused 

avaldati juba veebiplatvormil. 

 

2. Arutelu: tugevam majandus tulevikus 
 

Juhataja tuletas lühidalt meelde mõningaid Euroopa kodanike paneelarutelu väljatöötatud suuniseid. 

Euroopa jaoks on ilmselgelt vaja uut kaasavat majanduskasvu mudelit, mis ühendab sotsiaalsed 

küsimused majanduskasvuga. Maksustamine on oluline küsimus, mida EL peab arvesse võtma. 

Demokraatiat tuleks edendada vastutustundlike ja läbipaistvate ELi institutsioonide abil ning Euroopa 

Parlamendil ja liikmesriikide parlamentidel peaks olema oluline roll. On vaja investeeringuid, et 

parandada vastupanuvõimet, tulla toime tulevaste kriisidega ja võidelda ebavõrdsusega. Üldiselt on 

vaja inimkesksemat lähenemist majandusele. 

 

Paljud sõnavõtjad rõhutasid, et konkurentsivõime ja sotsiaalne õiglus käivad käsikäes. Olulised on 

avaliku sektori investeeringud taristusse, näiteks internetti, raudteeteedesse, haridusse ja 

(digitaal)oskustesse, et võimaldada innovatsiooni ja konkurentsivõimet, või tervishoidu ja muid 

sotsiaalteenuseid, et võidelda vaesuse vastu ja parandada elutingimusi, eriti isikute puhul, kes on 

endiselt haavatavad. Mõned sõnavõtjad nõudsid suuremat eelarvepoliitilist vastutust, samas kui 

teised rõhutasid, et kui tehakse investeeringuid rohepöörde eesmärkide saavutamiseks ja kriisist 

tugeva taastumise tagamiseks, võib olla vaja suurendada valitsemissektori võlga. Sõnavõtjad rõhutasid 
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ühtse turu rolli ELi majanduse konkurentsivõime säilitamisel ja nõudsid, et tuleb kontrollida ühtse turu 

toimivust. Mõned sõnavõtjad pooldasid konkurentsivõime kontrollimist, millest võiks olla kasu, ning 

leidsid, et tuleks jätkata arutelu selle üle, mis määratleb konkurentsivõimet. Praeguses etapis ei ole 

siiski väga selge, kuidas sellist kontrollimist paika panna. Et majanduse elavdamise protsessis oleks 

tagatud õigluse mõõde, tegid mõned kõnelejad ettepaneku tõeliselt rakendada sotsiaalse arengu 

protokolli ning soovitasid lisada Euroopa poolaastasse ja majanduse juhtimisse mõõtme, mis ulatuks 

SKP-st kaugemale (eelkõige sotsiaal- ja keskkonnaküsimused). Sotsiaalsete õiguste austamine, 

korralikult toimiv sotsiaaldialoog, demokraatia töökohal ja kollektiivläbirääkimised on paljude 

kõnelejate arvates hästi toimiva majanduse keskmes. ELi majandust toetaksid ka teadusuuringud ja 

innovatsioon ning noorte ettevõtlus. Mitme liikme arvates peaks ELil olema suurem pädevus 

maksustamise valdkonnas, et vähendada ebavõrdsust ELi majanduses ning võidelda maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu. EL peaks hoogustama oma strateegiliste toodete 

tootmist. Soolise võrdõiguslikkuse küsimused tuleks integreerida kõikidesse majanduse aspektidesse 

ning soolise vägivalla vastu võitlemine peaks olema prioriteet. Tõstatati vajadus veelgi tugevdada 

Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist. Otsides endiselt kooskõlastatud viise ELi ühiste 

probleemide lahendamiseks, märkisid mõned, et teatud küsimused (nt sotsiaaltoetuste süsteem) 

peaksid jääma liikmesriikide pädevusse. 

 

Protsessi ja töömeetodite kohta esitati mitmeid tähelepanekuid. Mõned liikmed tuletasid meelde oma 

kahtlusi kolmanda vahearuande suhtes, väites, et mitu küsimust on puudu. Aruteludokumendid tuleb 

töörühma liikmetele aegsasti laiali jagada, et võimaldada nõuetekohast ettevalmistamist. Kodanike 

ettepanekud/soovitused tuleks rühmitada, et neid töörühmas tõhusalt arutada. Mõned liikmed 

pakkusid välja valgusfoorisüsteemi (punane: ELi kohaldamisalast väljas, oranž: juba käimas, roheline: 

ELi kohaldamisalasse kuuluvad uued ideed), et võimaldada kodanike ettepanekute sõelumist. Teised 

liikmed hoiatasid, et praegu ELi kohaldamisalast välja jäävaid ettepanekuid ei tohiks tagasi lükata, kuna 

konverentsi eesmärk on määratleda Euroopa tulevikku. Töörühma järeldused tuleks koostada 

kirjalikult, et anda täiskogule selget teavet, kuid töörühma järelduste vastuvõtmise meetodit tuleb 

täpsustada. Mitme liikme arvates on konverentsi ajakava liiga pingeline ning lõppistungeid tuleks edasi 

lükata, et kodanike paneelaruteludel ja töörühmal oleks võimalik oma töö lõpule viia. Tulevikku silmas 

pidades tegi üks sõnavõtja ettepaneku, et ELi institutsioonid selgitaksid kodanikele, võimaluse korral 

igal aastal, kuidas soovitused paika pannakse.  
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3. Töörühma juhi lõppsõna 
Juhataja teatas, et ta teavitab konverentsi juhatust muredest ja küsimustest, mida töömeetodite ja 

ajakava suhtes väljendati. Ta juhtis tähelepanu ka sellele, kodanike paneelarutelu töörühma 

puudutavate järelduste edasilükkamine on protsessi aeglustanud. Järelduste vastuvõtmise ajakava ja 

viis tuleks kindlaks määrata töörühma järgmisel koosolekul. 

 

LISA. Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühma liikmete nimekiri 
 

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

 

Tiitel 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  Rosianne  CUTAJAR Riikide parlamendid 
pr Elisa  GAMBARDELLA Kodanikuühiskond 
pr Iratxe GARCÍA PÉREZ European Parliament 
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 

pr Marina KALJURAND Euroopa Parlament  
hr Siim  KALLAS Riikide parlamendid 
hr Joémy LINDAU Euroopa kodanike paneelarutelud 
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hr Stefano  MALLIA Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
pr Vladimíra  MARCINKOVÁ Riikide parlamendid 
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 Leverne NIJMAN Riigisisesed kodanike paneelarutelud / 
üritused 

pr Marina  NIKOLAOU Riikide parlamendid 
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  RÖPKE Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
hr Christophe ROUILLON Regioonide Komitee 
hr Nicolas SCHMIT Euroopa Komisjon  
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 

 


