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PROTOKOLO SANTRAUKA 

 
Darbo grupė stipresnės ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų klausimais, 

 
pirmininkavo Iratxe García Pérez (kurią iš dalies pavadavo Gabriele Bischoff), Europos Parlamentas  

 
2022 m. sausio 21 d., 10.00–12:00 val. 

 

1. Pirmininkės įžanginės pastabos 
 

Pirmininkė Iratxe García Pérez pradėjo trečiąjį darbo grupės posėdį ir pažymėjo, kad jis transliuojamas 

internetu, kaip sutarta ankstesniame posėdyje. Ji pranešė, kad vasario 25–27 d. Europos piliečių 

forumas pateiks savo rekomendacijas, kurias svarstys ši darbo grupė ir kurios taip pat bus pristatytos 

kovo mėn. vyksiančioje Konferencijos plenarinėje sesijoje. Ji paminėjo, kad keli nacionaliniai forumai 

baigė savo darbą ir kai kurios jų parengtos rekomendacijos buvo aktualios šiai darbo grupei. Šios 

rekomendacijos jau paskelbtos interneto platformoje. 

 

2. Diskusija „Stipresnė ekonomika ateityje“ 
 

Pirmininkė trumpai priminė kai kurias Europos piliečių forumo parengtas gaires. Akivaizdu, kad 

Europai reikia naujo integracinio augimo modelio, pagal kurį socialiniai klausimai būtų derinami su 

ekonomikos augimu. Apmokestinimas yra svarbus klausimas, į kurį ES turi atsižvelgti. Demokratiją 

turėtų skatinti atskaitingos ir skaidrios ES institucijos, o Europos Parlamentas ir nacionaliniai 

parlamentai turėtų atlikti svarbų vaidmenį. Investicijos būtinos atsparumui didinti, būsimoms krizėms 

įveikti ir nelygybei mažinti. Apskritai raginama laikytis labiau į žmogų orientuoto požiūrio į ekonomiką. 

 

Daugelis kalbėtojų pabrėžė, kad konkurencingumas ir socialinis teisingumas yra neatsiejami. Itin 

svarbios yra viešosios investicijos į infrastruktūrą, pavyzdžiui, į internetą, geležinkelius, švietimą ir 

(skaitmeninius) įgūdžius siekiant skatinti naujoves ir konkurencingumą, arba į sveikatos priežiūros ir 

kitas socialines paslaugas siekiant kovoti su skurdu ir pagerinti gyvenimo sąlygas, ypač tų, kurie tebėra 

pažeidžiami. Kai kurie kalbėtojai ragino imtis didesnės fiskalinės atsakomybės, o kiti pabrėžė, kad gali 

prireikti didinti valstybės skolą, jei bus investuojama siekiant žaliosios pertvarkos tikslų ir užtikrinant 

tvirtą atsigavimą po krizės. Kalbėtojai pabrėžė bendrosios rinkos vaidmenį siekiant išlaikyti ES 

ekonomikos konkurencingumą ir paragino atlikti bendrosios rinkos tyrimą. Kai kurie kalbėtojai 
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pasisakė už konkurencingumo patikros taikymą, kuri galėtų būti naudinga, o diskusijos apie tai, kas 

apibrėžia konkurencingumą, turėtų tęstis. Tačiau šiuo etapu nėra labai aišku, kaip būtų galima atlikti 

tokias patikras. Siekiant užtikrinti teisingą ekonomikos gaivinimo proceso aspektą, kai kurie kalbėtojai 

pasiūlė iš tiesų įgyvendinti socialinės pažangos protokolą ir į Europos semestrą bei ekonomikos 

valdymą įtraukti ne tik BVP aspektą (visų pirma socialinius ir aplinkos klausimus). Kai kurių kalbėtojų 

nuomone, pagarba socialinėms teisėms, gerai veikiantis socialinis dialogas, demokratija darbe ir 

kolektyvinės derybos yra gerai veikiančios ekonomikos pagrindas. Moksliniai tyrimai ir inovacijos bei 

jaunimo verslumas turėtų papildomai remti ES ekonomiką. Kai kurių narių nuomone, ES turėtų turėti 

daugiau kompetencijos mokesčių srityje, kad būtų ištaisyta ES šalių ekonomikų nelygybė ir kovojama 

su mokesčių slėpimu ir vengimu. Europos Sąjunga turėtų padidinti savo strateginių produktų gamybą. 

Lyčių klausimai turėtų būti integruoti į visus ekonomikos aspektus, o kova su smurtu dėl lyties turėtų 

būti prioritetas. Nurodoma, kad reikia toliau stiprinti Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą. 

Nors vis dar ieškoma suderintų bendrų ES problemų sprendimo būdų, kai kurie kalbėtojai paminėjo, 

kad tam tikri klausimai turėtų ir toliau priklausyti nacionalinio lygmens kompetencijai (pvz., socialinių 

išmokų sistema). 

 

Buvo pateikta keletas klausimų, susijusių su procesu ir darbo metodais. Kai kurie nariai priminė savo 

abejones dėl trečiosios tarpinės ataskaitos, teigdami, kad trūksta kai kurių klausimų aptarimo. 

Diskusijų dokumentai turėtų būti laiku pateikti darbo grupės nariams, kad jie galėtų tinkamai 

pasiruošti. Piliečių pasiūlymai ir (arba) rekomendacijos turėtų būti sugrupuoti, kad juos būtų galima 

veiksmingai aptarti darbo grupėje. Kai kurie nariai pasiūlė priimti „šviesoforo“ sistemą, skirtą piliečių 

pasiūlymams nagrinėti (kur raudona reiškia „nepriklausantys ES kompetencijos sričiai“, geltona – 

„pasiūlymas jau įgyvendinamas“, o žalia spalva – „nauji pasiūlymai, priklausantys ES kompetencijai“). 

Kiti nariai įspėjo, kad pasiūlymai, kurie šiuo metu nepatenka į ES taikymo sritį, neturėtų būti atmesti, 

nes Konferencija siekiama apibrėžti Europos ateitį. Darbo grupės išvados turėtų būti parengtos raštu, 

kad jas būtų galima aiškiai įtraukti į plenarinį posėdį, tačiau darbo grupės išvadų priėmimo metodas 

turi būti patikslintas. Kai kurių narių nuomone, Konferencijos tvarkaraštis yra pernelyg įtemptas, o 

baigiamosios plenarinės sesijos turėtų būti atidėtos, kad piliečių forumai ir darbo grupė galėtų užbaigti 

savo darbą. Žvelgiant į ateitį, vienas pranešėjas pasiūlė ES institucijoms, galbūt kasmet, informuoti 

piliečius apie tai, kaip įgyvendinamos rekomendacijos.  
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3. Pirmininkės baigiamosios pastabos 
Pirmininkė pranešė, kad Konferencijos vykdomoji valdyba atkreips dėmesį į susirūpinimą keliančius 

klausimus ir klausimus, susijusius su darbo metodais ir kalendoriumi. Pirmininkė taip pat pažymėjo, 

kad, atidėjus su darbo grupe susijusio piliečių forumo darbo užbaigimą, procesas sulėtėjo. Kitame 

darbo grupės posėdyje turėtų būti patikslintas išvadų priėmimo tvarkaraštis ir būdas. 

 

PRIEDAS. Darbo grupės stipresnės ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų klausimais 
narių sąrašas 
 

Pirmininkė –  Iratxe GARCIA PEREZ (Europos Parlamentas) 
Grupės atstovas: Eoin STAFFORD  

 

Kreipinys Vardas Pavardė Sudėtinė grupė 
        

 Vincenzo   AMENDOLA Taryba 
 Clotilde   ARMAND Vietos / regiono atstovas 
 Manon AUBRY Europos Parlamentas 
 Regina BASTOS Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Nicola BEER Europos Parlamentas 
 Markus BEYRER Socialiniai partneriai 
 Gabriele BISCHOFF Europos Parlamentas 
 Maret Michaela BRUNNERT Europos piliečių forumai 
 Christian  BUCHMANN Nacionaliniai parlamentai 
 Jan CHLUP Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Rosianne  CUTAJAR Nacionaliniai parlamentai 
 Elisa  GAMBARDELLA Pilietinė visuomenė 
 Iratxe GARCÍA PÉREZ Europos Parlamentas 
 Wilm GEURTS Taryba 
 Roman HAIDER Europos Parlamentas 
 Eveliina  HEINÄLUOMA Nacionaliniai parlamentai 
 Michiel HOOGEVEEN Europos Parlamentas 
 Meira  HOT Nacionaliniai parlamentai 

 Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Europos piliečių forumai 

 Marina KALJURAND Europos Parlamentas  
 Siim  KALLAS Nacionaliniai parlamentai 
 Joémy LINDAU Europos piliečių forumai 

 Stefano  MALLIA Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Vladimíra  MARCINKOVÁ Nacionaliniai parlamentai 
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 Andreja METELKO-ZGOMBIC Taryba 
 Roberta METSOLA Europos Parlamentas 
 Radu-Mihai  MIHAIL Nacionaliniai parlamentai 
 Lucía  MUÑOZ Nacionaliniai parlamentai 
 Siegfried MUREȘAN Europos Parlamentas 
 Niklas Hendrik NIENASS Europos Parlamentas 
 Leverne NIJMAN Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Marina  NIKOLAOU Nacionaliniai parlamentai 
 Władysław  ORTYL Regionų komitetas 
 Kacper PAROL Europos piliečių forumai 
 Sirpa PIETIKÄINEN Europos Parlamentas 
 Neale  RICHMOND Nacionaliniai parlamentai 
 Vibe RØMER WESTH Taryba 

 Oliver  RÖPKE 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 
 Christophe ROUILLON Regionų komitetas 
 Nicolas SCHMIT Europos Komisija  
 Vladimír ŠORF Europos piliečių forumai 
 Eoin STAFFORD Europos piliečių forumai 
 Andres SUTT Taryba 
 Katja TRILLER VRTOVEC Taryba 
 Els  VAN HOOF Nacionaliniai parlamentai 
 Monika VANA Europos Parlamentas 
 Luca VISENTINI Socialiniai partneriai 
 Ružica  VUKOVAC Nacionaliniai parlamentai 

 


