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1. Priekšsēdētājas ievadvārdi 
 

Priekšsēdētāja Iratxe Garcia Perez atklāja darba grupas trešo sanāksmi, norādot, ka tā tiek straumēta 

tiešsaistē saskaņā ar iepriekšējā sanāksmē panākto vienošanos. Viņa paziņoja, ka 25.–27. februārī 

Eiropas pilsoņu paneļdiskusija nāks klajā ar ieteikumiem, kurus apspriedīs šajā darba grupā un ar 

kuriem iepazīstinās arī konferences plenārsēdē martā. Viņa minēja, ka vairāku valstu pilsoņu 

paneļdiskusijas ir pabeigušas darbu un daži ieteikumi, ko tās izstrādājušas, attiecas uz šo darba grupu. 

Šie ieteikumi jau ir publicēti tiešsaistes platformā. 

 

2. Diskusija par spēcīgāku ekonomiku nākotnei 
 

Priekšsēdētāja īsi atgādināja par dažiem Eiropas pilsoņu paneļdiskusijā izstrādātajiem darba 

virzieniem. Eiropai noteikti ir vajadzīgs jauns iekļaujošas izaugsmes modelis, kurā sociālie jautājumi 

tiktu saskaņoti ar ekonomikas izaugsmi. Nodokļu sistēma ir svarīgs jautājums, kas ES jāņem vērā. 

Demokrātija būtu jāveicina sadarbībā ar ES iestādēm, kas ir atbildīgas un pārredzamas, un svarīgai 

lomai vajadzētu būt Eiropas Parlamentam un valstu parlamentiem. Ir jāveic investīcijas, lai uzlabotu 

noturību, risinātu jebkādas turpmākas krīzes un novērstu nevienlīdzību. Kopumā izskan aicinājumi 

īstenot vairāk uz cilvēku vērstu pieeju ekonomikai. 

 

Daudzi runātāji uzsvēra, ka konkurētspēja un sociālais taisnīgums iet roku rokā. Būtiski ir veikt 

publiskās investīcijas infrastruktūrā, piemēram, internetā, dzelzceļos, izglītībā un (digitālajās) prasmēs, 

ar mērķi veicināt inovāciju un konkurētspēju, kā arī veselības aprūpē un citos sociālajos pakalpojumos, 

ar mērķi cīnīties pret nabadzību un uzlabot dzīves apstākļus, jo īpaši tiem, kas joprojām ir neaizsargāti. 

Daži runātāji aicināja noteikt lielāku fiskālo atbildību, savukārt citi uzsvēra, ka varētu būt nepieciešams 

palielināt valsts parādu, ja tiek veiktas investīcijas, kuru mērķis ir sasniegt zaļās pārkārtošanās mērķus 

un nodrošināt stabilu atveseļošanos no krīzes. Runātāji uzsvēra vienotā tirgus nozīmi ES ekonomikas 
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konkurētspējas saglabāšanā un aicināja veikt vienotā tirgus testēšanu. Daži runātāji iestājās par to, ka 

vajag veikt konkurētspējas pārbaudes, jo tādas varētu būt noderīgas, un ka diskusijas par to, kā definēt 

jēdzienu “konkurētspēja”, būtu jāturpina. Tomēr šajā posmā nav lielas skaidrības par to, kā šādas 

pārbaudes varētu izpausties un kā tās ieviest. Lai atveseļošanas procesā nodrošinātu taisnīgumu, daži 

runātāji ierosināja faktiski īstenot sociālā progresa protokolu un Eiropas pusgadā un ekonomikas 

pārvaldībā iekļaut dimensiju “ne tikai IKP” (jo īpaši sociālajā un vides jomā). Vairāki runātāji uzsvēra, 

ka sociālo tiesību ievērošana, labi funkcionējošs sociālais dialogs, demokrātija darbā un darba 

koplīguma slēgšanas sarunas ir labi funkcionējošas ekonomikas pamatā. Pētniecībai, inovācijai un 

jauniešu uzņēmējdarbībai vajadzētu būt ES ekonomikas pamatā. Vairāki diskusijas dalībnieki uzsvēra, 

ka ES vajadzētu būt lielākām pilnvarām nodokļu jomā, lai novērstu nevienlīdzību ES dalībvalstu vidū, 

kā arī cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un pret nodokļu apiešanu. ES būtu jāveicina 

savu stratēģisko produktu ražošana. Dzimumu līdztiesības jautājumi būtu jāintegrē visos ekonomikas 

aspektos, un cīņai pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, vajadzētu būt prioritātei. Tika izvirzīts arī 

jautājums par nepieciešamību vairāk stiprināt Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu. Meklējot 

koordinētus veidus, kā risināt kopīgas ES problēmas, daži runātāji minēja, ka noteikti jautājumi 

(piemēram, sociālo pabalstu sistēma) būtu jāsaglabā valsts līmeņa kompetencē. 

 

Tika izvirzīti vairāki jautājumi par procesu un darba metodēm. Daži runātāji atgādināja par savu skepsi 

pret trešo starpposma ziņojumu un apgalvoja, ka tajā nav minēti vairāki svarīgi jautājumi. Diskusiju 

dokumenti ir jādara zināmi darba grupas locekļiem labu laiku iepriekš, lai viņi varētu pienācīgi 

sagatavoties. Pilsoņu priekšlikumi/ieteikumi būtu jāapvieno, lai tos varētu efektīvi apspriest darba 

grupā. Daži runātāji pilsoņu priekšlikumu pārbaudes nolūkā ierosināja izmantot luksoforu sistēmu 

(sarkanā krāsa: ārpus ES darbības jomas, oranžā krāsa: darbs ir iesākts, zaļā krāsa: jaunas idejas ES 

darbības jomā). Citi runātāji brīdināja, ka priekšlikumi, kas pašlaik neietilpst ES darbības jomā, nebūtu 

jānoraida, jo konferences mērķis ir noteikt Eiropas nākotni. Darba grupas secinājumi būtu jāsagatavo 

rakstiski, lai tos varētu skaidri iekļaut plenārsēdes darbā, tomēr ir jāprecizē darba grupas secinājumu 

pieņemšanas metode. Vairākiem darba grupas locekļiem konferences darba grafiks ir pārāk saspringts, 

tādēļ noslēguma plenārsēdes būtu jāatliek, lai ļautu pilsoņu paneļdiskusijām un darba grupai pabeigt 

darbu. Runājot par nākotni, viens runātājs ierosināja, ka ES iestādes, iespējams, katru gadu, varētu 

informēt iedzīvotājus par to, kā minētie ieteikumi tiek īstenoti.  
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3. Priekšsēdētājas noslēguma vārdi 
Priekšsēdētāja paziņoja, ka vērsīs konferences valdes uzmanību uz paustajām bažām un jautājumiem 

par darba metodēm un grafiku. Priekšsēdētāja arī norādīja, ka ar darba grupu saistītās pilsoņu 

paneļdiskusijas noslēguma atlikšana ir palēninājusi darba procesu. Līdz nākamajai darba grupas 

sanāksmei būtu jāprecizē secinājumu pieņemšanas grafiks un veids. 

 

PIELIKUMS. Spēcīgākas ekonomikas, sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumu darba grupas 
dalībnieku saraksts 
 

Priekšsēdētāja:  Iratxe GARCIA PEREZ (Eiropas Parlaments) 
Runaspersona: Eoin STAFFORD  

 

Vārds Uzvārds Pārstāvētā struktūra 
      
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 
Rosianne  CUTAJAR Valstu parlamenti 
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 
Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Marina KALJURAND Eiropas Parlaments  

Siim  KALLAS Valstu parlamenti 
Joémy LINDAU Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Stefano  MALLIA Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
Vladimíra  MARCINKOVÁ Valstu parlamenti 
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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 
Leverne NIJMAN Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Marina  NIKOLAOU Valstu parlamenti 
Władysław  ORTYL Reģionu komiteja 
Kacper PAROL Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Sirpa PIETIKÄINEN Eiropas Parlaments 
Neale  RICHMOND Valstu parlamenti 
Vibe RØMER WESTH Padome 
Oliver  RÖPKE Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
Christophe ROUILLON Reģionu komiteja 
Nicolas SCHMIT Eiropas Komisija  
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 

 


