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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)  
 

16. märts 2022 kell 17.00–19.00 
 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused 
 

Töörühma juht Iratxe Garcia Perez avas töörühma viienda koosoleku ja teatas, et oli samal päeval 

andnud rühma käsutusse ühissekretariaadi koostatud töörühma GRID-dokumendi. Ta teatas 

töörühmale, et praegu on GRIDis kolm veergu, millest esimene kajastab Euroopa kodanike 

paneelarutelu soovitusi, teine asjaomaste riiklike kodanike paneelarutelude soovitusi ning kolmas 

sisaldab asjakohaseid väljavõtteid töörühma protokollide kokkuvõtetest ja eelseisvast aruandest 

mitmekeelse digiplatvormi kohta. Arutelu hõlbustamiseks on kodanike paneelarutelude soovitused 

teemade kaupa rühmitatud. Töörühma juht märkis, et ta soovib teha rühmaga täiesti läbipaistvat 

koostööd ja seetõttu jagab nendega GRID-dokumenti. Mitmekeelse arutelu hõlbustamiseks on olemas 

masintõlked töörühma töökeeltesse. Töörühma juht ütles, et kuigi ametlikult ei ole kirjalikud panused 

töörühma tasandil lubatud, võtab ta rühma liikmetelt siiski hea meelega vastu kõik nende arvamused 

ja ettepanekud, mida nad talle saadavad. Pärast neid sissejuhatavaid märkusi palus töörühma juht 

liikmetel teha GRIDi teemal märkusi, eelkõige sealt puuduvate elementide kohta ja seoses 

soovitustega, mida nad eriti oluliseks peavad.  

 

2. Arutelu 
 

Mitu töörühma liiget väljendasid GRIDi suhtes rahulolematust, kuna leidsid, et selles ei pöörata 

piisavalt tähelepanu majandusaspektidele. Nad tegid ettepaneku, et GRIDi täiendataks veel kolme 

teemavaldkonnaga, nimelt konkurentsivõime, VKEde ja ühtse turu teemaga, et kajastada ideid, mida 

nad esitasid eelmistel koosolekutel ja mis on ära toodud ka platvormil. Seevastu teised töörühma 

liikmed olid GRIDiga rahul ja märkisid, et majanduse tugevdamist on kodanike soovituses juba 

kajastatud, näiteks ettepanekuga pakkuda ettevõtjatele rohe- ja digipöördega toime tulemiseks 

toetust, ning leidsid, et kolme täiendava teemavaldkonna lisamine kahjustaks GRIDi kui terviku 
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tasakaalu, kuid lisasid, et võiks kaaluda teemade ümberjagamist, mis võimaldaks konkurentsivõime 

küsimusi paremini kajastada.  

 

Arutades konkreetseid elemente, mis praegu GRIDist puuduvad, pöörasid töörühma liikmed 

tähelepanu mitmesugustele küsimustele. Mõned liikmed keskendusid majandusküsimustele, tõstes 

näiteks esile vajaduse täiustada teadusuuringuid ja innovatsiooni, luua teaduskeskusi, korraldada uute 

õigusaktide puhul VKE-test, vähendada bürokraatiat ja võtta kasutusele konkurentsivõime kontrolli. 

Osa liikmeid pidas tähtsaks Euroopa majanduse vastupanuvõime ja autonoomiaga seotud aspekte ja 

vajadust tagada digitaristu autonoomia, ning arendada strateegilisi sektoreid, nagu kosmos, ning 

tagada varustuskindlus ja mitmekesistada tarneahelaid. Teised parlamendiliikmed keskendusid 

haridusele ja oskuste täiendamisele, tuues esile selliseid ideid nagu tasuta ja kõigi jaoks kättesaadava 

Euroopa avatud ülikooli loomine, tulevase tööjõu arendamine, laste ja noorte toetamine laste- ja 

noortegarantiide kaudu ning rohkemad investeeringud keeleõppesse. Tööjõu küsimuses rõhutasid 

töörühma liikmed, kui oluline on õiglane miinimumpalk, kollektiivläbirääkimiste ja erinevate 

heaolumudelite austamine ning vajadus toetada digitaalset tööjõudu ja eelkõige platvormitöötajaid, 

kuid kõige rohkem keskenduti siiski sotsiaalküsimustele, sealhulgas Euroopa ühtse 

sotsiaalkindlustusnumbri tähtsusele, vähem arenenud piirkondade arengu toetamisele, õiglase 

miinimumsissetuleku tagamisele, sotsiaalteenuste parandamisele, sealhulgas eluasemele, 

pikaajalisele hooldusele ja mitteametlike hooldajate toetamisele, ning mitmel korral rõhutati vajadust 

lisada aluslepingutesse sotsiaalse arengu protokoll. Lisaks juhtisid mõned liikmed tähelepanu õiglase 

maksustamise tähtsusele ja toetasid selles suhtes tehtud ettepanekuid.  

 

Lõpetuseks kordas paar töörühma liiget oma muret selle pärast, kuidas on koostatud mitmekeelset 

digiplatvormi käsitlevad aruanded, kus keskendutakse kvalitatiivsele narratiivile, selle asemel et esile 

tuua kõige rohkem toetust leidnud ideid. Üks liige ei olnud rahul töörühma käesoleva erakorralise 

koosoleku korraldamisega.  

 

3. Töörühma juhi lõppsõna 
Töörühma juht teatas, et järgmine koosolek korraldatakse 25.–26. märtsi täiskogu istungi raames. 

Töörühma juhi kavatsus on, et ta saaks esitada töörühma esimesed ettepanekute eelnõud. Need 

koostatakse pärast käesolevat koosolekut läbivaadatud GRIDi alusel.  
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LISA. Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühma liikmete nimekiri 
 

Töörühma juht:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Euroopa Parlament) 
Pressiesindaja: Kacper Parol  

 

Pöördumisvorm 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 Helena DALLI Euroopa Komisjon 
pr Elisa  GAMBARDELLA kodanikuühiskond 
pr Iratxe GARCÍA PÉREZ Euroopa Parlament 
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 
hr Stefano  MALLIA Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
pr Vladimíra  MARCINKOVÁ riikide parlamendid 
pr Mairead MCGUINNESS Euroopa Komisjon 
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 
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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 Vladimír ŠORF Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Eoin STAFFORD Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Eva-Maria LIIMETS 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 

 


