
 

1 
 

 
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. kovo 16 d., 17.00-19.00 val. 

 

1. Įžanginis pirmininkės žodis 
 

Pirmininkė Iratxe Garcia Perez pradėjo penktąjį darbo grupės posėdį ir informavo darbo grupės narius, 

kad kiek anksčiau tą dieną ji su grupe pasidalijo GRID darbo dokumentu, kurį grupei parengė Bendras 

sekretoriatas. Ji informavo darbo grupę, kad šiame etape GRID sudaro trys dalys: viena iš jų atspindi 

Europos piliečių grupės rekomendacijas, kita – atitinkamų nacionalinių piliečių forumų 

rekomendacijas, o trečioje dalyje pateiktos atitinkamos darbo grupės įrašų santraukų ir būsimos 

ataskaitos dėl daugiakalbės skaitmeninės platformos ištraukos. Siekiant efektyvios diskusijos, įvairios 

piliečių grupių rekomendacijos buvo sugrupuotos pagal temas. Pirmininkė pažymėjo, kad ji nori dirbti 

su grupe visiškai skaidriai ir todėl norėjo pasidalyti GRID darbo dokumentu. Siekiant sudaryti palankias 

sąlygas daugiakalbiams svarstymams, buvo į grupės darbo kalbas buvo pateikti automatinio vertimo 

dokumentai. Pirmininkė taip pat informavo, kad, nors darbo grupės lygmeniu oficialiai neleidžiama 

pateikti pastabų raštu, ji priims narių jai atsiųstas pastabas. Po šių preliminarių pastabų pirmininkė 

paragino darbo grupės narius pateikti pastabų dėl GRID dokumento, visų pirma atkreipdama dėmesį į 

trūkstamus elementus ir rekomendacijas, kurios, narių nuomone, yra ypač svarbios.  

 

2. Diskusijos: 
 

Keletas darbo grupės narių išreiškė nepasitenkinimą GRID dokumentu, nes, jų nuomone, jame 

nepakankamai dėmesio skiriama su ekonomika susijusiems aspektams. Jie pasiūlė, kad GRID būtų 

papildytas dar trimis potemėmis: konkurencingumo, MVĮ ir bendrosios rinkos, kad būtų atsižvelgta į 

idėjas, kurias šie nariai iškėlė ankstesniuose darbo grupių posėdžiuose ir kurias taip pat būtų galima 

rasti platformoje. Kita vertus, kai kurie kiti darbo grupės nariai buvo patenkinti GRID ir pažymėjo, kad 

ekonomikos stiprinimas jau atsispindėjo piliečių rekomendacijoje, pavyzdžiui, siūlant padėti įmonėms 

spręsti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos klausimus, ir manė, kad trys papildomos potemės pakenktų 
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viso GRID pusiausvyrai, tačiau galėtų apsvarstyti galimybę perskirstyti temas, kad jos geriau atspindėtų 

konkurencingumo klausimus.  

 

Aptardami konkrečius elementus, kurių šiuo metu trūko GRID, įvairūs darbo grupės nariai dėmesį skyrė 

įvairiems klausimams. Kai kurie daugiausia dėmesio skyrė ekonominiams klausimams, pavyzdžiui, 

mokslinių tyrimų ir inovacijų gerinimui, mokslinių tyrimų centrų steigimui, naujų teisės aktų MVĮ 

tinkamumo testavimui, biurokratijos mažinimui ir konkurencingumo patikros įdiegimui. Kiti nariai 

atkreipė dėmesį į aspektus, susijusius su Europos ekonomikos atsparumu ir savarankiškumu, 

daugiausia akcentuodami poreikį užtikrinti skaitmeninės infrastruktūros savarankiškumą, plėtoti 

strateginius sektorius, pavyzdžiui, kosmoso, tiekimo saugumo ir tiekimo grandinių įvairinimo. Dar kiti 

nariai daugiausia dėmesio skyrė švietimui ir kvalifikacijos kėlimui, akcentuodami idėjas, pavyzdžiui, 

sukurti atvirą Europos universitetą, kuriame visiems būtų rengiami nemokami kursai, plėtoti būsimą 

darbo jėgą ir remti vaikus bei jaunimą įgyvendinant Vaiko garantijų ir Jaunimo garantijų iniciatyvas ir 

daugiau investuoti į kalbų mokymąsi. Kalbant apie užimtumą, Parlamento nariai pabrėžė teisingo 

minimaliojo darbo užmokesčio svarbą, atsižvelgiant į kolektyvines derybas ir įvairius gerovės modelius, 

poreikį remti skaitmeninę darbo jėgą ir visų pirma platformų darbuotojus. Tačiau daugiausia dėmesio 

skirta socialiniams klausimams, be kita ko, poreikiui turėti bendrą Europos socialinį numerį, remti 

mažiau išsivysčiusių regionų vystymąsi, užtikrinti teisingas minimalias pajamas, gerinti socialines 

paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ilgalaikę priežiūrą ir paramą neformaliesiems slaugytojams, ir 

galiausiai ne kartą ragino prie Sutarčių pridėti socialinės pažangos protokolą. Be to, kai kurie nariai 

atkreipė dėmesį į sąžiningo apmokestinimo svarbą ir pritarė pasiūlymams šiuo klausimu.  

 

Galiausiai pora darbo grupės narių dar kartą išreiškė susirūpinimą dėl to, kaip buvo rengiamos 

ataskaitos dėl daugiakalbės skaitmeninės platformos, nes daugiausia dėmesio skirta kokybiniam 

naratyvui, o ne idėjoms, kurioms buvo labiausiai pritarta. Vienas narys buvo nepatenkintas šio 

neeilinio darbo grupės posėdžio sušaukimu.  

 

3. Baigiamasis pirmininkės žodis 
Pirmininkė informavo grupę, kad kitas darbo grupės posėdis vyks plenarinio posėdžio, kuris vyks 25–

26 d., metu. Pirmininkė siekė pasiruošti pateikti pirmuosius darbo grupės pasiūlymų projektus. Jie bus 

parengti remiantis šiame posėdyje peržiūrėtu GRID dokumentu.  
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PRIEDAS. Darbo grupės stipresnės ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų klausimais 
narių sąrašas 
 

Pirmininkė:  Iratxe GARCIA PEREZ (Europos Parlamentas) 
Grupės atstovas: Kacper Parol  

 

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

p. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Europos piliečių forumai 

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

p. Stefano  MALLIA Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

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

p. Oliver  RÖPKE Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

p. Christophe ROUILLON Regionų komitetas 
p. Vladimír ŠORF Europos piliečių forumai 
p. Eoin STAFFORD Europos piliečių forumai 
p. Eva-Maria LIIMETS Taryba 
p.  Katja TRILLER VRTOVEC Taryba 
p. Els  VAN HOOF Nacionaliniai parlamentai 
p. Monika VANA Europos Parlamentas 
p.  Luca VISENTINI Socialiniai partneriai 
p. Ružica  VUKOVAC Nacionaliniai parlamentai 

 


