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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

 
Spēcīgākas ekonomikas, sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumu darba grupa 

 
Darba grupas sanāksmi vadīja Iratxe García Pérez (ko daļēji aizstāja Gabriele Bischoff), Eiropas 

Parlaments  
 

2022. gada 16. martā plkst. 17.00-19:00 
 

1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi 
 

Sanāksmes vadītāja Iratxe Garcia Perez atklāja darba grupas (DG) piekto sanāksmi, informējot darba 

grupas locekļus, ka agrāk tajā pašā dienā viņa darba grupai nosūtīja grupas GRID tabulu, ko sagatavojis 

kopīgais sekretariāts. Viņa informēja darba grupu, ka GRID tabulā šajā posmā ir trīs ailes, no kurām 

viena atspoguļo Eiropas Pilsoņu grupas ieteikumus, viena — attiecīgo valstu pilsoņu paneļdiskusiju 

ieteikumus un trešā — attiecīgos izvilkumus no darba grupas protokolu kopsavilkumiem un no 

gaidāmā ziņojuma par daudzvalodu digitālo platformu. Lai veicinātu diskusiju, dažādie pilsoņu 

paneļdiskusiju ieteikumi ir sagrupēti pa tematiem. Sanāksmes vadītāja norādīja, ka vēlas grupas darbā 

panākt pilnīgu pārredzamību, tādēļ ir izplatījusi GRID tabulu grupas locekļiem. Lai atvieglotu 

daudzvalodu apspriežu režīmu, darba grupā lietotajās valodās ir pieejami dokumentu mašīntulkojumi. 

Sanāksmes vadītāja arī informēja, ka, lai gan rakstiski komentāri darba grupas līmenī nav oficiāli atļauti, 

viņa atzinīgi vērtēs jebkādu ieguldījumu, ko locekļi vēlas viņai nosūtīt. Pēc šīm sākotnējām piezīmēm 

sanāksmes vadītāja aicināja darba grupas locekļus sniegt komentārus par GRID tabulu, jo īpaši uzsverot 

trūkstošos elementus, kā arī ieteikumus, ko locekļi uzskata par īpaši svarīgiem.  

 

2. Diskusija 
 

Vairāki darba grupas locekļi pauda neapmierinātību ar GRID tabulu, norādot, ka tajā ar ekonomiku 

saistītiem aspektiem nav piešķirta pietiekama nozīme. Viņi ierosināja GRID tabulu papildināt ar vēl 

trim kopām — konkurētspēja, MVU un vienotais tirgus —, lai atspoguļotu idejas, ko viņi bija pauduši 

iepriekšējās darba grupas sanāksmēs un  var atrast arī platformā. Savukārt daži citi darba grupas locekļi 

bija apmierināti ar GRID tabulu un norādīja, ka ekonomikas stiprināšana jau ir atspoguļota pilsoņu 

ieteikumā, piemēram, ierosinot atbalstīt uzņēmumus zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā, kā arī 

pauda uzskatu, ka trīs papildu kopas kaitētu GRID tabulas kopējam līdzsvaram, taču varētu apsvērt 

iespēju to pārstrukturēt, lai tajā labāk atspoguļotu konkurētspējas jautājumus.  
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Apspriežot konkrētus elementus, kas pašlaik nav iekļauti GRID tabulā, dažādi darba grupas locekļi 

pievērsās atšķirīgiem jautājumiem. Daži koncentrējās uz ekonomikas jautājumiem, piemēram, 

pētniecības un inovācijas uzlabošanu, pētniecības centru izveidi, jauno tiesību aktu atbilstības MVU 

pārbaudi, birokrātijas samazināšanu un konkurētspējas pārbaudes ieviešanu. Daži locekļi pievērsās 

aspektiem, kas saistīti ar Eiropas ekonomikas noturību un autonomiju, galveno uzmanību pievēršot 

nepieciešamībai izveidot digitālās infrastruktūras autonomiju, attīstot stratēģiskas jomas, piemēram, 

kosmosa nozari, piegādes drošību un piegādes ķēžu dažādošanu. Citi locekļi pievērsās izglītībai un 

prasmju pilnveidei, uzsverot tādas idejas kā Eiropas atvērtās universitātes izveide ar bezmaksas 

kursiem, kas pieejami visiem, nākotnes darbaspēka attīstīšana un atbalsts bērniem un jauniešiem 

saistībā ar Garantiju bērniem un Garantiju jauniešiem, kā arī lielāki ieguldījumi valodu apguvē. 

Darbaspēka jautājumā komitejas locekļi uzsvēra taisnīgas minimālās algas nozīmi, ievērojot darba 

koplīguma slēgšanas sarunas un dažādus labklājības modeļus, nepieciešamību atbalstīt digitālo 

darbaspēku un jo īpaši platformu darbiniekus. Tomēr lielākā daļa intervences pasākumu bija vērsti uz 

sociāliem jautājumiem, tostarp par vienotu Eiropas sociālo numuru, atbalstu mazāk attīstītu reģionu 

attīstībai, taisnīgu minimālo ienākumu nodrošināšanu, sociālo pakalpojumu, tostarp mājokļu, un 

ilgtermiņa aprūpes uzlabošanu, kā arī atbalstu neformālajiem aprūpētājiem, un, visbeidzot, 

vairākkārtēji tika uzsvērts jautājums par sociālā progresa protokola iekļaušanu Līgumos. Turklāt daži 

locekļi norādīja, ka ir svarīgi nodrošināt taisnīgu nodokļu uzlikšanu, un atbalstīja priekšlikumus šajā 

sakarā.  

 

Visbeidzot, pāris darba grupas locekļi atkārtoti pauda bažas par to, kā tika sagatavoti ziņojumi par 

daudzvalodu digitālo platformu — tajā galvenā uzmanība tika pievērsta kvalitatīvam vēstījumam, nevis 

visvairāk atbalstīto ideju atspoguļošanai. Viens loceklis bija neapmierināts ar šādas darba grupas 

ārkārtas sanāksmes rīkošanu.  

 

3. Sanāksmes vadītājas noslēguma vārdi 
Sanāksmes vadītāja informēja grupu, ka nākamā darba grupas sanāksme notiks līdztekus plenārsēdei 

šī gada 25.–26. martā. Sanāksmes vadītāja plāno tajā iesniegt izskatīšanai darba grupas pirmo 

priekšlikumu projektus. Tos sagatavos, pamatojoties uz pārskatīto GRID tabulu pēc šīs sanāksmes.  
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PIELIKUMS. Spēcīgākas ekonomikas, sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumu darba grupas 
dalībnieku saraksts 
 

Sanāksmes vadītāja:  Iratxe GARCIA PEREZ (Eiropas Parlaments) 
Runaspersona: Kacper Parol  

 

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 
Helena DALLI Eiropas Komisija 

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 
Mairead MCGUINNESS Eiropas Komisija 
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 
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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 
Vladimír ŠORF Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Eoin STAFFORD Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Eva-Maria LIIMETS Padome 

Katja TRILLER VRTOVEC Padome 
Els  VAN HOOF valstu parlamenti 

Monika VANA Eiropas Parlaments 
Luca VISENTINI sociālie partneri 

Ružica  VUKOVAC valstu parlamenti 
 


