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ATA SUMÁRIA 

 
Grupo de trabalho «Uma economia mais forte, justiça social e emprego» 

 
Presidido por Iratxe García Pérez (substituída parcialmente por Gabriele Bischoff), Parlamento 

Europeu  
 

16 de março de 2022, das 17h00 às 19h00 
 

1. Observações introdutórias da presidente 
 

A presidente Iratxe García Pérez deu início à quinta reunião do Grupo de Trabalho (GT), informando 

os membros do grupo de trabalho de que, no mesmo dia, tinha partilhado com o grupo o documento 

GRID para o grupo de trabalho, elaborado pelo Secretariado Comum. Informou o Grupo de Trabalho 

de que o GRID continha, nesta fase, três colunas: uma que reflete as recomendações do Painel de 

Cidadãos Europeus, outra com as recomendações dos painéis nacionais de cidadãos pertinentes e 

uma terceira coluna com excertos pertinentes das atas sumárias do grupo de trabalho e do próximo 

relatório sobre a Plataforma Digital Multilingue. As diferentes recomendações dos painéis de cidadãos 

foram agrupadas por tema para facilitar o debate. A presidente informou que pretende trabalhar com 

total transparência com o grupo e que, por conseguinte, pretendia partilhar o documento GRID. Para 

facilitar as deliberações multilingues, foram fornecidas traduções automáticas para as línguas do 

grupo de trabalho. A presidente informou ainda que, embora os contributos escritos não fossem 

formalmente autorizados no âmbito de um grupo de trabalho, acolheria com agrado qualquer 

contributo que os membros desejassem enviar-lhe. Após estas observações preliminares, a presidente 

convidou os membros do grupo de trabalho a comentar o GRID, destacando, em especial, os 

elementos em falta, bem como as recomendações que considerassem particularmente importantes.  

 

2. Debate  
 

Vários membros do grupo de trabalho manifestaram a sua insatisfação com o GRID, por considerarem 

que este não conferia suficiente destaque aos aspetos relacionados com a economia. Propuseram que 

o GRID fosse complementado com mais três grupos temáticos – competitividade, PME e mercado 

único, a fim de refletir as ideias que estes membros tinham suscitado em reuniões anteriores do grupo 

de trabalho e que poderiam também ser encontradas na plataforma. Em contrapartida, outros 

membros do grupo de trabalho mostraram-se satisfeitos com o GRID e observaram que o reforço da 
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economia estava já refletido na recomendação dos cidadãos, por exemplo, ao propor-se o apoio às 

empresas na gestão das transições ecológica e digital, e consideraram que três grupos temáticos 

adicionais seriam prejudiciais para o equilíbrio do GRID no seu conjunto, embora se pudesse ponderar 

uma remodelação com vista a abordar melhor as questões de competitividade.  

 

No debate dos elementos específicos atualmente em falta no GRID, os membros do grupo de trabalho 

centraram-se em diferentes questões. Alguns centraram-se em questões económicas, suscitando, por 

exemplo, a melhoria da investigação e da inovação, a criação de polos de investigação, a realização de 

um teste de adequação às PME para a nova legislação, a redução da burocracia e a introdução de um 

controlo da competitividade. Outros centraram-se nos aspetos relacionados com a resiliência e a 

autonomia da economia europeia, nomeadamente na necessidade de estabelecer a autonomia das 

infraestruturas digitais, desenvolvendo setores estratégicos, como o espaço, a segurança do 

aprovisionamento e a diversificação das cadeias de abastecimento. Alguns membros centraram-se na 

educação e na melhoria de competências, destacando ideias como a criação de uma Universidade 

Aberta Europeia com cursos gratuitos para todos, o desenvolvimento da futura mão de obra e o apoio 

das crianças e dos jovens com as Garantias para a Infância e a Juventude, e um maior investimento na 

aprendizagem de línguas. No que diz respeito ao setor do trabalho, os membros destacaram a 

importância de um salário mínimo justo, respeitando a negociação coletiva e os diferentes modelos 

de proteção social, a necessidade de apoiar o trabalho digital e, em particular, os trabalhadores das 

plataformas. No entanto, a maioria das intervenções realçou as questões sociais, nomeadamente, a 

criação de um número social único europeu, o apoio ao desenvolvimento de regiões menos 

desenvolvidas, a garantia de um rendimento mínimo justo, a melhoria dos serviços sociais, incluindo 

a habitação, os cuidados prolongados, bem como o apoio aos cuidadores informais; por último, em 

várias intervenções, foi referida a inclusão nos Tratados de um protocolo para o progresso social. Além 

disso, alguns membros salientaram a importância de uma tributação justa e apoiaram as propostas a 

este respeito.  

 

Por último, alguns membros do grupo de trabalho reiteraram as suas preocupações quanto à forma 

como os relatórios sobre a Plataforma Digital Multilingue foram elaborados, centrando-se numa 

narrativa qualitativa, em vez de representarem as ideias mais aprovadas. Um membro mostrou-se 

insatisfeito com a realização desta reunião extraordinária do grupo de trabalho.  
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3. Observações finais da presidente 
A presidente informou o grupo de que a próxima reunião do grupo de trabalho terá lugar à margem 

da reunião plenária de 25-26. A intenção da presidente era poder apresentar os primeiros projetos de 

propostas provenientes do grupo de trabalho. Estes serão elaborados com base num GRID revisto na 

sequência desta reunião.  

 

 

ANEXO. Lista de membros do Grupo de Trabalho «Uma economia mais forte, justiça social e 
emprego» 
 

Presidente:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlamento Europeu) 
Porta-voz: Kacper Parol  

 

Título Nome Apelido Componente 
Sr. Vincenzo   AMENDOLA Conselho 

Sra. Clotilde   ARMAND Representante local/regional 
Sra. Manon AUBRY Parlamento Europeu 
Sra. Regina BASTOS Eventos/painéis nacionais de cidadãos 
Sra. Nicola BEER Parlamento Europeu 
Sr. Markus BEYRER Parceiros sociais 

Sra. Gabriele BISCHOFF Parlamento Europeu 
Sra. Maret Michaela BRUNNERT Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Christian  BUCHMANN Parlamentos nacionais 
Sr. Jan CHLUP Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra.  Rosianne  CUTAJAR Parlamentos nacionais 
Sra. Helena DALLI Comissão Europeia 
Sra. Elisa  GAMBARDELLA Sociedade civil 
Sra. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento Europeu 
Sr.  Wilm GEURTS Conselho 
Sr. Roman HAIDER Parlamento Europeu 

Sra. Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamentos nacionais 
Sr. Michiel HOOGEVEEN Parlamento Europeu 

Sra. Meira  HOT Parlamentos nacionais 

Sra. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Marina KALJURAND Parlamento Europeu  
Sr. Siim  KALLAS Parlamentos nacionais 
Sr. Joémy LINDAU Painéis de cidadãos europeus 
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Sr. Stefano  MALLIA Comité Económico e Social Europeu 
Sra. Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamentos nacionais 
Sra. Mairead MCGUINNESS Comissão Europeia 
Sra.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Conselho 
Sra. Roberta METSOLA Parlamento Europeu 
Sr. Radu-Mihai  MIHAIL Parlamentos nacionais 

Sra. Lucía  MUÑOZ Parlamentos nacionais 
Sr. Siegfried MUREȘAN Parlamento Europeu 
Sr. Niklas Hendrik NIENASS Parlamento Europeu 

Sra. Leverne NIJMAN Eventos/painéis nacionais de cidadãos 
Sra. Marina  NIKOLAOU Parlamentos nacionais 
Sr. Władysław  ORTYL Comité das Regiões 
Sr. Kacper PAROL Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Sirpa PIETIKÄINEN Parlamento Europeu 
Sr. Neale  RICHMOND Parlamentos nacionais 
Sr. Vibe RØMER WESTH Conselho 
Sr. Oliver  RÖPKE Comité Económico e Social Europeu 
Sr. Christophe ROUILLON Comité das Regiões 
Sr. Vladimír ŠORF Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Eoin STAFFORD Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Eva-Maria LIIMETS Conselho 
Sra.  Katja TRILLER VRTOVEC Conselho 
Sra. Els  VAN HOOF Parlamentos nacionais 
Sra. Monika VANA Parlamento Europeu 
Sr.  Luca VISENTINI Parceiros sociais 

Sra. Ružica  VUKOVAC Parlamentos nacionais 
 


