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PROCES VERBAL SUMAR 

 
Grupul de lucru pentru o economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă 

 
Prezidat de Iratxe García Pérez (înlocuită parțial de Gabriele Bischoff), Parlamentul European  

 
16 martie 2022, 17.00-19.00 

 

1. Observații introductive ale președintei 
 

Președinta Iratxe Garcia Perez a deschis cea de a cincea reuniune a grupului de lucru (GL) informând 

membrii că, mai devreme în aceeași zi, a comunicat grupului documentul GRID pregătit pentru acesta 

de secretariatul comun. Ea a informat grupul de lucru că GRID conține, în această etapă, trei coloane: 

una care reflectă recomandările grupului de dezbatere al cetățenilor europeni, una cu recomandările 

grupurilor naționale relevante ale cetățenilor și o a treia coloană cu extrase relevante din procesele-

verbale sumare ale GL și din viitorul raport privind platforma digitală multilingvă. Diferitele 

recomandări ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor au fost grupate pe teme, pentru a facilita 

discuția. Președinta a menționat că dorește să lucreze în deplină transparență cu grupul și, prin 

urmare, vrea să discute GRID. Pentru a facilita deliberările multilingve, au fost furnizate traduceri 

automate în limbile grupului de lucru. Președinta a informat, de asemenea, că, deși contribuțiile scrise 

nu sunt permise în mod oficial la nivelul GL, va saluta orice contribuție pe care membrii doresc să o 

trimită. După aceste observații preliminare, președinta i-a invitat pe membrii grupului de lucru să 

prezinte observații cu privire la GRID, evidențiind în special elementele care lipsesc, precum și 

recomandările pe care deputații le-au considerat deosebit de importante.  

 

2. Dezbatere - 
 

Unii membri ai GL și-au exprimat nemulțumirea față de GRID, considerând că nu acordă suficientă 

importanță aspectelor legate de economie. Ei au propus ca GRID să fie completat cu alte trei grupe – 

privind competitivitatea, IMM-urile și piața unică - pentru a reflecta ideile exprimate de membrii 

respectivi în cadrul reuniunilor anterioare ale GL, care pot fi găsite și pe platformă. În schimb, alți 

membri ai grupului de lucru au fost mulțumiți de GRID și au remarcat că consolidarea economiei s-a 

reflectat deja în recomandarea cetățenilor, de exemplu prin propunerea de a sprijini întreprinderile în 

abordarea tranziției ecologice și a celei digitale; în plus, au afirmat că alte trei grupe ar fi în detrimentul 
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echilibrului GRID în ansamblu, dar ar putea lua în considerare o remaniere pentru a reflecta mai bine 

aspectele legate de competitivitate.  

 

La discutarea elementelor specifice care lipseau din GRID, mai mulți membri ai grupului de lucru s-au 

axat pe diferite aspecte. Unii au ridicat aspecte economice, propunând, de exemplu, îmbunătățirea 

cercetării și inovării, crearea de centre de cercetare, efectuarea unui test de adecvare privind IMM-

urile pentru noile acte legislative, reducerea birocrației și introducerea unei verificări a 

competitivității. Alți membri s-au axat pe aspectele legate de reziliența și autonomia economiei 

europene, concentrându-se pe necesitatea de a autonomiza infrastructura digitală, dezvoltând 

sectoare strategice, cum ar fi spațiul, pe securitatea aprovizionării și pe diversificarea lanțurilor de 

aprovizionare. Unii deputați s-au axat pe educație și perfecționare, evidențiind idei precum înființarea 

unei universități europene deschise, cu cursuri gratuite pentru toți, dezvoltarea viitoarei forțe de 

muncă și sprijinirea copiilor și a tinerilor cu garanții pentru copii și tineret și investiții mai mari în 

învățarea limbilor străine. În ceea ce privește forța de muncă, deputații au subliniat importanța unui 

salariu minim echitabil, care să respecte negocierile colective și diferitele modele de protecție socială, 

necesitatea de a sprijini forța de muncă digitală și, în special, lucrătorii de pe platforme. Cu toate 

acestea, cel mai mare număr de intervenții s-au axat pe aspecte sociale, printre care un număr social 

european unic, sprijinirea dezvoltării regiunilor mai puțin dezvoltate, asigurarea unui venit minim 

echitabil, îmbunătățirea serviciilor sociale, inclusiv a celor legate de locuințe, a îngrijirii pe termen lung, 

precum și a sprijinului pentru îngrijitorii informali, și, în cele din urmă, în mai multe rânduri, includerea 

în tratate a unui protocol privind progresul social. În plus, unii membri au subliniat importanța 

impozitării echitabile și au susținut propunerile în acest sens.  

 

În cele din urmă, câțiva membri ai grupului de lucru și-au reiterat preocupările cu privire la modul în 

care au fost elaborate rapoartele privind platforma digitală multilingvă, axându-se pe calitatea 

discursului, și nu pe gradul de popularitate a ideilor. Un deputat a fost nemulțumit de faptul că a avut 

loc această reuniune extraordinară a GL.  

 

3. Cuvântul de încheiere a președintei 
Președintele informează grupul că următoarea reuniune a grupului de lucru va avea loc în jurul 

ședinței plenare din 25-26. Intenția președintelui era de a putea prezenta primele proiecte de 
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propuneri din partea grupului de lucru. Acestea vor fi pregătite pe baza unui GRID revizuit în urma 

acestei reuniuni.  

 

 

ANEXĂ Lista membrilor grupului de lucru pentru o economie mai solidă, justiție socială și locuri de 
muncă 
 

Președintă:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlamentul European) 
Purtător de cuvânt Kacper Parol  

 

Titlu Prenume Nume Instituție 
Dl Vincenzo   AMENDOLA Consiliu 

Dna Clotilde   ARMAND Reprezentant local/regional 
Dna Manon AUBRY Parlamentul European 

Dna Regina BASTOS Grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor/evenimente la nivel național 

Dna Nicola BEER Parlamentul European 
Dl Markus BEYRER Partenerii sociali 

Dna Gabriele BISCHOFF Parlamentul European 
Dna Maret Michaela BRUNNERT Grupurile de dezbatere europene 
Dl Christian  BUCHMANN Parlamente naționale 

Dl Jan CHLUP Grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor/evenimente la nivel național 

Dna  Rosianne  CUTAJAR Parlamente naționale 
Dna Helena DALLI Comisia Europeană 
Dna Elisa  GAMBARDELLA Civil Society 
Dna Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamentul European 
Dl  Wilm GEURTS Consiliu 
Dl Roman HAIDER Parlamentul European 

Dna Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamente naționale 
Dl Michiel HOOGEVEEN Parlamentul European 

Dna Meira  HOT Parlamente naționale 

Dna Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Grupurile de dezbatere europene 

Dna Marina KALJURAND Parlamentul European  
Dl Siim  KALLAS Parlamente naționale 
Dl Joémy LINDAU Grupurile de dezbatere europene 
Dl Stefano  MALLIA Comitetul Economic și Social European 

Dna Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamente naționale 
Dna Mairead MCGUINNESS Comisia Europeană 
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Dna  Andreja METELKO-ZGOMBIC Consiliu 
Dna Roberta METSOLA Parlamentul European 
Dl Radu-Mihai  MIHAIL Parlamente naționale 

Dna Lucía  MUÑOZ Parlamente naționale 
Dl Siegfried MUREȘAN Parlamentul European 
Dl Niklas Hendrik NIENASS Parlamentul European 

Dna Leverne NIJMAN Grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor/evenimente la nivel național 

Dna Marina  NIKOLAOU Parlamente naționale 
Dl Władysław  ORTYL Comitetul Regiunilor 
Dl Kacper PAROL Grupurile de dezbatere europene 

Dna Sirpa PIETIKÄINEN Parlamentul European 
Dl Neale  RICHMOND Parlamente naționale 
Dl Vibe RØMER WESTH Consiliu 
Dl Oliver  RÖPKE Comitetul Economic și Social European 
Dl Christophe ROUILLON Comitetul Regiunilor 
Dl Vladimír ŠORF Grupurile de dezbatere europene 
Dl Eoin STAFFORD Grupurile de dezbatere europene 

Dna Eva-Maria LIIMETS Consiliu 
Dna  Katja TRILLER VRTOVEC Consiliu 
Dna Els  VAN HOOF Parlamente naționale 
Dna Monika VANA Parlamentul European 
Dl  Luca VISENTINI Partenerii sociali 

Dna Ružica  VUKOVAC Parlamente naționale 
 


