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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

 

Spēcīgākas ekonomikas, sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumu darba grupa 

 

Vadītāja Iratxe García Pérez, Eiropas Parlaments  

 

2022. gada 25. martā, plkst. 9.00-11:30; plkst. 14.00–16.00 

 

1) Darba grupas vadītājas ievadvārdi 

Sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tīmeklī (ieraksts pieejams šeit). Vadītāja 

iepazīstināja ar priekšlikumu projektiem, kas locekļiem tika izdalīti pirms sanāksmes. Viņa norādīja, ka 

dokumentā ir iekļauts ievads un jauna kopa par konkurētspēju (salīdzinājumā ar iepriekš apspriesto 

tīklojumu). Viņa uzsvēra, ka līdzsvara panākšana starp iedzīvotāju ieteikumiem un darba grupas 

locekļu idejām ir sarežģīts uzdevums, taču pauda pārliecību, ka priekšlikumu projekti kalpo par 

diskusiju noderīgu pamatu. Papildus tam vadītāja paziņoja par tās Itālijas pilsoņu ekspertu grupas 

darba pabeigšanu, kura iesniedza ievērojamu skaitu ieteikumu politikas jomās, kas attiecas uz šo darba 

grupu.1 Tos ņems vērā nākamajā priekšlikumu projektu versijā. 

 

2) Runaspersonas uzstāšanās 

Runaspersona paziņoja par funkcijas maiņu. Runaspersonas vietnieks piekrita, ka dokuments atbilst 

pilsoņu ieteikumiem. 

 

Kopās rīkota iepazīstināšana ar priekšlikumu projektiem, kas ir pievienoti pielikumā, un to 

apspriešana nolūkā ar tiem iepazīstināt 26. marta plenārsēdes dalībniekus. 

 

Grupas locekļi pirmajā kārtā komentēja dokumenta struktūru un vispārējo saturu. Daži iebilda, jo 

neuzskatīja, ka viņu idejas dokumentā ir (adekvāti) atspoguļotas un ka dokuments joprojām ir 

neobjektīvs attiecībā uz sociāliem jautājumiem. Atsevišķi locekļi ierosināja pārskatīt dokumentu, 

ņemot vērā jauno situāciju — karu Ukrainā. Tomēr daudzi ar tekstu bija apmierināti un pateicās 

vadītājai par paveikto darbu un uzstājās debatēs par konkrētiem jautājumiem. Daži runātāji debatēs 

paziņoja par rakstiskiem komentāriem. Atsevišķi locekļi inēja, ka darba grupas secinājumos būtu 

skaidri jāatspoguļo ES pilsoņu ideju daudzveidība, savukārt citi norādīja, ka tajos pretrunīgie 

priekšlikumi ir jāsvītro. Iedzīvotāji uzsvēra, ka šis darbs ir vērsts uz ilgtermiņa mērķiem un ka viņi 

nevēlas, lai viņu idejas tiktu būtiski mainītas un mīkstinātas. Tika izteikts aicinājums priekšlikumos 

neizmantot pārāk normatīvu formulējumu, savukārt citi locekļi uzsvēra nepieciešamību saglabāt 

iedzīvotāju ieteikumu vērienīgumu. 

 
1 Kā ir saglabāts platformas tīmekļa vietnē: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=lv 
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3) Ilgtspējīga izaugsme un inovācija 

Locekļi apsprieda atbalstu inovācijai, pētniecībai un MVU un īpašu uzmanību pievērst 

jaunuzņēmumiem, kas ir uzskatāmi par inovācijas un pārrobežu sadarbības virzītājspēku. Vairāki 

runātāji uzsvēra ilgtspējīgu energoresursu komplekta nozīmi ES stratēģiskās autonomijas uzlabošanā. 

Daži locekļi atbalstīja plašāku formulējumu, jo netika panākta vienošanās par kodolenerģiju un gāzi, 

savukārt citi vēlējās saglabāt neskartu pašreizējo tekstu. Tika apspriests pārtikas nodrošinājums un 

stratēģiskā autonomija vispār, tostarp piekļuve izejvielām. Lai gan daži runātāji apšaubīja 

nepieciešamību Konferences ietvaros apspriest ekonomikas pārvaldības sistēmu, daudzi uzsvēra tās 

būtisko nozīmi spēcīgākas un noturīgas ekonomikas veidošanā un lūdza to iekļaut, jo īpaši, ņemot vērā 

Eiropas pusgadu. Vairāki locekļi prasīja apsvērt jaunus rādītājus, kas pārsniegtu IKP. Tika atgādināts 

par priekšlikumu Līgumā iekļaut sociālā progresa protokolu, lai nodrošinātu sociālo tiesību prioritāti 

gadījumos, kad rodas konflikts ar ekonomiskajām brīvībām — priekšlikums, kas ļoti bieži ir apstiprināts 

digitālajā platformā.  

 

4) Spēcīgāka ES konkurētspēja un ciešāk integrēts vienotais tirgus 

Vairāki locekļi iesniedza idejas par vienotā tirgus testu un konkurētspējas pārbaudēm (t. i., neatkarīgu 

un pārredzamu novērtējumu par ES tiesību aktu priekšlikumu ietekmi uz ES uzņēmumu konkurētspēju, 

jo īpaši, ņemot vērā globālo dimensiju). Nepieciešamība samazināt birokrātiju un formalitātes tika 

atzīta par ES konkurētspējas priekšnoteikumu. Viens runātājs prasīja ievērot principu “viens pieņemts 

— divi atcelti” (papildus pašreizējai pieejai “viens pieņemts — viens atcelts”), savukārt kāds cits 

runātājs šo priekšlikumu dēvēja par pārāk pārmērīgu.  

 

5) Integrējoši darba tirgi 

Tika diskutēta nepieciešamība veicināt minimālo algu, vienlaikus ievērojot valstu tradīcijas. Kaut arī 

daži runātāji aicināja svītrot atsauci uz to (jo tā jau patlaban ir ES iestāžu starpā notiekošo sarunu 

priekšmets), savukārt citi nepiekrita, jo šāds solis būtu pretrunā iedzīvotāju ieteikumiem. Locekļi 

izvirzīja jautājumu par darba ņēmēju aizsardzību digitālajā darba tirgū. Vairāki locekļi prasīja visos 

priekšlikumos stiprināt dažādus dzimumu līdztiesības aspektus. Daži prasīja pievērst lielāku uzmanību 

jauniešiem un viņu vajadzībām jautājumā par kvalitatīvām darbvietām, mājokļiem, kā arī vides 

problēmām. Daži locekļi atbalstīja pašreizējo priekšlikumu aizliegt neapmaksātu stažēšanos, savukārt 

citi vēlējās bieži “mīkstināt” valodu un vēlētos, lai runa būtu par apmaksātas stažēšanās jūtamāku 

veicināšanu. Ir jāpieliek arī lielākas pūles, lai uzlabotu cilvēku kvalifikāciju un novērstu prasmju 

trūkumu. Vairāki runātāji atsaucās uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru un priekšlikumu projektu saikni.  

 

6) Spēcīgākas sociālās politikas nostādnes 
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Kopumā bija vērojama viedokļu tuvināšanās par nepieciešamību pēc spēcīgākas sociālās politikas —, 

ja daži locekļi aicināja rīkoties aktīvāk (piemēram, attiecībā uz minimālo ienākumu shēmām, 

bezpajumtniecības izskaušanu), tad citi atgādināja par subsidiaritātes principu.  

 

7) Demogrāfiskās pārmaiņas 

 

Vairāki runātāji pievērsās nepieciešamībai risināt demogrāfiskās problēmas, cita starpā, izmantojot 

bērniem un ģimenei draudzīgus pasākumus un aprūpētāju un vecāka gadagājuma cilvēku atbalsta 

pasākumus.   

 

8) Fiskālā un nodokļu politika 

 

Daudzi atbalstīja nodokļu pārredzamības un taisnīguma uzlabošanu visā Eiropas Savienībā, lai 

atbalstītu MVU un inovāciju. Citi runātāji aicināja veikt lielāku skaitu pasākumu, lai novērstu 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un vajadzības gadījumā piešķirt ES lielāku kompetenci šajā jomā. 

Pamatojoties uz valstu pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumiem, tika diskutēts par eiroobligācijām, un daži 

locekļi aicināja tās svītrot un atgriezties pie ieteikuma sākotnējā formulējuma. Lai spēcinātu teritoriālo 

kohēziju, viens loceklis aicināja uzlabot daudzlīmeņu pārvaldību un ES līdzekļu izmantošanu. 

 

9) Sanāksmes vadītāja noslēguma vārdi  

 

Vadītāja slēdz sanāksmi, pateicoties locekļiem par auglīgu viedokļu apmaiņu un paziņojot par jaunu 

projektu, kas ietvertu uzstāšanās un kas tiks izplatīts, rīkojot nākamo darba grupas sanāksmi. 

 

PIELIKUMS: Spēcīgākas ekonomikas, sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumu darba grupas 

dalībnieku saraksts 

 

Vadītāja:  Iratxe GARCIA PEREZ (Eiropas Parlaments) 

Runaspersona: 

Runaspersonas vietnieks: 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 

 

Vārds Uzvārds Orgāns 

Vincenzo   AMENDOLA Council 

Clotilde   ARMAND Vietējās/reģionālās pašvaldības pārstāve 

Manon AUBRY Eiropas Parlaments 

Regina BASTOS Valsts pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Nicola BEER Eiropas Parlaments 

Markus BEYRER sociālie partneri 

Gabriele BISCHOFF Eiropas Parlaments 
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Maret Michaela BRUNNERT Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

Christian  BUCHMANN Dalībvalstu parlamenti 

Jan CHLUP Valsts 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 Dalībvalstu parlamenti 

Michiel HOOGEVEEN Eiropas Parlaments 

Meira  HOT Dalībvalstu parlamenti 

Camila Isabelle 

Chalotte 
JENSEN Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

Marina KALJURAND Eiropas Parlaments  

Siim  KALLAS Dalībvalstu parlamenti 

Joémy LINDAU Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

Stefano  MALLIA 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Vladimíra  MARCINKOVÁ Dalībvalstu parlamenti 

Mairead MCGUINNESS Eiropas Komisija 

Andreja METELKO-ZGOMBIC Padome 

Roberta METSOLA Eiropas Parlaments 

Radu-Mihai  MIHAIL Dalībvalstu parlamenti 

Lucía  MUÑOZ Dalībvalstu parlamenti 

Siegfried MUREȘAN Eiropas Parlaments 

Niklas Hendrik NIENASS Eiropas Parlaments 

Leverne NIJMAN Valsts pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Marina  NIKOLAOU Dalībvalstu parlamenti 

Władysław  ORTYL Reģionu komiteja 

Kacper PAROL Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

Sirpa PIETIKÄINEN Eiropas Parlaments 

Neale  RICHMOND Dalībvalstu parlamenti 

Vibe RØMER WESTH Padome 

Oliver  RÖPKE 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Christophe ROUILLON Reģionu komiteja 

Nicolas SCHMIT Eiropas Komisija 
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Vladimír ŠORF Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

Eoin STAFFORD Eiropas iedzīvotāju paneļdiskusijas 

Eva-Maria LIIMETS Padome 

Katja TRILLER VRTOVEC Padome 

Els  VAN HOOF Dalībvalstu parlamenti 

Monika VANA Eiropas Parlaments 

Luca VISENTINI Sociālie partneri 

Ružica  VUKOVAC Dalībvalstu parlamenti 

 


