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Pirmininkavo Iratxe García Pérez (Europos Parlamentas)  

 
2022 m. balandžio 7 d. 18.00–20.00 val. 

 
1) Pirmininkės įžanginis žodis 

Posėdis buvo mišraus formato ir transliuojamas internetu. Pirmininkė pristatė persvarstytus 
pasiūlymų projektus, kurie buvo išplatinti dieną prieš posėdį. Ji nurodė, kad dokumentas, kuris buvo 
išplatintas anksčiau tą savaitę, po dvišalių konsultacijų buvo patikslintas, ir išreiškė viltį, kad su šiais 
paskutiniais pakeitimais kompromisas bus priimtinas visoms dalyvaujančioms šalims. Pirmininkė 
pažymėjo, kad reikėjo įdėti daug pastangų norint užtikrinti, kad, viena vertus, būtų atsižvelgiama į 
piliečių rekomendacijas ir tvirtą socialinę darbotvarkę, ir, kita vertus, ji būtų suderinta su elementais, 
kurių reikalavo kiti darbo grupės nariai, kad būtų pasiektas kompromisas.  

 
2) Grupės atstovės ir jos pavaduotojo kalba 

Grupės atstovė atkreipė dėmesį į didžiulį pirmininkės ir jos komandos atliktą darbą ir nurodė, jog 
piliečiams yra svarbiausia užtikrinti, kad jų rekomendacijose pateikta tvirta socialinė darbotvarkė būtų 
įtraukta į pasiūlymus, o tai ir yra padaryta. Kalbėdama apie naujausius pakeitimus ji pabrėžė, kad 
siūloma patariamoji konkurencingumo įstaiga neatstovautų visiems piliečiams, nes socialiniai 
partneriai paprastai neatstovauja nedirbantiems asmenims. Grupės atstovo pavaduotojas atkreipė 
dėmesį, kad naujausio projekto įvado pabaigoje pateikti du sakiniai gali kelti problemų bendram 
sutarimui, kuris buvo pasiektas derinant Europos piliečių forumo rekomendacijas ir įvairių nacionalinių 
piliečių forumų rekomendacijas. Jis taip pat palankiai įvertino tai, kad į naujausią teksto redakciją 
neįtrauktos neaiškios Italijos piliečių forumo rekomendacijos. 
 

3) Priede pateiktų persvarstytų pasiūlymų projektų aptarimas, siekiant juos pristatyti 2022 m. 
balandžio 8–9 d. plenariniame posėdyje  

Didžioji dauguma narių palankiai įvertino pirmininkės pateiktą kompromisą ir padėkojo piliečiams bei 
pirmininkei už įdėtą darbą. Tačiau dauguma kalbėjusiųjų pažymėjo, kad tekstas yra kompromisinis ir 
kad jame yra elementų, kuriems jie pritaria, ir elementų, kuriems jie nepritaria. Kai kurie nariai pasiūlė 
ir teksto pakeitimų. Pirmininkė primygtinai reikalavo, kad pakeitimai nekeistų teksto pusiausvyros, 
turint omenyje tai, kaip sunku buvo pasiekti kompromisą, ir kad bendras sutarimas dėl šių pakeitimų 
turi būti pasiektas per posėdį. Posėdyje buvo susitarta dėl šių pakeitimų: 
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- Pakeisti 2 pasiūlymo XX priemonę (Konkurencingumo patikra) į ją įtraukiant lyčių lygybę ir 
Paryžiaus susitarimą, taip pat išplėsti siūlomos patariamosios konkurencingumo įstaigos 
valdymą, įtraukiant ir organizuotą pilietinę visuomenę.  

- Pakoreguoti 1 pasiūlymo tikslą, kad būtų „atsižvelgiama“ į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, o 
ne jos „paisoma“; 

- Į 1 pasiūlymo I priemonę įtraukti „vietinę gamybą ir vartojimą“; 
- 1 pasiūlymo III priemonėje žodį „pakoreguoti“ pakeisti žodžiu „persvarstyti“; 
- 2 pasiūlymo XIX priemonėje nurodyti visas keturias laisves (pridėti „žmonių“ ir „kapitalo“); 
- Įtraukti priemonę „laisvas judėjimas švietimo tikslais“ (V pasiūlymas); 
- Į V pasiūlymo VIII ir IX priemones įtraukti nuorodas į daugiakalbę skaitmeninę platformą.  

 
Keletas narių taip pat pasiūlė padaryti galutinį dokumentą skaidresnį pateikiant nuorodas į 
priemones, kurios buvo priimtos po darbo grupės diskusijų.  

 
4) Pirmininkės baigiamasis žodis  

 
Pirmininkė padėkojo visiems už konstruktyvų požiūrį, ypač piliečiams už jų atliktą darbą šioje 
sudėtingoje aplinkoje. Ji pranešė apie pakeitimus, kurie bus padaryti galutiniame dokumente, ir 
paprašė visų kalbėtojų patvirtinti dokumentą su pakeitimais, padarytais po darbo grupės posėdžio, 
balandžio 9 d., šeštadienio, plenarinėje sesijoje.  
Grupės atstovė padėkojo visiems už jų teigiamą požiūrį ir palankiai įvertino Europos patariamosios 
konkurencingumo įstaigos valdymo pakeitimus. 
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PRIEDAS. Darbo grupės stipresnės ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų klausimais 
narių sąrašas 
 

Pirmininkė –  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Europos Parlamentas) 
Grupės atstovė – 
Atstovės pavaduotojas – 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

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

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

Stefano  MALLIA Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

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

Oliver  RÖPKE 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 
Christophe ROUILLON Regionų komitetas 
Vladimír ŠORF Europos piliečių forumai 
Eoin STAFFORD Europos piliečių forumai 
Andres SUTT Taryba 
Katja TRILLER VRTOVEC Taryba 
Els  VAN HOOF Nacionaliniai parlamentai 
Monika VANA Europos Parlamentas 
Luca VISENTINI Socialiniai partneriai 
Ružica  VUKOVAC Nacionaliniai parlamentai 

 


