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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

 
Spēcīgākas ekonomikas, sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumu darba grupa 

 
Sanāksmi vadīja Iratxe García Pérez, Eiropas Parlaments  

 
2022. gada 7. aprīlī plkst. 18.00–20.00 

 
1) Sanāksmes atklāšana priekšsēdētājas vadībā 

Sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tīmeklī. Vadītāja iepazīstināja ar pārskatītajiem 
priekšlikumu projektiem, kas sanāksmes dalībniekiem tika izdalīti pirms sanāksmes. Viņa norādīja, ka 
pēc divpusējām konsultācijām dokumentā ir izmaiņas salīdzinājumā ar versiju, kas tika izplatīta 
nedēļas sākumā, un pauda cerību, ka ar šīm pēdējām izmaiņām kompromiss būs pieņemams visām 
sarunās iesaistītajām pusēm. Viņa norādīja, ka ir bijis vajadzīgs daudz smaga darba, lai saglabātu 
iedzīvotāju ieteikumus un spēcīgo sociālo programmu, bet vienlaikus ietvertu arī elementus, ko 
pieprasīja citi darba grupas locekļi, un tādējādi panāktu līdzsvarotu kompromisu.  

 
2) Runaspersonas un runaspersonas vietnieka uzstāšanās 

Runaspersona atzīmēja priekšsēdētājas un viņas komandas paveikto lielo darbu un norādīja, ka 
iedzīvotājiem vissvarīgākais ir tas, ka stingra sociālā programma, kas izriet no viņu ieteikumiem, 
joprojām ir iekļauta priekšlikumos, un tas joprojām tā ir. Runājot par jaunākajām izmaiņām, 
runaspersona uzsvēra, ka ierosinātā konsultatīvā konkurētspējas struktūra nepārstāvēs visus 
iedzīvotājus, jo sociālie partneri parasti nepārstāv tos, kuri ir bez darba. Runaspersonas vietnieks 
norādīja, ka abus teikumus ievadā, kas pievienoti jaunākajā projektā, varētu uztvert kā tādus, ar 
kuriem tiek apšaubīta plašā vienprātība, kas pastāvēja starp Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
ieteikumiem un dažādām valstu pilsoņu paneļdiskusijām. Viņš arī atzinīgi vērtēja to, ka teksta 
jaunākajā redakcijā vairs nav daži neskaidrie Itālijas ekspertu grupas ieteikumi. 
 

3) Diskusija par pārskatītajiem priekšlikumu projektiem, kas iekļauti pielikumā, nolūkā tos 
iesniegt 2022. gada 8. un 9. aprīļa plenārsēdē  

Lielākā daļa sanāksmes dalībnieku atzinīgi novērtēja sanāksmes vadītājas iesniegto kompromisu un 
pateicās pilsoņiem un vadītājai par smago darbu. Tajā pašā laikā lielākā daļa runātāju norādīja, ka 
teksts ir kompromiss un ka tajā ir iekļauti gan elementi, kas viņiem patīk, gan tādi, kas viņiem nepatīk. 
Turklāt daži dalībnieki ierosināja vēl jaunas izmaiņas tekstā. Sanāksmes vadītāja uzstāja, ka izmaiņām 
nevajadzētu mainīt teksta līdzsvaru, ņemot vērā to, cik liels kompromiss tas ir, un ka vienprātība par 
šīm izmaiņām jāpanāk šajā pašā sanāksmē. Sanāksmē tika panākta vienošanās par šādām izmaiņām. 
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- Pielāgot priekšlikumu Nr. 2 XX pasākumam (Konkurētspējas pārbaude), lai tajā iekļautu 
dzimumu līdztiesību un Parīzes nolīgumu, kā arī paplašināt ierosinātās konkurētspējas 
padomdevējas struktūras pārvaldību, iekļaujot tajā arī organizētu pilsonisko sabiedrību.  

- Pielāgot 1. priekšlikuma mērķi, lai tajā būtu runa par zaļās un digitālās pārkārtošanās 
“apsvēršanu”, nevis “neignorēšanu”. 

- Pievienot “vietējā ražošana un patēriņš” priekšlikumā Nr. 1 I pasākumam. 
- Mainīt vārdu “pārveidot” uz “pārskatīt” priekšlikumā Nr. 1 III pasākumam. 
- Atsaukties uz visām četrām brīvībām priekšlikumā Nr. 2 XIX pasākumam (pievienot “cilvēkus” 

un “kapitālu”). 
- Iekļaut pasākumu, lai būtu runa arī par “izglītības brīvu apriti” (V priekšlikumā).  
- Pievienot atsauces uz daudzvalodu digitālo platformu priekšlikumā V pasākumiem VIII un IX.  

 
Pāris sanāksmes dalībnieku ierosināja arī galīgajā dokumentā uzlabot pārredzamību atsaucēs uz 
pasākumiem, kas izriet no darba grupas diskusijām.  

 
4) Sanāksmes vadītājas noslēguma vārdi  

 
Sanāksmes vadītāja pateicās ikvienam par konstruktīvo attieksmi un jo īpaši pilsoņiem par smago 
darbu, kas paveikts visai sarežģītajā vidē. Viņa izziņoja labojumus, kas jāveic galīgajā dokumentā, un 
lūdza visus runātājus apstiprināt dokumentu ar izmaiņām, kas izriet no darba grupas sanāksmes, kura 
notika sestdien, 9. aprīlī.  
Runaspersona pateicās visiem par pozitīvo iesaistīšanos un atzinīgi novērtēja korekcijas Eiropas 
konkurētspējas padomdevējas struktūras pārvaldībā. 
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PIELIKUMS. Spēcīgākas ekonomikas, sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumu darba grupas 
dalībnieku saraksts 
 

Sanāksmes vadītāja:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Eiropas Parlaments) 
Runaspersona: 
Runaspersonas vietnieks: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Vārds Uzvārds Elements 
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 Dalībvalstu parlamenti 
Jan CHLUP Valstu pilsoņu paneļdiskusijas / pasākumi 
Rosianne  CUTAJAR Dalībvalstu parlamenti 
Helena DALLI Eiropas Komisija 
Elisa  GAMBARDELLA Pilsoniskā sabiedrība 
Iratxe GARCÍA PÉREZ Eiropas Parlaments 
Wopke HOEKSTRA Padome 
Roman HAIDER Eiropas Parlaments 
Eveliina  HEINÄLUOMA Dalībvalstu parlamenti 
Michiel HOOGEVEEN Eiropas Parlaments 
Meira  HOT Dalībvalstu parlamenti 
Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Marina KALJURAND Eiropas Parlaments  
Siim  KALLAS Dalībvalstu parlamenti 
Joémy LINDAU Eiropas pilsoņu 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 
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Leverne NIJMAN Valstu pilsoņu paneļdiskusijas / pasākumi 
Marina  NIKOLAOU Dalībvalstu parlamenti 
Władysław  ORTYL Reģionu komiteja 
Kacper PAROL Eiropas pilsoņu 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 
Vladimír ŠORF Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Eoin STAFFORD Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Andres SUTT Padome 
Katja TRILLER VRTOVEC Padome 
Els  VAN HOOF Dalībvalstu parlamenti 
Monika VANA Eiropas Parlaments 
Luca VISENTINI Sociālie partneri 
Ružica  VUKOVAC Dalībvalstu parlamenti 

 


