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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

 
Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühm 

 
Esimees Iratxe García Pérez, Euroopa Parlament  

 
7. aprill 2022 kell 18.00–20.00 

 
1) Koosoleku juhataja avasõna 

Koosolek toimus hübriidvormis ja kanti üle veebis. Juhataja tutvustas muudetud ettepanekute 
eelnõusid, mis olid edastatud koosolekule eelneval päeval. Ta täpsustas, et dokumenti on kohandatud 
võrreldes versiooniga, mis edastati samal nädalal pärast kahepoolseid konsultatsioone, ning avaldas 
lootust, et nende viimaste muudatustega on kompromiss vastuvõetav kõigile osapooltele. Ta märkis, 
et kulus palju tööd, et ühelt poolt säilitada kodanike soovitused ja neis sisalduv tugev 
sotsiaalmeetmete kava, kombineerides seda teiste töörühma liikmete nõutud elementidega, et 
saavutada tasakaalustatud kompromiss.  

 
2) Pressiesindaja ja pressiesindaja asetäitja kõne 

Pressiesindaja võttis teadmiseks esimehe ja tema meeskonna raske töö ning märkis, et kodanike jaoks 
on kõige olulisem, et nende soovitustest tulenev tugev sotsiaalmeetmete kava jääb ettepanekutesse 
sisse, mis ka siiani nii on. Seoses viimaste muudatustega rõhutas ta, et kavandatav konkurentsivõime 
nõuandev organ ei esinda kõiki kodanikke, sest sotsiaalpartnerid ei esinda tavaliselt töötuid. 
Pressiesindaja asetäitja andis märku, et viimasesse projekti lisatud sissejuhatuse lõpus esitatud kahte 
lauset võib käsitada Euroopa kodanike komisjoni soovituste ja erinevate riiklike kodanike 
paneelarutelude vahel esineva laiapõhjalise konsensuse vaidlustamisena. Ta pidas tervitatavaks ka 
seda, et Itaalia paneelarutelu mõned ebaselged soovitused ei sisaldu enam teksti viimases versioonis. 
 

3) Lisas esitatud muudetud ettepanekute eelnõu arutelu, et esitada see 8.–9. aprilli 
2022. aasta istungil täiskogule.  

Valdav enamik liikmeid tervitas juhataja esitatud kompromissi ning tänas kodanikke ja esimeest nende 
raske töö eest. Samal ajal märkis enamik sõnavõtjaid, et tekst on kompromiss ning et see sisaldab neile 
meeldivaid elemente ja elemente, mida nad ei soovinud. Lisaks tegid mõned liikmed ettepaneku teksti 
muutmiseks. Juhataja rõhutas, et mis tahes muudatused ei tohiks muuta teksti tasakaalu, arvestades, 
et see on õrn kompromiss. Üksmeel nende muudatuste suhtes tuleb saavutada koosolekul. Koosolekul 
lepiti kokku järgmistes muudatustes: 

– kohandada ettepanekut 2 meetme XX (Konkurentsivõime kontroll) kohta, lisades soolise 
võrdõiguslikkuse ja Pariisi kokkuleppe ning laiendades kavandatava konkurentsivõime organi 
juhtimist nii, et see hõlmaks ka organiseeritud kodanikuühiskonda;  
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– ettepaneku 1 eesmärgi kohandamine nii, et see räägiks rohe- ja digipöörde „kaalumisest“, 
mitte „unustamata rohe- ja digipööret“; 

– lisada ettepaneku nr 1 I meetmesse „kohalik tootmine ja tarbimine“; 
– muuta ettepaneku nr 1 III meetmes sõna „korrigeerimine“ sõnaks „läbivaatamine“; 
– viidata kõigile neljale vabadusele ettepaneku 2 XIX meetmes (lisades sõna „inimesed“ ja 

„kapital“); 
– lisada meede, et rääkida „hariduse vabast liikumisest“ (V ettepanekus) ning 
– lisada viited mitmekeelsele digiplatvormile V ettepaneku VIII ja IX meetme puhul.  

 
Lisaks soovitasid paar liiget parandada lõplikus dokumendis läbipaistvust seoses viitamisega 
meetmetele, mis tulenesid töörühma aruteludest.  

 
4) Koosoleku juhataja lõppsõna  

 
Koosoleku juhataja tänas kõiki konstruktiivse suhtumise eest ja eelkõige kodanikke nende raske töö 
eest selles keerulises olukorras. Ta teatas lõplikus dokumendis tehtavatest kohandustest ja palus kõigil 
sõnavõtjatel dokument koos töörühma koosolekust tulenevate muudatustega heaks kiita laupäeval, 
9. aprillil toimuval täiskogu istungjärgul.  
Pressiesindaja tänas kõiki nende positiivse osalemise eest ja tervitas Euroopa konkurentsivõime 
nõuandva organi juhtimise kohandamist. 
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LISA. Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühma liikmete nimekiri 
 

Töörühma juht:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Euroopa Parlament) 
Pressiesindaja: 
Pressiesindaja asetäitja: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Tiitel Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 

hr Vincenzo  AMENDOLA Nõukogu 
pr Clotilde  ARMAND Kohalik/piirkondlik esindaja 
pr Manon AUBRY Euroopa Parlament 

pr Regina BASTOS Riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Nicola BEER Euroopa Parlament 
hr Markus BEYRER Sotsiaalpartnerid 
pr Gabriele BISCHOFF Euroopa Parlament 
pr Maret Michaela BRUNNERT Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Christian  BUCHMANN Riikide parlamendid 

hr Jan CHLUP Riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr  Rosianne  CUTAJAR Riikide parlamendid 
pr Helena DALLI Euroopa Komisjon 
pr Elisa  GAMBARDELLA Kodanikuühiskond 
pr Iratxe GARCÍA PÉREZ Euroopa Parlament 
hr Wopke HOEKSTRA Nõukogu 
hr Roman HAIDER Euroopa Parlament 
pr Eveliina  HEINÄLUOMA Riikide parlamendid 
hr Michiel HOOGEVEEN Euroopa Parlament 
pr Meira  HOT Riikide parlamendid 

pr Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Marina KALJURAND Euroopa Parlament  
hr Siim  KALLAS Riikide parlamendid 
hr Joémy LINDAU Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Stefano  MALLIA Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
pr Vladimíra  MARCINKOVÁ Riikide parlamendid 
pr Mairead MCGUINNESS Euroopa Komisjon 
pr  Andreja METELKO-ZGOMBIC Nõukogu 
pr Roberta METSOLA Euroopa Parlament 
hr Radu-Mihai  MIHAIL Riikide parlamendid 
pr Lucía  MUÑOZ Riikide parlamendid 
hr Siegfried MUREȘAN Euroopa Parlament 
hr Niklas Hendrik NIENASS Euroopa Parlament 
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pr Leverne NIJMAN Riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Marina  NIKOLAOU Riikide parlamendid 
hr Władysław  ORTYL Regioonide Komitee 
hr Kacper PAROL Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Sirpa PIETIKÄINEN Euroopa Parlament 
hr Neale  RICHMOND Riikide parlamendid 
hr Vibe RØMER WESTH Nõukogu 
hr Oliver  RÖPKE Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
hr Christophe ROUILLON Regioonide Komitee 
hr Vladimír ŠORF Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Eoin STAFFORD Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Andres SUTT Nõukogu 
pr  Katja TRILLER VRTOVEC Nõukogu 
pr Els  VAN HOOF Riikide parlamendid 
pr Monika VANA Euroopa Parlament 
hr  Luca VISENTINI Sotsiaalpartnerid 
pr Ružica  VUKOVAC Riikide parlamendid 

 


