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PROTOKOLO SANTRAUKA 

 

Darbo grupė stipresnės ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų klausimais 

 

Pirmininkavo Iratxe García Pérez (Europos Parlamentas)  

 

2022 m. kovo 25 d., 9.00–11.30 ir 14.00–16:00 val. 

 

1) Įžanginis pirmininkės žodis 

Posėdis buvo mišraus formato ir transliuojamas internetu. Pirmininkė pristatė pasiūlymų projektus, 

išplatintus nariams prieš posėdį. Ji nurodė, kad į dokumentą įtraukta įžanginė dalis ir nauja 

konkurencingumo veiksmų grupė (palyginti su pirmiau aptarta lentele). Ji pabrėžė, kad piliečių 

rekomendacijų ir darbo grupės narių idėjų pusiausvyros užtikrinimas yra sudėtinga užduotis, tačiau 

nurodė, kad tiki, jog pasiūlymų projektai yra geras diskusijų pagrindas. Pirmininkė taip pat pranešė, 

kad užbaigė darbą Italijos nacionalinis piliečių forumas, kuri pateikė daug rekomendacijų šiai darbo 

grupei aktualiose politikos srityse.1 Jos bus įtrauktos į kitą pasiūlymų projektų redakciją. 

 

2) Darbo grupės atstovų pasisakymai 

Darbo grupės atstovas pranešė apie pareigų pasikeitimą. Atstovo pavaduotojas pritarė, kad 

dokumentas atitinka piliečių rekomendacijas. 

 

Pasiūlymų projektų pristatymas ir aptarimas, kaip nurodyta priede, siekiant pateikti pasiūlymų 

projektus kovo 26 d. plenariniame posėdyje, išdėstytas pagal veiksmų grupes 

 

Pirmajame etape nariai pakomentavo dokumento struktūrą ir bendrą turinį. Kai kurie prieštaravo, nes 

jie nemanė, kad jų idėjos (gerai) atsispindėjo dokumente, o dokumentas vis dar buvo šališkas socialinių 

klausimų atžvilgiu. Kai kurie pasiūlė peržiūrėti dokumentą atsižvelgiant į naują padėtį, susidariusią dėl 

karo Ukrainoje. Tačiau daugelis buvo patenkinti tekstu, padėkojo pirmininkei už atliktą darbą ir kalbėjo 

diskusijose konkrečiais klausimais. Kai kurie diskusijų metu kalbėję kalbėtojai paskelbė savo nuomonę 

raštu. Kai kurie paminėjo, kad darbo grupės išvados turėtų aiškiai atspindėti ES piliečių idėjų įvairovę, 

o kiti teigė, kad reikėtų pašalinti prieštaringus pasiūlymus. Piliečiai pabrėžė, kad šis darbas susijęs su 

ilgalaikiais tikslais ir kad jie nenorėjo, kad jų idėjos būtų iš esmės pakeistos ir sušvelnintos. Buvo 

raginama pasiūlymuose nevartoti pernelyg norminių formuluočių, o kiti nariai pabrėžė, kad reikia 

išlaikyti piliečių rekomendacijų užmojį. 

 

3) Tvarus ekonomikos augimas ir inovacijos 

 
1 Saugoma platformos interneto svetainėje: https://futureu.europa.eu/pages/plenary 
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Nariai aptarė paramą inovacijoms, moksliniams tyrimams ir MVĮ, taip pat ypatingą dėmesį 

startuoliams, kurie yra inovacijų ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo varomoji jėga. Keletas kalbėtojų 

pabrėžė tvaraus energijos rūšių derinio svarbą siekiant padidinti ES strateginį savarankiškumą. Kai 

kurie nariai pasisakė už bendresnę formuluotę, nes nesusitarta dėl branduolinės energijos ir dujų, o 

kiti pageidavo palikti dabartinį tekstą. Buvo aptartas aprūpinimo maistu saugumas ir strateginis 

savarankiškumas apskritai, įskaitant galimybę gauti žaliavų. Nors keletas kalbėtojų suabejojo, ar 

konferencijos kontekste reikia aptarti ekonomikos valdymo sistemą, daugelis pabrėžė jos esminį 

vaidmenį kuriant stipresnę ir atsparią ekonomiką ir paprašė ją įtraukti, visų pirma atsižvelgiant į 

Europos semestro perspektyvą. Keletas narių paragino apsvarstyti naujus rodiklius, apimančius ne tik 

BVP. Buvo primintas pasiūlymas dėl socialinės pažangos protokolo, kuris turi būti įtrauktas į Sutartį, 

siekiant užtikrinti, kad socialinėms teisėms kolizijos su ekonominėmis laisvėmis atveju būtų teikiama 

viršenybė. Tai pasiūlymas, kuriam labai dažnai pritarta skaitmeninėje platformoje.  

 

4) ES konkurencingumo didinimas ir tolesnis bendrosios rinkos stiprinimas 

Keli nariai pateikė bendrosios rinkos tyrimo ir konkurencingumo patikrinimų idėjas (t. y. 

nepriklausomą ir skaidrų ES pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų poveikio ES įmonių 

konkurencingumui vertinimą, ypač atsižvelgiant į pasaulinį aspektą). Buvo pripažinta, kad ES 

konkurencingumui būtina mažinti biurokratiją ir biurokratizmą. Vienas kalbėtojas paragino taikyti 

principą „vienas plius – du minus“ (papildant šiuo metu propaguojamą principą „vienas plius, vienas 

minus“), o kitas teigė, kad šis pasiūlymas per plataus užmojo.  

 

5) Įtraukios darbo rinkos 

Vyko diskusija dėl minimaliojo darbo užmokesčio skatinimo, kartu laikantis nacionalinių tradicijų. Nors 

kai kurie kalbėtojai ragino išbraukti nuorodą į tai (kadangi ši nuostata jau įtraukta į vykstančias ES 

institucijų derybas), kiti nepritarė, nes tai prieštarautų piliečių rekomendacijoms. Nariai iškėlė 

darbuotojų apsaugos skaitmeninėje darbo rinkoje klausimą. Keletas narių paragino pasiūlymuose 

stiprinti įvairius lyčių lygybės aspektus. Kai kurie ragino daugiau dėmesio skirti jaunimui ir jo 

poreikiams, susijusiems ne tik su kokybiškomis darbo vietomis bei būstu, bet ir su aplinkos apsauga. 

Kai kurie nariai pritarė dabartiniam pasiūlymui uždrausti nemokamas stažuotes, o kiti norėjo, kad 

formuluotės būtų sušvelnintos, ir pageidautų, kad būtų nuoroda į akivaizdesnį mokamų stažuočių 

skatinimą. Be to, reikia dėti daugiau pastangų siekiant gerinti žmonių įgūdžius ir spręsti įgūdžių 

trūkumo problemą. Keletas kalbėtojų paminėjo Europos socialinių teisių ramsčio ir pasiūlymų projektų 

sąsajas.  

 

6) Tvirtesnė socialinė politika 

 

Nuomonės dėl tvirtesnės socialinės politikos poreikio iš esmės sutapo: kai kurie nariai paragino imtis 

daugiau veiksmų (pvz., dėl minimalių pajamų sistemų, benamystės panaikinimo), o kiti priminė 

subsidiarumo principą.  
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7) Demografiniai pokyčiai 

 

Poreikį spręsti demografines problemas nagrinėjo keletas kalbėtojų, be kita ko, siūlydami vaikams ir 

šeimai palankias priemones ir veiksmus, kuriais siekiama remti globėjus ir vyresnio amžiaus žmones.  

 

8) Fiskalinė ir mokesčių politika 

 

Daugelis pritarė mokesčių skaidrumo ir sąžiningumo didinimui visoje ES, kad būtų remiamos MVĮ ir 

inovacijos. Kiti kalbėtojai paragino imtis daugiau priemonių siekiant užkirsti kelią mokesčių vengimui 

ir prireikus suteikti ES daugiau kompetencijos šioje srityje. Vyko diskusija dėl euroobligacijų, 

atsižvelgiant į nacionalinių piliečių forumų rekomendacijas. Kai kurie nariai paragino jas išbraukti ir 

grįžti prie pradinės rekomendacijos formuluotės. Vienas narys paragino siekiant sustiprinti teritorinę 

sanglaudą gerinti daugiapakopį valdymą ir ES lėšų naudojimą. 

 

9) Baigiamasis pirmininkės žodis  

 

Pirmininkė baigė posėdį, padėkojo nariams už vaisingas diskusijas ir paskelbė naują projektą, į kurį 

įtraukti pasiūlymai, kurie bus išplatinti rengiantis kitam darbo grupės posėdžiui. 

 

PRIEDAS. Darbo grupės stipresnės ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų klausimais 

narių sąrašas 

 

Pirmininkė –  Iratxe GARCIA PEREZ (Europos Parlamentas) 

Grupės atstovė – 

Atstovės pavaduotojas – 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 

 

Kreipinys Vardas Pavardė Sudedamoji dalis 

 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 
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 Helena DALLI Europos Komisija 

 Elisa  GAMBARDELLA Pilietinė visuomenė 

 Iratxe GARCÍA PÉREZ Europos Parlamentas 

 Wilm GEURTS 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 

 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 

 Nicolas SCHMIT Europos Komisija 

 Vladimír ŠORF Europos piliečių forumai 

 Eoin STAFFORD Europos piliečių forumai 

 Eva-Maria LIIMETS Taryba 

 Katja TRILLER VRTOVEC Taryba 
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 Els  VAN HOOF Nacionaliniai parlamentai 

 Monika VANA Europos Parlamentas 

 Luca VISENTINI Socialiniai partneriai 

 Ružica  VUKOVAC Nacionaliniai parlamentai 

 


