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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

 

Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühm 

 

Töörühma juht Iratxe García Pérez, Euroopa Parlament  

 

25. märts 2022, kell 11.00–11.30; 14.00–16.00 

 

1) Töörühma juht avas koosoleku 

Koosolek toimus hübriidvormis ja kanti üle veebis. Töörühma juht tutvustas enne koosolekut 

liikmetele välja saadetud ettepanekute eelnõusid. Ta täpsustas, et dokument sisaldab sissejuhatust ja 

uut konkurentsivõime klastrit (võrreldes eelnevalt käsitletuga). Ta rõhutas, et tasakaalu saavutamine 

kodanike soovituste ja töörühma liikmete ideede vahel on keeruline, kuid uskus, et ettepanekute 

eelnõud andsid hea võimaluse arutelude tekkeks. Töörühma juht teatas ka Itaalia kodanike 

paneelarutelude töö lõpetamisest, kes esitasid suure hulga soovitusi selle töörühma jaoks olulistes 

poliitikavaldkondades.1 Need võetakse arvesse ettepanekute eelnõude järgmises versioonis. 

 

2) Pressiesindaja sekkumine 

Pressiesindaja teatas ülesannete muutumisest. Pressiesindaja asetäitja nõustus, et dokument on 

kooskõlas kodanike soovitustega. 

 

Ettepanekute eelnõude tutvustamine ja arutelu vastavalt lisale eesmärgiga esitada need klastrite 

kaupa täiskogu 26. märtsi istungil. 

 

Liikmed kommenteerisid esimeses voorus dokumendi ülesehitust ja üldist sisu. Mõned vaidlesid vastu, 

kuna nad tundsid, et nende ideed ei ole dokumendis (hästi) esindatud ja dokumendis on endiselt 

eelistatud sotsiaalseid küsimusi. Mõned tegid ettepaneku dokumenti uuendada, arvestades uut 

olukorda, mis on tekkinud seoses Ukraina sõjaga. Paljud olid siiski tekstiga rahul, tänasid töörühma 

juhti tehtud töö eest ja sekkusid arutelu käigus konkreetsete küsimustega. Mõned arutelu sõnavõtjad 

teatasid kirjalikest seisukohtadest. Mõned mainisid, et töörühma järeldused peaksid selgelt kajastama 

ELi kodanike ideede mitmekesisust, samas kui teised väitsid, et vastuolulised ettepanekud tuleks välja 

jätta. Kodanikud rõhutasid, et see töö puudutab pikemaajalisi eesmärke ja et nad ei taha, et nende 

ideed oluliselt muutuksid ning et need tagasi lükataks. Kutsuti üles ettepanekutes mitte kasutama 

ülemäära ettekirjutavat sõnastust, samas kui teised liikmed rõhutasid vajadust säilitada kodanike 

soovituste eesmärki. 

 

 
1 Salvestatud platvormi veebilehel: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=et 
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3) Kestlik majanduskasv ja innovatsioon 

Liikmed arutasid innovatsiooni, teadusuuringute ja VKEde toetamist ning keskendusid eriti 

idufirmadele, mis on innovatsiooni ja piiriülese koostöö otsustav tegur. Mitmed sõnavõtjad tõstsid 

esile kestlike energiaallikate jaotuse tähtsust ELi strateegilise autonoomia suurendamiseks. Mõned 

liikmed pooldasid üldisemat sõnastust, kuna tuuma- ja gaasiküsimustes ei jõutud kokkuleppele, samas 

kui teised soovisid säilitada praegust teksti. Üldisemalt arutati toiduga kindlustatust ja strateegilist 

autonoomiat, sh juurdepääsu toorainele. Kuigi mõned sõnavõtjad seadsid kahtluse alla vajaduse 

arutada konverentsi kontekstis majanduse juhtimise raamistiku üle, rõhutasid paljud selle olulist rolli 

tugevama ja vastupanuvõimelisema majanduse loomisel ning palusid selle kaasamist, eelkõige 

Euroopa poolaasta vaatenurgast. Mitmed liikmed kutsusid üles kaaluma lisaks SKPle uusi näitajaid. 

Tuletati meelde ettepanek lisada aluslepingusse sotsiaalarengu protokoll, et tagada sotsiaalsete 

õiguste ülimuslikkus juhul, kui see on vastuolus majandusliku vabadusega – ettepanek, mida 

digitaalplatvormil väga sageli toetatakse.  

 

4) ELi konkurentsivõime suurendamine ja ühtse turu edasine süvendamine 

Mitmed liikmed tutvustasid ühtse turu testi ja konkurentsivõime kontrollimise ideed (st sõltumatu ja 

läbipaistev hinnang ELi seadusandlike ettepanekute mõju kohta ELi ettevõtete konkurentsivõimele, 

eelkõige seoses ülemaailmse mõõtmega). Tunnistati, et bürokraatia ja halduskoormuse vähendamise 

vajadus on ELi konkurentsivõime eelduseks. Üks sõnavõtja kutsus üles rakendama põhimõtet „üks 

sisse, kaks välja“ (lisaks praegu edendatavale lähenemisviisile „üks sisse, üks välja“), teine aga pidas 

seda ettepanekut liigseks.  

 

5) Kaasav tööturg 

Toimus arutelu miinimumpalga edendamise üle, austades siiski rahvuslikke traditsioone. Kui mõned 

sõnavõtjad nõudsid miinimumpalga viite eemaldamist (kuna seda juba käsitletakse ELi institutsioonide 

vahelistes käimasolevates läbirääkimistes), siis teised ei nõustunud, kuna see oleks vastuolus kodanike 

soovitustega. Liikmed tõstatasid töötajate kaitse küsimuse digitaalsel tööturul. Mitmed liikmed 

nõudsid soolise võrdõiguslikkuse erinevate aspektide tugevdamist kõikides ettepanekutes. Mõned 

nõudsid rohkem keskendumist noortele ja nende vajadustele kvaliteetsete töökohtade, eluaseme aga 

ka keskkonnaküsimuste asjus. Mõned liikmed toetasid praegust ettepanekut keelata tasustamata 

praktika, samas kui teised soovisid sõnastust „pehmendada“ ja eelistaksid, et viidataks tasustatud 

praktika silmapaistvaimale edendamisele. Samuti on vaja teha rohkem jõupingutusi, et tõsta inimeste 

oskusi ja tegeleda oskuste puudusega. Mitmed sõnavõtjad viitasid seostele Euroopa sotsiaalõiguste 

samba ja ettepanekute eelnõude vahel.  

 

6) Tugevam sotsiaalpoliitika 
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Saavutati sotsiaalpoliitika tugevdamise vajadust käsitlevate seisukohtade üldine ühtsus. Mõned 

liikmed kutsusid üles võtma rohkem meetmeid (nt miinimumsissetuleku kavad, kodutuse kaotamine), 

samas kui teised tuletasid meelde subsidiaarsuse põhimõtet.  

 

7) Demograafiline üleminek 

 

Mitmed sõnavõtjad käsitlesid demograafiliste probleemide lahendamise vajadust, muu hulgas laste- 

ja peresõbralike meetmete ja tegevuste kaudu, et toetada hooldajaid ja eakaid inimesi.  

 

8) Eelarve- ja maksupoliitika 

 

Paljud toetasid maksusüsteemi läbipaistvuse ja õigluse parandamist kogu ELis, et toetada VKEsid ja 

innovatsiooni. Teised sõnavõtjad kutsusid üles võtma rohkem meetmeid, et takistada maksustamise 

vältimist ning vajaduse korral andma ELile selles valdkonnas rohkem pädevust. Toimus arutelu 

eurovõlakirjade üle, kus viidati riigisiseste kodanike paneelarutelude soovitustele ja mille käigus 

nõudsid mõned liikmed selle eemaldamist ning pöördusid tagasi soovituse algse sõnastuse juurde. 

Territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks nõudis üks liige mitmetasandilise valitsemise 

tõhustamist ja ELi vahendite kasutamist. 

 

9) Töörühma juht lõpetas koosoleku  

 

Töörühma juht lõpetas koosoleku, tänades liikmeid viljaka arutelu eest ja kuulutas välja uue eelnõu, 

kus on sisendid, mis edastatakse järgmise töörühma koosoleku jaoks. 

 

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 
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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  Wilm GEURTS 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 Vladimira  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 Lucia  MUÑOZ riikide parlamendid 

hr Siegfried MURESAN Euroopa Parlament 

hr Niklas Hendrik NIENASS Euroopa Parlament 

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 Nicolas SCHMIT Euroopa Komisjon 
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hr Vladimir ŠORF Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Eoin STAFFORD Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Eva-Maria LIIMETS 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 

 


