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ATA SUMÁRIA 

 

Grupo de Trabalho «Uma economia mais forte, justiça social e emprego» 

 

Presidido por Iratxe García Pérez, Parlamento Europeu  

 

25 de março de 2022, das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:00 

 

1) Alocução introdutória da presidência 

A reunião realizou-se em formato híbrido e foi transmitida via Internet. A presidente apresentou os 

projetos de propostas transmitidos aos membros antes da reunião. Especificou que o documento 

incluía uma introdução e um novo grupo temático sobre competitividade (comparando com a grelha 

anteriormente discutida). Salientou que alcançar um equilíbrio entre as recomendações dos cidadãos 

e as ideias dos membros do grupo de trabalho é uma tarefa complexa, mas confiou nos projetos de 

propostas que constituem uma boa base para o debate. A presidente anunciou igualmente a 

conclusão dos trabalhos do painel nacional de cidadãos italiano, que apresentou um número 

substancial de recomendações em domínios políticos relevantes para este grupo de trabalho1. Estas 

serão tidas em conta na próxima versão dos projetos de propostas. 

 

2) Intervenção dos porta-vozes 

O porta-voz anunciou a modificação da função. O porta-voz adjunto concordou que o documento 

estava em conformidade com as recomendações dos cidadãos. 

 

Apresentação e debate sobre os projetos de propostas, de acordo com o anexo, com vista à 

apresentação de projetos de propostas na reunião plenária de 26 de março, organizada por grupo 

temático. 

 

Na primeira ronda, os membros comentaram a estrutura e o conteúdo geral do documento. Alguns 

opuseram-se, por não considerarem que as suas ideias estavam (bem) representadas no documento 

e que o documento continuava a favorecer as questões sociais. Alguns propuseram a reformulação do 

documento à luz da nova situação da guerra na Ucrânia. No entanto, muitos mostraram-se satisfeitos 

com o texto e agradeceram à presidente pelo trabalho realizado e intervieram durante o debate com 

questões específicas. Alguns oradores anunciaram contributos escritos no debate. Alguns referiram 

que as conclusões do grupo de trabalho deveriam refletir claramente a diversidade das ideias dos 

cidadãos da UE, enquanto outros afirmaram que as propostas controversas deveriam ser retiradas. 

Os cidadãos salientaram que este trabalho dizia respeito a objetivos a mais longo prazo e que não 

 
1 Consulte-se a página Web da plataforma: https://futureu.europa.eu/pages/plenary 
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queriam que as suas ideias fossem substancialmente alteradas e atenuadas. Houve um apelo à não 

utilização de uma linguagem excessivamente prescritiva nas propostas, enquanto outros membros 

salientaram a necessidade de manter a ambição das recomendações dos cidadãos. 

 

3) Crescimento sustentável e inovação 

Os membros debateram o apoio à inovação, à investigação e às PME e uma ênfase específica nas 

empresas em fase de arranque enquanto motor da inovação e da cooperação transfronteiriça. Vários 

oradores chamaram a atenção para a importância de um cabaz energético sustentável com vista a 

melhorar a autonomia estratégica da UE. Alguns membros defenderam uma formulação mais geral, 

uma vez que não se chegou a acordo quanto à energia nuclear e ao gás, enquanto outros pretendiam 

manter o texto atual. Questões como a segurança alimentar e a autonomia estratégica de um modo 

mais geral, incluindo o acesso às matérias-primas, foram debatidas. Embora alguns oradores tenham 

questionado a necessidade de debater o quadro de governação económica no contexto da 

Conferência, muitos salientaram o seu papel fundamental para uma economia mais forte e resiliente 

e solicitaram a sua inclusão, em especial na perspetiva do Semestre Europeu.  Vários membros 

apelaram à ponderação de novos indicadores que vão além do PIB. Foi relembrada a proposta de um 

protocolo relativo ao progresso social a inserir no Tratado, a fim de garantir a primazia dos direitos 

sociais em caso de conflito com as liberdades económicas — uma proposta que é frequentemente 

apoiada na plataforma digital.  

 

4) Reforçar a competitividade da UE e aprofundar o mercado único 

Vários membros apresentaram as ideias do teste do mercado único e dos controlos da 

competitividade (ou seja, uma avaliação independente e transparente do impacto das propostas 

legislativas da UE na competitividade das empresas da UE, em especial no que diz respeito à dimensão 

global). A necessidade de reduzir a burocracia foi reconhecida como condição prévia para a 

competitividade da UE. Um orador apelou ao princípio «entra um, saem dois» (para além da 

abordagem atualmente promovida «entra um, sai um»), enquanto outro considerou esta proposta 

demasiado excessiva.  

 

5) Mercados de trabalho inclusivos 

Realizou-se um debate sobre a promoção dos salários mínimos, no respeito das tradições nacionais. 

Embora alguns oradores tenham apelado à supressão da referência (uma vez que já está abrangida 

pelas negociações em curso entre as instituições da UE), outros discordaram, uma vez que tal seria 

contrário às recomendações dos cidadãos. Os membros levantaram a questão da proteção dos 

trabalhadores no mercado de trabalho digital. Vários membros apelaram ao reforço dos diferentes 

aspetos da igualdade entre homens e mulheres em todas as propostas. Alguns apelaram a uma maior 

atenção aos jovens e às suas necessidades em termos de emprego de qualidade, habitação, mas 

também de preocupações ambientais. Alguns membros apoiaram a atual proposta de proibir os 

estágios não remunerados, enquanto outros pretendiam «suavizar» a linguagem, preferindo que se 
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fizesse referência a uma promoção mais proeminente dos estágios remunerados. São também 

necessários mais esforços para reforçar as competências das pessoas e fazer face à escassez de 

competências. Vários oradores referiram-se às ligações entre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e os 

projetos de propostas.  

 

6) Políticas sociais mais fortes 

 

Verificou-se uma convergência geral de pontos de vista sobre a necessidade de políticas sociais mais 

fortes, tendo alguns membros apelado a uma maior ação (por exemplo, no que diz respeito aos 

regimes de rendimento mínimo, à erradicação da condição de sem-abrigo), enquanto outros 

recordam o princípio da subsidiariedade.  

 

7) Transição demográfica 

 

Foram vários os oradores que mencionaram a necessidade de dar resposta aos desafios demográficos, 

nomeadamente, mediante medidas favoráveis às crianças e famílias e ações de apoio aos prestadores 

de cuidados e aos idosos.   

 

8) Políticas fiscais e tributárias 

 

O reforço da transparência e da equidade da tributação em toda a UE, a fim de apoiar as PME e a 

inovação, foi apoiado por muitos. Outros oradores apelaram à necessidade de mais medidas para 

prevenir a elisão fiscal e, se necessário, conferir à UE mais competências neste domínio. Realizou-se 

um debate sobre as euro-obrigações, com referência às recomendações do painel nacional de 

cidadãos, com alguns membros a apelarem à sua supressão e ao regresso à redação original da 

recomendação. Para reforçar a coesão territorial, um dos membros apelou à necessidade de melhorar 

a multigovernação e a utilização dos fundos da UE. 

 

9) Encerramento pela presidência  

 

A presidente encerrou a reunião, agradecendo aos membros pela frutuosa troca de pontos de vista e 

anunciando um novo projeto que incorporará os contributos, que será distribuído para a próxima 

reunião do grupo de trabalho. 

 

ANEXO. Lista de membros do Grupo de Trabalho «Uma economia mais forte, justiça social e 

emprego» 

 

Presidente:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlamento Europeu) 

Porta-voz: Camila JENSEN 
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Porta-voz adjunto: Eoin STAFFORD 

 

Título Nome próprio Apelido Componente 

Sr. Vincenzo   AMENDOLA Conselho 

Sra. Clotilde   ARMAND Representante local/regional 

Sra. Manon AUBRY Parlamento Europeu 

Sra. Regina BASTOS Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra. Nicola BEER Parlamento Europeu 

Sr. Markus BEYRER Parceiros sociais 

Sra. Gabriele BISCHOFF Parlamento Europeu 

Sra. Maret Michaela BRUNNERT Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Christian  BUCHMANN Parlamentos nacionais 

Sr. Jan CHLUP Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra.  Rosianne  CUTAJAR Parlamentos nacionais 

Sra. Helena DALLI Comissão Europeia 

Sra. Elisa  GAMBARDELLA Sociedade civil 

Sra. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento Europeu 

Sr.  Wilm GEURTS Conselho 

Sr. Roman HAIDER Parlamento Europeu 

Sra. Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamentos nacionais 

Sr. Michiel HOOGEVEEN Parlamento Europeu 

Sra. Meira  HOT Parlamentos nacionais 

Sra. 
Camila Isabelle 

Chalotte 
JENSEN Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Marina KALJURAND Parlamento Europeu  

Sr. Siim  KALLAS Parlamentos nacionais 

Sr. Joémy LINDAU Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Stefano  MALLIA Comité Económico e Social Europeu 

Sra. Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamentos nacionais 

Sra. Mairead MCGUINNESS Comissão Europeia 

Sra.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Conselho 

Sra. Roberta METSOLA Parlamento Europeu 

Sr. Radu-Mihai  MIHAIL Parlamentos nacionais 

Sra. Lucía  MUÑOZ Parlamentos nacionais 

Sr. Siegfried MUREȘAN Parlamento Europeu 

Sr. Niklas Hendrik NIENASS Parlamento Europeu 

Sra. Leverne NIJMAN Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra. Marina  NIKOLAOU Parlamentos nacionais 
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Sr. Władysław  ORTYL Comité das Regiões 

Sr. Kacper PAROL Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Sirpa PIETIKÄINEN Parlamento Europeu 

Sr. Neale  RICHMOND Parlamentos nacionais 

Sr. Vibe RØMER WESTH Conselho 

Sr. Oliver  RÖPKE Comité Económico e Social Europeu 

Sr. Christophe ROUILLON Comité das Regiões 

Sr. Nicolas SCHMIT Comissão Europeia 

Sr. Vladimír ŠORF Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Eoin STAFFORD Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Eva-Maria LIIMETS Conselho 

Sra.  Katja TRILLER VRTOVEC Conselho 

Sra. Els  VAN HOOF Parlamentos nacionais 

Sra. Monika VANA Parlamento Europeu 

Sr.  Luca VISENTINI Parceiros sociais 

Sra. Ružica  VUKOVAC Parlamentos nacionais 

 


