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PROCES-VERBAL SUMAR 

 
Grup de lucru pentru o economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă 

 
Prezidat de Iratxe García Pérez, Parlamentul European  

 
7 aprilie 2022, 18.00-20:00 

 
1) Deschiderea reuniunii de către președintă 

Reuniunea a avut loc în format hibrid și a fost transmisă în direct pe internet. Președinta a prezentat 
proiectele de propuneri revizuite care fuseseră transmise cu o zi înainte de reuniune. Ea a precizat că, 
în urma consultărilor bilaterale, documentul a fost modificat în comparație cu versiunea transmisă la 
începutul săptămânii, și și-a exprimat speranța că, cu aceste ultime modificări, compromisul va fi 
acceptabil pentru toate părțile participante la reuniune. Președinta a remarcat că au fost necesare 
eforturi susținute pentru a menține, pe de o parte, recomandările cetățenilor și agenda socială 
puternică din cadrul acestora, combinându-le, pe de altă parte, cu elemente solicitate de alți membri 
ai grupului de lucru pentru a ajunge la un compromis echilibrat.  

 
2) Intervenția purtătorului de cuvânt și a purtătorului de cuvânt adjunct 

Purtătorul de cuvânt a luat act de eforturile susținute depuse de președintă și de echipa sa și a indicat 
că cel mai important lucru pentru cetățeni este ca agenda socială puternică care a rezultat din 
recomandările lor să se regăsească în propuneri, ceea ce s-a și întâmplat. În ceea ce privește ultimele 
modificări, ea a subliniat că organismul consultativ pentru competitivitate propus nu ar fi 
reprezentativ pentru toți cetățenii, întrucât partenerii sociali nu reprezintă în mod normal persoanele 
inactive. Purtătorul de cuvânt adjunct a indicat că s-ar putea considera că cele două fraze adăugate la 
sfârșitul introducerii, în ultima versiune, pun sub semnul întrebării consensul larg care a existat între 
recomandările grupului de dezbatere al cetățenilor europeni și diferitele grupuri de dezbatere 
naționale. El salută, de asemenea, faptul că unele recomandări neclare din partea grupului de 
dezbatere al cetățenilor italieni nu mai figurează în ultima versiune a textului. 
 

3) Dezbatere privind proiectele de propuneri revizuite, în conformitate cu anexa, în vederea 
prezentării proiectelor de propuneri revizuite în sesiunea plenară din 8-9 aprilie 2022  

Marea majoritate a membrilor au salutat compromisul prezentat de președintă și au mulțumit 
cetățenilor și președintei pentru eforturile susținute depuse. În același timp, majoritatea vorbitorilor 
au remarcat că textul este un compromis și că include elemente pe care le apreciază și elemente pe 
care nu le apreciază. În plus, unii membri au propus modificări ale textului. Președinta insistă asupra 
faptului că nicio modificare nu ar trebui să schimbe echilibrul textului, având în vedere că acesta 
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reprezintă un compromis optim, și că trebuie să se ajungă la un consens cu privire la aceste modificări 
chiar în cursul reuniunii. În cursul reuniunii s-au convenit următoarele modificări: 

- adaptarea propunerii 2 măsura XX (verificarea competitivității) pentru a include egalitatea de 
gen și Acordul de la Paris, precum și extinderea guvernanței organismului consultativ pentru 
competitivitate propus pentru a include și societatea civilă organizată;  

- adaptarea obiectivului propunerii 1 pentru a utiliza termenii „luând în considerare” mai 
degrabă decât „fără a ignora” tranziția verde și cea digitală; 

- adăugarea termenilor „producție și consum local” în propunerea 1 măsura I; 
- înlocuirea termenului „reajustare” cu „revizuire” în propunerea 1 măsura III; 
- menționarea tuturor celor patru libertăți în propunerea 2 măsura XIX (adăugând „persoane” 

și „capital”); 
- includerea unei măsuri pentru a vorbi despre „libera circulație a educației” (în propunerea V) 

și 
- adăugarea unor referiri la Platforma digitală multilingvă în propunerea V măsurile VIII și IX.  

 
În plus, câțiva membri au propus să se îmbunătățească transparența documentului final în ceea 
ce privește referirea la măsurile rezultate din discuțiile din cadrul grupului de lucru.  

 
4) Închiderea reuniunii de către președintă  

 
Președinta a mulțumit tuturor pentru atitudinea lor constructivă și, în special, cetățenilor pentru 
eforturile susținute depuse în acest context dificil. Ea a anunțat modificările care urmează să fie 
efectuate în documentul final și a solicitat tuturor vorbitorilor să aprobe documentul, așa cum va fi 
modificat în cadrul grupului de lucru, în sesiunea plenară de sâmbătă, 9 aprilie.  
Purtătorul de cuvânt a mulțumit tuturor pentru angajamentul lor pozitiv și a salutat modificarea 
guvernanței organismului consultativ pentru competitivitate. 
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ANEXĂ Lista membrilor grupului de lucru pentru o economie mai puternică, justiție socială și locuri 
de muncă 
 

Președintă:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlamentul European) 
Purtător de cuvânt: 
Purtător de cuvânt 
adjunct: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Titlu Prenume Nume Apartenență 

Dl Vincenzo   AMENDOLA Consiliu 
Dna Clotilde   ARMAND Reprezentant local/regional 
Dna Manon AUBRY Parlamentul European 

Dna Regina BASTOS Grupuri de dezbatere 
naționale/evenimente 

Dna Nicola BEER Parlamentul European 
Dl Markus BEYRER Parteneri sociali 

Dna Gabriele BISCHOFF Parlamentul European 

Dna Maret Michaela BRUNNERT 
Grupuri de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 
Dl Christian  BUCHMANN Parlamente naționale 

Dl Jan CHLUP Grupuri de dezbatere 
naționale/evenimente 

Dna  Rosianne  CUTAJAR Parlamente naționale 
Dna Helena DALLI Comisia Europeană 
Dna Elisa  GAMBARDELLA Societatea civilă 
Dna Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamentul European 
Dl Wopke HOEKSTRA Consiliu 
Dl Roman HAIDER Parlamentul European 

Dna Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamente naționale 
Dl Michiel HOOGEVEEN Parlamentul European 

Dna Meira  HOT Parlamente naționale 

Dna Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Grupuri de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 
Dna Marina KALJURAND Parlamentul European  
Dl Siim  KALLAS Parlamente naționale 

Dl Joémy LINDAU Grupuri de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Stefano  MALLIA Comitetul Economic și Social European 
Dna Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamente naționale 
Dna Mairead MCGUINNESS Comisia Europeană 
Dna  Andreja METELKO-ZGOMBIC Consiliu 
Dna Roberta METSOLA Parlamentul European 
Dl Radu-Mihai  MIHAIL Parlamente naționale 
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Dna Lucía  MUÑOZ Parlamente naționale 
Dl Siegfried MUREȘAN Parlamentul European 
Dl Niklas Hendrik NIENASS Parlamentul European 

Dna Leverne NIJMAN Grupuri de dezbatere 
naționale/evenimente 

Dna Marina  NIKOLAOU Parlamente naționale 
Dl Władysław  ORTYL Comitetul Regiunilor 

Dl Kacper PAROL Grupuri de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dna Sirpa PIETIKÄINEN Parlamentul European 
Dl Neale  RICHMOND Parlamente naționale 
Dl Vibe RØMER WESTH Consiliu 
Dl Oliver  RÖPKE Comitetul Economic și Social European 
Dl Christophe ROUILLON Comitetul Regiunilor 

Dl Vladimír ŠORF Grupuri de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 

Dl Eoin STAFFORD 
Grupuri de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 
Dl Andres SUTT Consiliu 

Dna  Katja TRILLER VRTOVEC Consiliu 
Dna Els  VAN HOOF Parlamente naționale 
Dna Monika VANA Parlamentul European 
Dl  Luca VISENTINI Parteneri sociali 

Dna Ružica  VUKOVAC Parlamente naționale 
 


