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RELATÓRIO SUMÁRIO 

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

 
Presidido por Iratxe García Pérez, Parlamento Europeu  

 
7 de abril de 2022, das 18.00 às 20.00 

 
1) Observações introdutórias da presidente 

A reunião realizou-se em formato híbrido e foi transmitida via Internet. A presidente apresentou os 
projetos de propostas revistos que tinham sido distribuídos no dia anterior à reunião. Especificou que 
o documento tinha sido ajustado em relação à versão distribuída no início da semana após consultas 
bilaterais e esperava que, com estas últimas alterações, o compromisso fosse aceitável para todas as 
partes em causa. Observou que esta tarefa tinha requerido um trabalho árduo para, por um lado, 
manter as recomendações dos cidadãos e a sua agenda social forte e, por outro, combiná-las com 
elementos solicitados por outros membros do grupo de trabalho, a fim de se chegar a um 
compromisso equilibrado.  

 
2) Intervenção da porta-voz e do porta-voz adjunto 

A porta-voz tomou conhecimento do trabalho árduo da presidente e da sua equipa e indicou que o 
mais importante para os cidadãos era que a forte agenda social que resultou das suas recomendações 
se mantivesse nas propostas, o que continuava a ser o caso. No que diz respeito às mais recentes 
alterações, salientou que o órgão consultivo para a competitividade proposto não seria representativo 
de todos os cidadãos, uma vez que os parceiros sociais não representavam normalmente os que não 
trabalham. O porta-voz adjunto assinalou que as duas frases no final da introdução, acrescentadas à 
última versão, poderiam ser encaradas como pondo em causa o amplo consenso existente entre as 
recomendações do painel de cidadãos europeus e os diferentes painéis de cidadãos nacionais. 
Congratulou-se igualmente com o facto de algumas recomendações pouco claras do painel italiano já 
não figurarem na mais recente versão do texto. 
 

3) Debate sobre os projetos de propostas revistos, de acordo com o anexo, tendo em vista a 
apresentação de projetos de propostas revistos na sessão plenária de 8 e 9 de abril de 2022  

A grande maioria dos membros congratulou-se com o compromisso apresentado pela presidente e 
agradeceu aos cidadãos e ao presidente pelo seu trabalho árduo. Ao mesmo tempo, a maioria dos 
oradores observou que o texto era um compromisso e que incluía elementos que eles apreciavam e 
elementos que não apreciavam. Além disso, alguns membros propuseram alterações ao texto. A 
presidente insistiu em que quaisquer alterações não deveriam alterar o equilíbrio do texto, tendo em 
conta a forma como foi alcançado um compromisso e que era necessário chegar a um consenso sobre 
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essas alterações durante a própria reunião. Durante a reunião, foram decididas as seguintes 
alterações: 

- Ajustar a medida XX (Verificação da Competitividade) da proposta 2 para incluir a igualdade 
de género e o Acordo de Paris, bem como alargar a governação do órgão consultivo para a 
competitividade proposto, de modo a incluir também a sociedade civil organizada.  

- Ajustar o objetivo da proposta 1 para falar de «considerar» em vez de «sem ignorar» as 
transições ecológica e digital; 

- Aditar «produção e consumo locais» à medida I da proposta 1; 
- Alterar a palavra «reajustar» para «rever» na medida III da proposta 1; 
- Referir as quatro liberdades constantes na proposta 2, medida XIX (aditar «pessoas» e 

«capital»); 
- Incluir uma medida para falar de «livre circulação da educação» (na proposta V); e 
- Aditar referências à Plataforma Digital Multilingue para a proposta V, medidas VIII e IX.  

 
Além disso, alguns membros sugeriram uma maior transparência no documento final no que diz 
respeito à referenciação nas medidas que resultaram dos debates do grupo de trabalho.  

 
4) Observações finais da presidente  

 
A presidente agradeceu a todos pela sua atitude construtiva e, em particular, aos cidadãos pelo seu 
trabalho árduo neste contexto difícil. Anunciou as adaptações a introduzir no documento final e 
solicitou a todos os oradores que aprovassem o documento, com as alterações resultantes do grupo 
de trabalho, na reunião plenária de sábado, 9 de abril.  
A porta-voz agradeceu a todos o seu empenho positivo e congratulou-se com o ajustamento na 
governação do órgão consultivo europeu para a competitividade. 
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ANEXO. Lista de membros do Grupo de Trabalho sobre «Uma economia mais forte, justiça social e 
emprego» 
 

Presidente:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlamento Europeu) 
Porta-voz: 
Porta-voz adjunto: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Forma de 

tratamento Nome próprio Apelido Componente 

Sr. Vincenzo   AMENDOLA Conselho 
Sra. Clotilde   ARMAND Representante local/regional 
Sra. Manon AUBRY Parlamento Europeu 
Sra. Regina BASTOS Painéis de cidadãos nacionais/eventos 
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 Painéis de cidadãos nacionais/eventos 

Sra.  Rosianne  CUTAJAR Parlamentos nacionais 
Sra. Helena DALLI Comissão Europeia 
Sra. Elisa  GAMBARDELLA Sociedade civil 
Sra. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento Europeu 
Sr. Wopke HOEKSTRA 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 
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Sra. Leverne NIJMAN Painéis de cidadãos nacionais/eventos 
Sra. Marina  NIKOLAOU Parlamentos nacionais 
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. Vladimír ŠORF Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Eoin STAFFORD Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Andres SUTT 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 
 


