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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

 
Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühm 

 
Töörühma juht Iratxe García Pérez, Euroopa Parlament  

 
11. märts 2022, 9.00–11.00 

 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused 
 

Iratxe Garcia Perez avas töörühma neljanda koosoleku, märkides, et pärast Venemaa sissetungi 

Ukrainasse on geopoliitiline olukord muutunud ning et see mõjutab töörühma käsitletavaid teemasid, 

mille hulgas on pagulastega tegelemine ning sotsiaal- ja eluasemeküsimused. Ta lisas, et nüüd on 

Euroopa projekti tugevdamine veelgi tähtsam. Ta teatas ka, et 16. märtsiks on kavandatud töörühma 

erakorraline koosolek. Järgnes mitu sõnavõttu, kus liikmed arutasid, kuidas muutunud olukord peaks 

kajastuma konverentsi ja eelkõige töörühma töötulemustes. Mitu sõnavõtjat märkisid, et Euroopa ja 

riigisiseste kodanike paneelarutelude soovitustes on Euroopa tugevdamine juba eesmärgiks seatud ja 

need peaksid jääma arutelude aluseks. Nad kutsusid üles alustama soovituste tutvustamist.  

 

2. Arutelu 
 

Arutelu keskendus peamiselt Euroopa ja riigisiseste kodanike paneelarutelude soovituste 

tutvustamisele. Neli kodanikku tutvustasid Euroopa kodanike esimese paneelarutelu soovitusi. Nad 

käsitlesid peamiselt järgmist: 1) õiglane töötasu ja mõistlikud töötingimused, eelkõige õiglase 

miinimumpalga kehtestamine ja tööaja direktiivi täitmine; 2) tähelepanu pööramine noortele ja 

eakatele, eelkõige tervisliku perekeskkonna, sealhulgas korraliku eluaseme ja väärika vananemise 

tagamine; 3) kriisist saadud õppetunnid seoses tööviisidega, näiteks kodust töötamine või neli päeva 

kestvale töönädalale üleminek; 4) keskendumine teadusuuringutele, et tagada Euroopa majanduse 

kestlikkus ja sõltumatus. Leedu ja Madalmaade esindajad tutvustasid ka oma riigisiseste 

paneelarutelude ettepanekuid.  

 

Ettekannetele järgnesid töörühma liikmete vastused soovitustele. Paljud väljendasid soovituste üle 

heameelt, tõstes esile neid, mida pidasid kõige tähtsamaks. Nende hulgas oli üleminek kestlikule 

majandusmudelile, ülespoole suunatud sotsiaalne lähenemine, kestliku energiavarustuse tagamine, 
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ELi autonoomia, soolise võrdõiguslikkuse tagamine, kvaliteetne töö, investeeringud ja 

vastupanuvõime. Mõned liikmed leidsid, et paneelarutelude soovitustesse võiks lisada konkreetseid 

ideid või aspekte või et teatavaid aspekte võiks tugevdada. Selliste elementide seas oli 

ühtekuuluvuspoliitika tugevdamine ja kohalike omavalitsuste toetamine, noorte miinimumpalga 

keelustamine, sotsiaalsete õiguste ülekantavus, üldise miinimumsissetuleku tagamine (lisaks 

palkadele), Euroopa poolaasta ning stabiilsuse ja kasvu pakti läbivaatamine, kodanike 

finantskirjaoskuse parandamine, konkurentsivõime parandamine ja töökohtade loomine, ELi 

erakorralisteks kulutusteks laenamise suutlikkuse suurendamine, suurem rõhuasetus Euroopa 

sotsiaalõiguste sambale ning bürokraatia vähendamine ettevõtete ja eelkõige VKEde jaoks.  

Mõned liikmed esitasid soovituste kohta konkreetseid küsimusi või märkusi. Need hõlmasid küsimust, 

kas sotsiaalpoliitikat tuleb ühtlustada või kas piisaks piisavalt kõrgest miinimumtasemest, mis 

võimaldaks liikmesriikidel sellest kaugemale minna, ning tähelepanekuid, et kaugtöö ja kodus 

töötamine võib kahjustada soolist võrdõiguslikkust ning et Euroopa ja liikmesriikide kodanike 

paneelarutelu soovitused on kohati vastuolulised, näiteks seoses energiaallikatega või sellega, kes 

peaks sotsiaalpoliitika eest vastutama.  

 

3. Töörühma juhi lõppsõna 
Töörühma juht teatas, et järgmine koosolek toimub veebis 16. märtsil ja sellele järgneb vahetu 

kohalviibimisega koosolek 25.–26. märtsil toimuva täiskogu istungi raames. Seoses 16. märtsi 

koosolekuga kavatses töörühma juht levitada mitteametlikku dokumenti, milles rühmitatakse eri 

soovitused ning platvormi aruandest saadud sisend ja töörühma kokkuvõtted. 
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LISA. Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühma liikmete nimekiri 
 

Töörühma juht:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Euroopa Parlament) 
Pressiesindaja: Kacper Parol  

 

Pöördumisvorm 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 
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 Vladimíra  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 Lucía  MUÑOZ riikide parlamendid 
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hr Siegfried MUREȘAN 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 Vladimír 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 

 


