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1. Įžanginis pirmininkės žodis 
 

Pirmininkė Iratxe García Pérez pradėjo ketvirtąjį darbo grupės posėdį, atkreipdama dėmesį į 

pasikeitusią geopolitinę padėtį po Rusijos invazijos į Ukrainą ir šios situacijos įtaką darbo grupėje 

aptariamiems klausimams, tokiems kaip pabėgėlių klausimai, socialiniai reikalai bei aprūpinimas 

būstu, ir pažymėjo, kad dabar yra būtent tas laikas, kai reikia stiprinti Europos projektą. Ji taip pat 

darbo grupės narius informavo apie neeilinį posėdį, planuojamą kovo mėn. 16 d. Šios įžanginės 

pastabos paskatino keletą pasisakymų – nariai svarstė, kaip pasikeitusios aplinkybės turėtų 

atsispindėti konferencijos išvadose ir ypač šios darbo grupės išvadose. Keletas kalbėtojų tuo pačiu 

pastebėjo, kad Europos ir nacionalinių piliečių forumų pateiktose rekomendacijose jau išreikštas 

tikslas stiprinti Europą ir tai turėtų būti diskusijų pagrindas, ir paragino pereiti prie rekomendacijų 

pristatymų.  

 

2. Diskusijos: 
 

Iš esmės diskusijose buvo pristatomos Europos ir nacionalinių piliečių forumų rekomendacijos. Keturi 

piliečiai pristatė 1-ojo Europos piliečių forumo rekomendacijas. Savo pristatymuose akcentavo: 

1)  teisingą darbo užmokestį ir tinkamas darbo sąlygas ir ypač – teisingą minimaliojo darbo užmokesčio 

nustatymą bei Darbo laiko direktyvos nuostatų laikymąsi; 2) dėmesį jauniems ir vyresniems, ypač 

užtikrinant sveiką šeimos aplinką, įskaitant kokybišką būstą ir orų senėjimą; 3) per šią krizę įgytą patirtį, 

kalbant apie darbo metodus, pavyzdžiui, darbą iš namų ar perėjimą prie keturių dienų darbo savaitės 

ir 4) dėmesį moksliniams tyrimams, kad būtų užtikrintas Europos ekonomikos tvarumas ir 

nepriklausomumas. Lietuvos ir Nyderlandų atstovai taip pat pristatė savo nacionalinių forumų 

pasiūlymus.  
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Po šių pristatymų darbo grupės nariai reagavo į šias rekomendacijas. Daugelis pritarė šioms 

rekomendacijoms, atkreipdami dėmesį į, jų manymu, svarbiausias rekomendacijas. Tai – perėjimas 

prie tvarios ekonomikos modelio, aukštynkryptė socialinė konvergencija, nenutrūkstamo energijos 

tiekimo užtikrinimas, ES autonomija, lyčių lygybės užtikrinimas, kokybiškas darbas, investicijos ir 

atsparumas. Tuo pačiu metu kai kurie nariai manė, kad tam tikromis idėjomis ar aspektais galima būtų 

papildyti forumų rekomendacijas ar kad ypač kai kuriems aspektams galėtų būti skirta daugiau 

dėmesio. Tai – sanglaudos politikos stiprinimas ir parama vietos administracijoms, jaunimo 

minimaliojo darbo užmokesčio panaikinimas, socialinių teisių perkeliamumas, bendrų minimaliųjų 

pajamų (ne tik darbo užmokesčio) užtikrinimas, Europos semestro ir Stabilumo ir augimo pakto 

persvarstymas, piliečių finansinio raštingumo kėlimas, konkurencingumo didinimas ir naujų darbo 

vietų kūrimas, ES galimybių skolintis ypatingosioms išlaidoms didinimas, dėmesio Europos socialinių 

teisių ramsčiui didinimas ir biurokratijos įmonėms, visų pirma – mažosioms ir vidutinėms įmonėms 

(MVĮ), mažinimas.  

Keli nariai iškėlė konkrečius klausimus ar pakomentavo šias rekomendacijas. Tai klausimai, ar socialinė 

politika turėtų būti suderinta, ar užtektų nustatyti pakankamai aukštą minimalų lygį, kurį valstybės 

narės galėtų viršyti, kad nuotolinis darbas ir darbas iš namų gali būti žalingas lyčių lygybei ir kad 

Europos ir nacionalinių piliečių forumų rekomendacijos kai kuriais aspektais yra nesuderinamos, 

pavyzdžiui, kalbant apie energijos išteklius arba turint mintyje tai, kas turėtų būti atsakingas už 

socialinę politiką.  

 

3. Baigiamasis pirmininkės žodis 
Pirmininkė informavo darbo grupės narius, kad kitas grupės posėdis vyks kovo mėn. 16 d. nuotoliniu 

būdu ir vėlesnis posėdis, kuriame bus dalyvaujama fiziškai, vyks plenarinės sesijos metu kovo mėn. 25–

26 d. Rengdamasi kovo mėn. 16 d. posėdžiui pirmininkė sieks išplatinti neoficialų dokumentą, kuriame 

bus sugrupuotos skirtingos rekomendacijos ir pasiūlymai, pateikti platformos ataskaitoje ir darbo 

grupės protokolo santraukoje. 
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PRIEDAS. Darbo grupės stipresnės ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų klausimais 
narių sąrašas 
 

Pirmininkė:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Europos Parlamentas) 
Grupės atstovas: Kacper Parol  

 

Titulas Vardas Pavardė Atstovauja 
 Vincenzo   AMENDOLA Taryba 
 Clotilde   ARMAND Vietos / regiono atstovas 
 Manon AUBRY Europos Parlamentas 
 Regina BASTOS Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Nicola BEER Europos Parlamentas 
 Markus BEYRER Socialiniai partneriai 
 Gabriele BISCHOFF Europos Parlamentas 
 Maret Michaela BRUNNERT Europos piliečių forumai 
 Christian  BUCHMANN Nacionaliniai parlamentai 
 Jan CHLUP Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Rosianne  CUTAJAR Nacionaliniai parlamentai 
 Helena DALLI Europos Komisija 
 Elisa  GAMBARDELLA Pilietinė visuomenė 
 Iratxe GARCÍA PÉREZ Europos Parlamentas 
 Wilm GEURTS Taryba 
 Roman HAIDER Europos Parlamentas 
 Eveliina  HEINÄLUOMA Nacionaliniai parlamentai 
 Michiel HOOGEVEEN Europos Parlamentas 
 Meira  HOT Nacionaliniai parlamentai 

 Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Europos piliečių forumai 

 Marina KALJURAND Europos Parlamentas  
 Siim  KALLAS Nacionaliniai parlamentai 
 Joémy LINDAU Europos piliečių forumai 

 Stefano  MALLIA Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Vladimíra  MARCINKOVÁ Nacionaliniai parlamentai 
 Mairead MCGUINNESS Europos Komisija 
 Andreja METELKO-ZGOMBIC Taryba 
 Roberta METSOLA Europos Parlamentas 
 Radu-Mihai  MIHAIL Nacionaliniai parlamentai 
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 Lucía  MUÑOZ Nacionaliniai parlamentai 
 Siegfried MUREȘAN Europos Parlamentas 
 Niklas Hendrik NIENASS Europos Parlamentas 
 Leverne NIJMAN Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 
 Marina  NIKOLAOU Nacionaliniai parlamentai 
 Władysław  ORTYL Regionų komitetas 
 Kacper PAROL Europos piliečių forumai 
 Sirpa PIETIKÄINEN Europos Parlamentas 
 Neale  RICHMOND Nacionaliniai parlamentai 
 Vibe RØMER WESTH Taryba 

 Oliver  RÖPKE Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetas 

 Christophe ROUILLON Regionų komitetas 
 Vladimír ŠORF Europos piliečių forumai 
 Eoin STAFFORD Europos piliečių forumai 
 Eva-Maria LIIMETS Taryba 
 Katja TRILLER VRTOVEC Taryba 
 Els  VAN HOOF Nacionaliniai parlamentai 
 Monika VANA Europos Parlamentas 
 Luca VISENTINI Socialiniai partneriai 
 Ružica  VUKOVAC Nacionaliniai parlamentai 

 


