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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 

 
Spēcīgākas ekonomikas, sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumu darba grupa 

 
Sanāksmi vadīja Iratxe García Pérez, Eiropas Parlaments  

 
2022. gada 11. martā plkst. 9.00-11:00 

 

1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi 
 

Sanāksmes vadītāja Iratxe Garcia Perez atklāja darba grupas ceturto sanāksmi, norādot, ka pēc 

Krievijas iebrukuma Ukrainā ir mainījusies ģeopolitiskā situācija un ka tas ietekmē darba grupas 

izskatītos jautājumus, tostarp bēgļu, sociālo lietu un mājokļu jautājumu risināšanu, un atzīmējot, ka 

tagad vēl jo vairāk ir īstais brīdis stiprināt Eiropas projektu. Viņa arī informēja darba grupu par 

16. martā paredzēto ārkārtas sanāksmi. Viņas ievadvārdi izsauca vairākus komentārus, kuros locekļi 

pauda viedokli par to, kā šāda apstākļu maiņa būtu jāatspoguļo konferences un jo īpaši šīs darba grupas 

darba rezultātos. Tajā pašā laikā vairāki runātāji norādīja, ka Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusiju 

sniegtie ieteikumi jau bija vērsti uz Eiropas stiprināšanu un ka tiem arī turpmāk vajadzētu būt diskusiju 

pamatā, un aicināja ķerties pie ieteikumu prezentācijām.  

 

2. Diskusija 
 

Liela daļa diskusiju bija veltītas iepazīstināšanai ar Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusiju 

ieteikumiem. Četri pilsoņi iepazīstināja ar Eiropas pilsoņu 1. paneļdiskusijas ieteikumiem. Savās 

prezentācijās viņi galvenokārt pievērsās šādiem jautājumiem: 1) taisnīgai darba samaksai un 

pieņemamiem darba apstākļiem, jo īpaši taisnīgas minimālās algas ieviešanai un Darba laika direktīvas 

ievērošanai; 2) jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo īpaši veselīgas ģimenes vides, tostarp 

pienācīga mājokļa un cilvēka cienīgu vecumdienu nodrošināšanai; 3) no krīzes gūtajām atziņām 

attiecībā uz darba veidiem, piemēram, darbu no mājām vai virzību uz četru dienu darba nedēļu; un 4) 

pētniecībai nolūkā nodrošināt Eiropas ekonomikas ilgtspēju un neatkarību. Lietuvas un Nīderlandes 

pārstāvji arī iepazīstināja ar priekšlikumiem, kas saņemti no valstu paneļdiskusijām.  

 

Pēc prezentācijām tika uzklausīta darba grupas locekļu reakcija uz ieteikumiem. Daudzi pauda 

gandarījumu par ieteikumiem un uzsvēra tādus, viņuprāt, svarīgākos kā, piemēram, pāreja uz 
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ilgtspējīgu ekonomikas modeli, augšupēja sociālā konverģence, ilgtspējīgas energoapgādes 

nodrošināšana, ES autonomija, dzimumu līdztiesības nodrošināšana, kvalitatīvs darbs, investīcijas un 

noturība. Tajā pašā laikā daži locekļi pauda uzskatu, ka paneļdiskusiju ieteikumiem varētu pievienot 

konkrētas idejas vai aspektus, vai arī ka varētu pastiprināt dažus turpmāk minētos aspektus: kohēzijas 

politikas stiprināšana un atbalsts vietējām pārvaldes iestādēm, minimālās algas jauniešiem aizliegšana, 

sociālo tiesību pārnesamība, vispārējo minimālo ienākumu (papildus algām) nodrošināšana, Eiropas 

pusgada un Stabilitātes un izaugsmes pakta pārskatīšana, iedzīvotāju finanšpratības uzlabošana, 

konkurētspējas paaugstināšana un darbvietu radīšana, ES spēju aizņemties ārkārtas izdevumiem 

palielināšana, lielāks uzsvars uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru un jo īpaši birokrātijas līmeņa 

samazināšana uzņēmumiem un MVU.  

Daži locekļi uzdeva konkrētus jautājumus vai izteica komentārus par ieteikumiem, tostarp šādus: vai ir 

jāsaskaņo sociālā politika; vai pietiktu ar pietiekami augstu minimālo līmeni, kas ļautu dalībvalstīm 

noteikt vēl augstākus standartus; vai tāldarbs un darbs no mājām varētu kaitēt dzimumu līdztiesībai. 

Dažos gadījumos Eiropas un valstu pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi bija savstarpēji pretrunā, 

piemēram, jautājumā par enerģijas avotiem vai to, kam vajadzētu būt atbildīgam par sociālo politiku.  

 

3. Sanāksmes vadītājas noslēguma vārdi 
Sanāksmes vadītāja informēja grupu, ka nākamā darba grupas sanāksme notiks tiešsaistē šī gada 

16. martā un ka nākamā klātienes sanāksme tiks rīkota līdztekus plenārsēdei šī gada 25.–26. martā. 

Līdz 16. marta sanāksmei sanāksmes vadītāja centīsies izplatīt neoficiālu dokumentu, kurā būs 

apkopoti dažādie ieteikumi, kā arī platformas ziņojuma rezultāti un darba grupas protokolu 

kopsavilkumi. 
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PIELIKUMS: Spēcīgākas ekonomikas, sociālā taisnīguma un nodarbinātības jautājumu darba grupas 
dalībnieku saraksts 
 

Sanāksmes vadītāja:  Iratxe GARCIA PEREZ (Eiropas Parlaments) 
Runaspersona: Kacper Parol  

 

Vārds Uzvārds Pārstāvētā struktūra 
Vincenzo   AMENDOLA Padome 
Clotilde   ARMAND vietējais/reģionālais pārstāvis 
Manon AUBRY Eiropas Parlaments 
Regina BASTOS valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Nicola BEER Eiropas Parlaments 

Markus BEYRER sociālie partneri 
Gabriele BISCHOFF Eiropas Parlaments 

Maret Michaela BRUNNERT Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Christian  BUCHMANN Dalībvalstu parlamenti 

Jan CHLUP valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Rosianne  CUTAJAR dalībvalstu parlamenti 
Helena DALLI Eiropas Komisija 

Elisa  GAMBARDELLA pilsoniskā sabiedrība 
Iratxe GARCÍA PÉREZ Eiropas Parlaments 
Wilm GEURTS Padome 

Roman HAIDER Eiropas Parlaments 
Eveliina  HEINÄLUOMA dalībvalstu parlamenti 
Michiel HOOGEVEEN Eiropas Parlaments 
Meira  HOT dalībvalstu parlamenti 

 JENSEN Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Marina KALJURAND Eiropas Parlaments  

Siim  KALLAS dalībvalstu parlamenti 
Joémy LINDAU Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Stefano  MALLIA Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 

Vladimíra  MARCINKOVÁ dalībvalstu parlamenti 
Mairead MCGUINNESS Eiropas Komisija 
Andreja METELKO-ZGOMBIC Padome 
Roberta METSOLA Eiropas Parlaments 

Radu-Mihai  MIHAIL dalībvalstu parlamenti 
Lucía  MUÑOZ dalībvalstu parlamenti 
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Siegfried MUREȘAN Eiropas Parlaments 
 NIENASS Eiropas Parlaments 

Leverne NIJMAN valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 
Marina  NIKOLAOU dalībvalstu parlamenti 

Władysław  ORTYL Reģionu komiteja 
Kacper PAROL Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Sirpa PIETIKÄINEN Eiropas Parlaments 
Neale  RICHMOND dalībvalstu parlamenti 
Vibe RØMER WESTH Padome 

Oliver  RÖPKE Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteja 

Christophe ROUILLON Reģionu komiteja 
Vladimír ŠORF Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Eoin STAFFORD Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
Eva-Maria LIIMETS Padome 

Katja  Padome 
Els  VAN HOOF dalībvalstu parlamenti 

Monika VANA Eiropas Parlaments 
Luca VISENTINI sociālie partneri 

Ružica  VUKOVAC dalībvalstu parlamenti 
 


