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REZUMAT 

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

 
Prezidat de Iratxe García Pérez, Parlamentul European  

 
11 martie 2022, 9.00-11:00 

 

1. Observații introductive ale președintei  
 

Președinta Iratxe Garcia Perez a deschis cea de a patra reuniune a grupului de lucru, remarcând 

schimbarea situației geopolitice în urma invaziei Ucrainei de către Rusia și relevanța acesteia pentru 

subiectele examinate de grupul de lucru, printre care gestionarea refugiaților, afacerile sociale și 

locuințele și observând că acum este un moment și mai bun să se consolideze proiectul european. De 

asemenea, ea a informat grupul de lucru cu privire la reuniunea extraordinară programată pentru 16 

martie. Aceste observații introductive au generat o serie de intervenții, în cadrul cărora membrii au 

reflectat asupra modului în care schimbarea circumstanțelor ar trebui să se reflecte în rezultatele 

conferinței și, în special, în acest grup de lucru. În același timp, o serie de vorbitori au remarcat că 

recomandările formulate de grupurile naționale și europene ale cetățenilor vizează deja consolidarea 

Europei și ar trebui să rămână baza discuțiilor, solicitând să se treacă la prezentarea recomandărilor.  

 

2. Dezbatere - 
 

Cea mai mare parte a discuției s-a axat pe prezentarea recomandărilor grupurilor naționale și 

europene ale cetățenilor. Patru cetățeni au prezentat recomandările Grupului european de cetățeni 

1. Prezentările lor s-au axat pe: (1) remunerare echitabilă și condiții de muncă rezonabile și, în special, 

pe instituirea unui salariu minim echitabil și pe respectarea directivei privind timpul de lucru; 2) (2) 

accent pe tineri și vârstnici, în special în ceea ce privește asigurarea unui mediu familial sănătos, 

inclusiv a unei locuințe decente și a îmbătrânirii demne; (3) învățămintele desprinse din criză în ceea 

ce privește modurile de lucru, de exemplu munca de acasă sau trecerea la o săptămână de lucru de 

patru zile; și (4) concentrarea asupra cercetării pentru a asigura sustenabilitatea și independența 

economiei europene. Reprezentanții Lituaniei și Țărilor de Jos au prezentat, de asemenea, propunerile 

provenite de la grupurile lor naționale.  
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Aceste prezentări au fost urmate de reacții din partea membrilor grupului de lucru cu privire la 

recomandări. Mulți au salutat recomandările și le-au subliniat pe cele pe care le-au considerat mai 

importante. Printre acestea s-au numărat tranziția către un model economic durabil, convergența 

socială în sens ascendent, asigurarea aprovizionării durabile cu energie, autonomia UE, asigurarea 

egalității de gen, munca de calitate, investițiile și reziliența. În același timp, unii membri au considerat 

că anumite idei sau aspecte ar putea fi adăugate recomandărilor grupurilor de dezbatere sau că 

anumite aspecte ar putea fi consolidate. Printre aceste elemente s-au numărat consolidarea politicii 

de coeziune și sprijinirea administrațiilor locale, interzicerea salariilor minime pentru tineri, 

portabilitatea drepturilor sociale, asigurarea unui venit minim global (în plus față de salarii), revizuirea 

semestrului european și a Pactului de stabilitate și de creștere, consolidarea educației financiare a 

cetățenilor, îmbunătățirea competitivității și crearea de locuri de muncă, creșterea capacității UE de a 

împrumuta pentru cheltuieli extraordinare, creșterea accentului pus pe Pilonul european al 

drepturilor sociale și reducerea birocrației pentru întreprinderi și IMM-uri, în special.  

Unii membri au adresat întrebări sau observații specifice cu privire la recomandări. Printre acestea s-

au numărat întrebări legate de următoarele subiecte: dacă politicile sociale trebuie armonizate sau 

dacă ar fi de ajuns un nivel minim suficient de ridicat, permițând statelor membre să meargă mai 

departe de aceste dispoziții, că munca la distanță și munca la domiciliu ar putea fi în detrimentul 

egalității de gen și că recomandările grupurilor naționale și europene de cetățeni sunt, în unele cazuri, 

în contradicție, de exemplu atunci când este vorba de surse de energie sau de cine ar trebui să fie 

responsabil de politica socială.  

 

3. Observațiile de încheiere ale președintei  
Președinta a informat grupul că următoarea reuniune va avea loc online la 16 martie și că următoarea 

ședință cu prezență fizică va avea loc în perioada sesiunii plenare din 25-26 martie. În vederea 

reuniunii din 16 martie, președinta va disemina un document neoficial care să grupeze diferitele 

recomandări, precum și contribuțiile din raportul platformei și din rapoartele de sinteză ale grupului 

de lucru. 
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ANEXĂ Lista membrilor grupului de lucru pentru o economie mai puternică, justiție socială și locuri 
de muncă 
 

Președintă:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlamentul European) 
Purtător de cuvânt: Kacper Parol  

 

Formula 
de 

politețe 
Prenume Nume Apartenență 

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

Dna Regina BASTOS Grupurile naționale de 
cetățeni/evenimente la nivel național 

Dna Nicola BEER Parlamentul European 
Dl Markus BEYRER Parteneri sociali 

Dna Gabriele BISCHOFF Parlamentul European 
Dna Maret Michaela BRUNNERT Grupurile europene de cetățeni  
Dl Christian  BUCHMANN Parlamentele naționale 

Dl Jan CHLUP Grupurile naționale de 
cetățeni/evenimente la nivel național 

Dna  Rosianne  CUTAJAR Parlamentele naționale 
Dna Helena DALLI Comisia Europeană 
Dna Elisa  GAMBARDELLA Societatea civilă 
Dna Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamentul European 
Dl  Wilm GEURTS Consiliu 
Dl Roman HAIDER Parlamentul European 

Dna Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamentele naționale 
Dl Michiel HOOGEVEEN Parlamentul European 

Dna Meira  HOT Parlamentele naționale 

Dna Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Grupurile europene de cetățeni  

Dna Marina KALJURAND Parlamentul European  
Dl Siim  KALLAS Parlamentele naționale 
Dl Joémy LINDAU Grupurile europene de cetățeni 
Dl Stefano  MALLIA Comitetul Economic și Social European 

Dna Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamentele naționale 
Dna Mairead MCGUINNESS Comisia Europeană 
Dna  Andreja METELKO-ZGOMBIC Consiliu 
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Dna Roberta METSOLA Parlamentul European 
Dl Radu-Mihai  MIHAIL Parlamentele naționale 

Dna Lucía  MUÑOZ Parlamentele naționale 
Dl Siegfried MUREȘAN Parlamentul European 
Dl Niklas Hendrik NIENASS Parlamentul European 

Dna Leverne NIJMAN Grupurile naționale de 
cetățeni/evenimente la nivel național 

Dna Marina  NIKOLAOU Parlamentele naționale 
Dl Władysław  ORTYL Comitetul Regiunilor 
Dl Kacper PAROL Grupurile europene de cetățeni 

Dna Sirpa PIETIKÄINEN Parlamentul European 
Dl Neale  RICHMOND Parlamentele naționale 
Dl Vibe RØMER WESTH Consiliu 
Dl Oliver  RÖPKE Comitetul Economic și Social European 
Dl Christophe ROUILLON Comitetul Regiunilor 
Dl Vladimír ŠORF Grupurile europene de cetățeni 
Dl Eoin STAFFORD Grupurile europene de cetățeni 

Dna Eva-Maria LIIMETS Consiliu 
Dna  Katja TRILLER VRTOVEC Consiliu 
Dna Els  VAN HOOF Parlamentele naționale 
Dna Monika VANA Parlamentul European 
Dl  Luca VISENTINI Parteneri sociali 

Dna Ružica  VUKOVAC Parlamentele naționale 
 


