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ATA SUMÁRIA 

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

 
Presidido por Iratxe García Pérez, Parlamento Europeu  

 
11 de março de 2022, das 9:00 às 11:00 

 

1. Observações introdutórias da presidente 
 

A presidente Iratxe García Pérez dá início à quarta reunião do Grupo de Trabalho (GT), assinalando a 

alteração da situação geopolítica na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia e a sua relevância 

para os temas analisados pelo grupo de trabalho, incluindo o tratamento dos refugiados, os assuntos 

sociais e a habitação, e observando que agora é cada vez mais o momento de reforçar o projeto 

europeu. Informa igualmente o GT da reunião extraordinária agendada para 16 de março. Estas 

observações iniciais conduzem a uma série de intervenções em que os membros refletem sobre a 

forma como a alteração das circunstâncias teria de ser refletida nos resultados da conferência e, em 

particular, deste grupo de trabalho. Ao mesmo tempo, vários oradores observam que as 

recomendações formuladas pelos painéis de cidadãos europeus e nacionais já visavam reforçar a 

Europa e deveriam continuar a ser a base dos debates, apelando à passagem para as apresentações 

das recomendações.  

 

2. Debate  
 

A maior parte do debate centra-se na apresentação das recomendações dos painéis de cidadãos 

europeus e nacionais. Quatro cidadãos apresentam as recomendações do Painel de Cidadãos 

Europeus 1. Nas suas apresentações, centram-se em 1) salários justos e condições de trabalho 

razoáveis e, em particular, na criação de um salário mínimo justo e no respeito da diretiva relativa ao 

tempo de trabalho; 2) nos jovens e nos idosos, em especial na garantia de um ambiente familiar 

saudável, incluindo habitação digna e envelhecimento digno; 3) retirar ensinamentos da crise no que 

diz respeito às formas de trabalho, por exemplo, trabalhar a partir de casa ou mudar para uma semana 

de trabalho de 4 dias; e 4) na investigação para garantir a sustentabilidade e a independência da 

economia europeia. Os representantes da Lituânia e dos Países Baixos apresentam igualmente as 

propostas provenientes dos respetivos painéis nacionais.  
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Estas apresentações são seguidas de reações dos membros do grupo de trabalho a respeito das 

recomendações. Muitos acolhem favoravelmente as recomendações, destacando as que 

consideravam mais importantes. Entre estas contam-se a transição para um modelo económico 

sustentável, a convergência social ascendente, a garantia de um aprovisionamento energético 

sustentável, a autonomia da UE, a garantia da igualdade de género, o trabalho de qualidade, o 

investimento e a resiliência. Ao mesmo tempo, alguns membros consideram que poderiam ser 

acrescentadas ideias ou aspetos específicos às recomendações dos painéis ou que alguns aspetos 

específicos poderiam ser reforçados. Esses elementos incluem o reforço da política de coesão e o 

apoio às administrações locais, a proibição dos salários mínimos dos jovens, a portabilidade dos 

direitos sociais, a garantia de um rendimento mínimo global (além dos salários), a revisão do Semestre 

Europeu e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o reforço da literacia financeira dos cidadãos, a 

melhoria da competitividade e a criação de emprego, o aumento da capacidade da UE para contrair 

empréstimos para despesas extraordinárias, o reforço da ênfase no Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

e a redução do grau de burocracia para as empresas e, em particular, para as PME.  

Alguns membros levantam questões ou comentários específicos sobre as recomendações. Estas 

incluem a questão de saber se as políticas sociais têm de ser harmonizadas ou se um nível mínimo 

suficientemente elevado seria suficiente, permitindo aos Estados-Membros ir além disso. É também 

mencionado que o teletrabalho e o trabalho em casa podem ser prejudiciais para a igualdade de 

género e que as recomendações do Painel dos Cidadãos Europeus e Nacionais estão, em alguns casos, 

em desacordo, por exemplo, no que se refere às fontes de energia ou às competências em matéria de 

política social.  

 

3. Observações finais da presidente 
A presidente informa o grupo de que a próxima reunião do grupo terá lugar em linha, em 16 de março, 

e que a próxima reunião presencial terá lugar à margem da reunião plenária de 25 e 26 de março. 

Tendo em vista a reunião de 16 de março, a presidente pretende distribuir um documento oficioso 

que reúna as diferentes recomendações, bem como os contributos do relatório da plataforma e das 

atas sumárias do grupo de trabalho. 
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ANEXO. Lista de membros do Grupo de Trabalho «Uma economia mais forte, justiça social e 
emprego» 
 

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

 

Título Nome próprio Apelido Componente 
Sr. Vincenzo   AMENDOLA Conselho 

Sra. Clotilde   ARMAND Representante local/regional 
Sra. Manon AUBRY Parlamento Europeu 
Sra. Regina BASTOS Eventos/painéis nacionais de cidadãos 
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 Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra.  Rosianne  CUTAJAR Parlamentos nacionais 
Sra. Helena DALLI Comissão Europeia 
Sra. Elisa  GAMBARDELLA Sociedade civil 
Sra. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento Europeu 
Sr.  Wilm GEURTS 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 
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Sr. Siegfried MUREȘAN Parlamento Europeu 
Sr. Niklas Hendrik NIENASS Parlamento Europeu 

Sra. Leverne NIJMAN Eventos/painéis nacionais de cidadãos 
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 

Sra. Eva-Maria LIIMETS 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 
 


