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1) Deschiderea reuniunii de către președintă
Reuniunea a avut loc în format hibrid și a fost transmisă în direct pe internet. Președinta a prezentat
proiectele de propuneri transmise membrilor înainte de reuniune. Ea a precizat că documentul
cuprindea o introducere și un nou grup tematic privind competitivitatea (comparativ cu rețeaua
discutată anterior). Ea a subliniat că atingerea unui echilibru între recomandările cetățenilor și ideile
membrilor grupului de lucru reprezenta o sarcină complexă, însă și-a afirmat încrederea în faptul că
proiectele de propuneri constituiau o bază bună pentru discuții. Președinta a anunțat, de asemenea,
finalizarea lucrărilor grupului de dezbatere al cetățenilor italieni, care a prezentat un număr
substanțial de recomandări în domeniile de politică relevante pentru activitatea sa1. Acestea vor fi
luate în considerare în următoarea versiune a proiectelor de propuneri.
2) Intervenția purtătorilor de cuvânt
Purtătoarea de cuvânt a anunțat modificarea funcției. Purtătorul de cuvânt adjunct a convenit că
documentul este conform cu recomandările cetățenilor.
Prezentarea și discutarea proiectelor de propuneri, în conformitate cu anexa, în vederea prezentării
acestora în plen la 26 martie, organizate pe grupuri tematice.
În prima rundă, membrii au comentat structura și conținutul general al documentului. Unii au obiectat
deoarece considerau că ideile lor nu erau (bine) reprezentate în document, iar documentul continua
să fie părtinitor în ceea ce privește aspectele sociale. Unii au propus actualizarea documentului pe
fondul noii situații legate de războiul din Ucraina. Totuși, mulți au fost mulțumiți de text și i-au
mulțumit președintei pentru munca depusă, intervenind în cursul dezbaterii cu chestiuni specifice.
Unii vorbitori din cadrul dezbaterii au anunțat contribuții scrise. Unii au menționat că diversitatea
ideilor cetățenilor UE ar trebui să fie clar reflectată de concluziile grupului de lucru, în timp ce alții au
afirmat că propunerile controversate ar trebui eliminate. Cetățenii au subliniat că documentul viza
obiective pe termen mai lung și că nu doreau ca ideile lor să substanțial schimbate și diluate. S-a
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solicitat să nu se utilizeze un limbaj prea prescriptiv în elaborarea propunerilor, în timp ce alți membri
au subliniat necesitatea ca recomandările cetățenilor să rămână ambițioase.
3) Creștere durabilă și inovare
Membrii au discutat despre sprijinul pentru inovare, cercetare și IMM-uri și despre punerea unui
accent specific pe întreprinderile nou-înființate ca motor al inovării și al cooperării transfrontaliere.
Mai mulți vorbitori au evidențiat importanța unui mix energetic durabil pentru îmbunătățirea
autonomiei strategice a UE. Unii membri au pledat pentru o formulare mai generală, având în vedere
lipsa unui acord în materie de energie nucleară și gaze, în timp ce alții au dorit să mențină neschimbat
textul actual. S-a discutat despre securitatea alimentară și autonomia strategică la modul mai general,
inclusiv despre accesul la materii prime. Deși câțiva vorbitori au pus sub semnul întrebării necesitatea
de a discuta despre cadrul de guvernanță economică în contextul conferinței, mulți au subliniat rolul
fundamental al acestuia pentru o economie mai puternică și mai rezilientă și au solicitat includerea
acestuia, în special din perspectiva Semestrului european. Mai mulți membri au cerut să se ia în
considerare noi indicatori în afară de PIB. S-a reamintit propunerea de introducere în Tratat a unui
protocol privind progresul social pentru a asigura că drepturile sociale prevalează în fața libertăților
economice în cazul unei dispute – o propunere susținută foarte frecvent pe platforma digitală.
4) Îmbunătățirea competitivității UE și aprofundarea în continuare a pieței unice
Mai mulți membri au prezentat ideile testului pieței unice și ale verificărilor sub aspectul
competitivității (și anume, o evaluare independentă și transparentă a impactului propunerilor
legislative ale UE asupra competitivității întreprinderilor din UE, în special în ceea ce privește
dimensiunea globală). Necesitatea de a reduce administrația și birocrația a fost recunoscută drept o
condiție prealabilă pentru competitivitatea UE. Un vorbitor a pledat pentru principiul de unu la doi
(„one in - two out”), pe lângă cel al numărului constant („one in - one out”) promovat în prezent, în
timp ce un alt vorbitor a calificat această propunere drept exagerată.
5) Piețe ale forței de muncă favorabile incluziunii
A avut loc o discuție privind promovarea salariilor minime concomitent cu menținerea respectului
pentru tradițiile naționale. Deși unii vorbitori au solicitat eliminarea trimiterii la aceasta (deoarece era
deja vizată de negocierile în curs dintre instituțiile UE), alții nu au fost de acord, întrucât acest lucru ar
contraveni recomandărilor cetățenilor. Membrii au ridicat chestiunea protecției lucrătorilor pe piața
digitală a forței de muncă. Mai mulți membri au făcut apel la consolidarea diverselor aspecte ale
egalității de gen în cadrul tuturor propunerilor. Unii au cerut să se pună mai mult accent pe tineri și pe
nevoile acestora în ceea ce privește locurile de muncă de calitate, locuințele, dar și preocupările legate
de mediu. Unii membri au susținut propunerea actuală de interzicere a stagiilor neremunerate, în timp
ce alții au dorit „să îndulcească” limbajul, preferând să se facă referire la o promovare mai vizibilă a
stagiilor remunerate. De asemenea, sunt necesare mai multe eforturi pentru a stimula competențele
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individuale și a găsi soluții de combatere a deficitului de competențe. Mai mulți vorbitori au făcut
referire la legăturile dintre Pilonul european al drepturilor sociale și proiectele de propuneri.
6) Politici sociale mai robuste
A existat o convergență generală de opinii cu privire la necesitatea unor politici sociale mai robuste,
unii membri solicitând mai multe măsuri (de exemplu, în ceea ce privește sistemele de venit minim,
eradicarea lipsei de adăpost), iar alții reamintind principiul subsidiarității.
7) Tranziția demografică
Necesitatea de a găsi soluții la provocările demografice a fost abordată de mai mulți vorbitori,
propunând, printre altele, măsuri și acțiuni în favoarea copiilor și a familiei care să sprijine îngrijitorii
și persoanele în vârstă.
8) Politicile fiscale și bugetare
Mulți dintre vorbitori au susținut creșterea transparenței și a echității impozitării în întreaga UE,
pentru a sprijini IMM-urile și inovarea. Alții au amintit necesitatea de a introduce mai multe măsuri de
prevenire a evaziunii fiscale și, dacă este necesar, de a acorda UE competențe sporite în acest
domeniu. A avut loc o discuție privind euro-obligațiunile, cu trimitere la recomandările grupului de
dezbatere al cetățenilor la nivel național, unii membri solicitând să se renunțe și să se revină la
formularea inițială a recomandării. În vederea stimulării coeziunii teritoriale, un membru a evidențiat
necesitatea îmbunătățirii guvernanței pe mai multe niveluri și a utilizării fondurilor UE.
9) Închiderea reuniunii de către președintă
Președinta a încheiat reuniunea mulțumind membrilor pentru un schimb fructuos și anunțând un nou
proiect care va include contribuțiile și va fi transmis în vederea următoarei reuniuni a grupului de lucru.
ANEXĂ. Lista membrilor Grupului de lucru pentru o economie mai puternică, justiție socială și
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