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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

 
Pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a zamestnanosť, 

 
ktorej predsedá Iratxe García Pérez (čiastočne ju zastupuje Gabriele Bischoff), Európsky parlament  

 
21. januára 2022, 10.00 – 12.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky 
 

Predsedníčka Iratxe García Pérez otvorila tretiu schôdzu pracovnej skupiny konštatovaním, že sa 

vysiela naživo cez internet, ako sa dohodlo na predchádzajúcej schôdzi. Oznámila, že 25. – 27. februára 

predloží európsky panel občanov svoje odporúčania, o ktorých bude táto pracovná skupina diskutovať 

a ktoré budú predložené aj na marcovom plenárnom zasadnutí konferencie. Uviedla, že niekoľko 

národných panelov dokončilo svoju prácu a niektoré odporúčania, ktoré vypracovali, sú pre túto 

pracovnú skupinu relevantné. Tieto odporúčania už boli uverejnené na online platforme. 

 

2. Diskusia – Silnejšie hospodárstvo pre budúcnosť 
 

Predsedníčka stručne pripomenula niektoré z usmernení, ktoré vypracoval európsky panel občanov. 

Pre Európu je jednoznačne potrebný nový model inkluzívneho rastu, ktorý zosúladí sociálne otázky 

s hospodárskym rastom. Zdaňovanie je pre EÚ významnou otázkou, ktorú treba zohľadniť. Demokracia 

by sa mala podporovať prostredníctvom inštitúcií EÚ, ktoré sa zodpovedajú a sú transparentné, 

a Európsky parlament a národné parlamenty by mali zohrávať dôležitú úlohu. Investície sú potrebné 

na zlepšenie odolnosti, riešenie akýchkoľvek budúcich kríz a boj proti nerovnosti. Vo všeobecnosti sa 

požaduje prístup k hospodárstvu zameraný viac na človeka. 

 

Mnohí rečníci zdôraznili, že konkurencieschopnosť a sociálna spravodlivosť idú ruka v ruke. Verejné 

investície do infraštruktúry sú nevyhnutné, napríklad do internetu, železníc, vzdelávania a (digitálnych) 

zručností, aby sa umožnila inovácia a konkurencieschopnosť, alebo do zdravotnej starostlivosti a iných 

sociálnych služieb v záujme boja proti chudobe a zlepšenia životných podmienok najmä tých ľudí, ktorí 

sú naďalej zraniteľní. Niektorí rečníci vyzvali na väčšiu fiškálnu zodpovednosť, zatiaľ čo iní zdôraznili, 

že zvýšenie verejného dlhu môže byť potrebné, ak sa bude investovať do splnenia cieľov zelenej 

transformácie a zabezpečenia stabilného oživenia po kríze. Rečníci zdôraznili úlohu jednotného trhu 
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v udržiavaní konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ a vyzvali na test jednotného trhu. Niektorí 

rečníci obhajovali využívanie previerok konkurencieschopnosti, ktoré by mohli byť užitočné, a diskusie 

o tom, čo vymedzuje konkurencieschopnosť, by mali pokračovať. Koncepcia takýchto previerok 

a spôsob, akým by sa mohli zaviesť, však v tejto fáze nie sú veľmi jasné. S cieľom zabezpečiť spravodlivý 

rozmer procesu obnovy niektorí rečníci navrhli skutočne vykonávať protokol o sociálnom pokroku a to, 

aby sa do európskeho semestra a správy hospodárskych záležitostí zahrnul rozmer „viac ako HDP“ 

(najmä sociálne a environmentálne otázky). Dodržiavanie sociálnych práv, dobre fungujúci sociálny 

dialóg, demokracia na pracovisku a kolektívne vyjednávanie sú pre viacerých rečníkov stredobodom 

dobre fungujúceho hospodárstva. Hospodárstvo EÚ by sa malo ďalej opierať o výskum a inovácie 

a podnikanie mladých ľudí. Podľa viacerých členov by EÚ mala mať viac právomocí v oblasti zdaňovania 

v záujme nápravy nerovností naprieč hospodárstvami v EÚ, ako aj boja proti daňovým únikom 

a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. EÚ by mala posilniť svoju vlastnú výrobu strategických 

produktov. Rodové otázky by sa mali začleniť do všetkých aspektov hospodárstva a prioritou by mal 

byť boj proti rodovo motivovanému násiliu. Nastolila sa potreba ďalej posilňovať vykonávanie 

Európskeho piliera sociálnych práv. Hoci sa stále hľadajú koordinované spôsoby riešenia spoločných 

výziev EÚ, niektorí uviedli, že určité otázky by mali zostať v právomoci členských štátov (napr. systém 

sociálnych dávok). 

 

Viacero pripomienok sa týkalo procesu a pracovných metód. Niektorí členovia pripomenuli svoje 

výhrady k tretej predbežnej správe, pričom tvrdili, že v nej chýbajú viaceré otázky. Dokumenty na 

diskusiu je potrebné poskytnúť členom pracovnej skupiny v dostatočnom predstihu, aby sa umožnila 

riadna príprava. Návrhy/odporúčania občanov by sa mali zoskupiť, aby sa o nich mohlo účinne 

diskutovať v pracovnej skupine. Niektorí členovia navrhli systém semaforov (červená: mimo 

pôsobnosti EÚ, oranžová: už prebieha, zelená: nové myšlienky v rámci pôsobnosti EÚ) s cieľom 

umožniť roztriedenie návrhov občanov. Iní členovia varovali, že návrhy, ktoré v súčasnosti nepatria do 

pôsobnosti EÚ, by sa nemali zamietnuť, keďže cieľom konferencie je vymedziť budúcnosť Európy. 

Závery pracovnej skupiny by sa mali vypracovať písomne, aby sa mohli jasným spôsobom predložiť 

plenárnemu zasadnutiu, je však potrebné objasniť spôsob prijatia záverov pracovnej skupiny. Pre 

viacerých členov je harmonogram konferencie príliš tesný a záverečné plenárne zasadnutia by sa mali 

odložiť, aby panelové diskusie občanov a pracovná skupina mohli dokončiť svoju prácu. Do budúcnosti 
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jeden rečník navrhol, aby inštitúcie EÚ podľa možnosti raz ročne informovali občanov o tom, ako sa 

odporúčania vykonávajú.  

 

3. Záverečné poznámky predsedníčky 
Predsedníčka oznámila, že na obavy a otázky vyjadrené v súvislosti s pracovnými metódami 

a harmonogramom upozorní výkonnú radu konferencie. Tiež poukázala na to, že odloženie záverov 

panelu občanov, ktorý súvisí s pracovnou skupinou, spomalilo celý proces. Harmonogram a spôsob 

prijatia záverov by sa mali objasniť do nasledujúcej schôdze pracovnej skupiny. 

 

PRÍLOHA – Zoznam členov pracovnej skupiny pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť 
a zamestnanosť 
 

Predsedníčka:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Európsky parlament) 
Hovorca: Eoin STAFFORD  

 

Oslovenie Meno Priezvisko Zložka 
        

pán Vincenzo   AMENDOLA Rada 
pani Clotilde   ARMAND miestna/regionálna zástupkyňa 
pani Manon AUBRY Európsky parlament 

pani Regina BASTOS národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani Nicola BEER Európsky parlament 
pán Markus BEYRER sociálni partneri 
pani Gabriele BISCHOFF Európsky parlament 
pani Maret Michaela BRUNNERT európske panelové diskusie občanov 
pán Christian  BUCHMANN národné parlamenty 

pán Jan CHLUP národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani  Rosianne  CUTAJAR národné parlamenty 
pani Elisa  GAMBARDELLA občianska spoločnosť 
pani Iratxe GARCÍA PÉREZ Európsky parlament 
pán  Wilm GEURTS Rada 
pán Roman HAIDER Európsky parlament 
pani Eveliina  HEINÄLUOMA národné parlamenty 
pán Michiel HOOGEVEEN Európsky parlament 
pani Meira  HOT národné parlamenty 

pani Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN európske panelové diskusie občanov 
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pani Marina KALJURAND Európsky parlament  
pán Siim  KALLAS národné parlamenty 
pán Joémy LINDAU európske panelové diskusie občanov 
pán Stefano  MALLIA Európsky hospodársky a sociálny výbor 
pani Vladimíra  MARCINKOVÁ národné parlamenty 
pani  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rada 
pani Roberta METSOLA Európsky parlament 
pán Radu-Mihai  MIHAIL národné parlamenty 
pani Lucía  MUÑOZ národné parlamenty 
pán Siegfried MUREȘAN Európsky parlament 
pán Niklas Hendrik NIENASS Európsky parlament 

pani Leverne NIJMAN národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani Marina  NIKOLAOU národné parlamenty 
pán Władysław  ORTYL Výbor regiónov 
pán Kacper PAROL európske panelové diskusie občanov 
pani Sirpa PIETIKÄINEN Európsky parlament 
pán Neale  RICHMOND národné parlamenty 
pán Vibe RØMER WESTH Rada 
pán Oliver  RÖPKE Európsky hospodársky a sociálny výbor 
pán Christophe ROUILLON Výbor regiónov 
pán Nicolas SCHMIT Európska komisia  
pán Vladimír ŠORF európske panelové diskusie občanov 
pán Eoin STAFFORD európske panelové diskusie občanov 
pán  Andres SUTT Rada 
pani  Katja TRILLER VRTOVEC Rada 
pani Els  VAN HOOF národné parlamenty 
pani Monika VANA Európsky parlament 
pán  Luca VISENTINI sociálni partneri 
pani Ružica  VUKOVAC národné parlamenty 

 


