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ZBIRNO POROČILO 

 
Delovna skupina za močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta 

 
Predsedujoča: Iratxe García Pérez (ki jo je delno nadomestila Gabriele Bischoff), Evropski 

parlament  
 

21. januar 2022, 10.00–12:00 
 

1. Uvodne besede predsedujoče 
 

Predsedujoča Iratxe García Pérez je začela tretjo sejo delovne skupine in povedala, da se prenaša po 

spletu, kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji. Napovedala je, da bo evropski državljanski forum od 

25. do 27. februarja predstavil svoja priporočila za razpravo v tej delovni skupini, ki bodo predstavljena 

tudi na marčevskem plenarnem zasedanju konference. Omenila je, da je več nacionalnih forumov 

zaključilo svoje delo in da so bila nekatera priporočila, ki so jih pripravili, pomembna za to delovno 

skupino. Ta priporočila so že bila objavljena na spletni platformi. 

 

2. Razprava – Močnejše gospodarstvo za prihodnost 
 

Predsedujoča je na kratko spomnila na nekatere usmeritve evropskega državljanskega foruma. Evropa 

nedvomno potrebuje nov model vključujoče rasti, ki bo uskladil socialna vprašanja in gospodarsko rast. 

EU mora upoštevati vprašanje obdavčevanja. Demokracijo bi bilo treba spodbujati z odgovornimi in 

preglednimi institucijami EU, pomembno vlogo pri tem pa bi morali imeti Evropski parlament in 

nacionalni parlamenti. Potrebne so naložbe za izboljšanje odpornosti, obvladovanje morebitnih 

prihodnjih kriz in odpravljanje neenakosti. Na splošno je potreben pristop h gospodarstvu, ki bo bolj 

osredotočen na človeka. 

 

Številni govorniki so poudarili, da sta konkurenčnost in socialna pravičnost tesno povezani. Za boj proti 

revščini in izboljšanje življenjskih razmer, zlasti tistih, ki so še vedno ranljivi, so bistvenega pomena 

javne naložbe v infrastrukturo, na primer v internet, železnice, izobraževanje in (digitalna) znanja in 

spretnosti, da se omogočijo inovacije in konkurenčnost, ali v zdravstvene in druge socialne storitve. 

Nekateri so pozvali k večji fiskalni odgovornosti, drugi pa so poudarili, da se bo morda moral povečati 

javni dolg, če bodo naložbe namenjene za doseganje ciljev zelenega prehoda in zagotovitev stabilnega 

okrevanja po krizi. Govorniki so poudarili vlogo, ki jo ima enotni trg, da ostane gospodarstvo EU 
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konkurenčno, in pozvali k preizkusu enotnega trga. Nekateri so zagovarjali uporabo pregledov 

konkurenčnosti, ki bi lahko bili koristni, razprave o tem, kaj opredeljuje konkurenčnost, pa bi se morale 

nadaljevati. Vendar zasnova in način vzpostavitve teh pregledov na tej stopnji nista povsem jasna. Da 

bi zagotovili pravično razsežnost procesa okrevanja, so nekateri govorniki predlagali, naj se dejansko 

izvaja protokol o socialnem napredku in predlagali, naj se v evropski semester in gospodarsko 

upravljanje vključi razsežnost, ki presega BDP (zlasti socialna in okoljska vprašanja). Več govornikov 

meni, da so za dobro delujoče gospodarstvo najpomembnejši spoštovanje socialnih pravic, dobro 

delujoč socialni dialog, demokracija na delovnem mestu in kolektivna pogajanja. Raziskave in inovacije 

ter podjetništvo mladih bi morali dodatno podpreti gospodarstvo EU. Po mnenju več članov bi morala 

imeti EU več pristojnosti na področju obdavčevanja, da bi se odpravile neenakosti v gospodarstvih EU 

ter bi se zagotovil boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom. EU bi morala okrepiti lastno 

proizvodnjo strateških proizvodov. Vprašanje spola bi bilo treba vključiti v vse vidike gospodarstva, boj 

proti nasilju na podlagi spola pa bi moral biti prednostna naloga. Izpostavljeno je bilo, da je treba še 

naprej krepiti izvajanje evropskega stebra socialnih pravic. Čeprav še vedno iščejo usklajene načine za 

reševanje skupnih izzivov EU, so nekateri omenili, da bi morala nekatera vprašanja ostati v pristojnosti 

držav članic (npr. sistem socialnih prejemkov). 

 

Predstavljenih je bilo več točk v zvezi s postopkom in delovnimi metodami. Nekateri člani so opozorili 

na zadržke glede tretjega vmesnega poročila, pri čemer so trdili, da manjka niz vprašanj. Članom 

delovne skupine je treba dokumente za razpravo posredovati dovolj zgodaj, da se lahko ustrezno 

pripravijo. Predloge/priporočila državljanov bi bilo treba združiti, da bi jih lahko učinkovito obravnavali 

v delovni skupini. Nekateri člani so predlagali sistem semaforja (rdeča: ne spada na področje uporabe 

EU, oranžna: poteka, zelena: nove zamisli s področja uporabe EU), da bi omogočili pregled predlogov 

državljanov. Drugi člani so opozorili, da predlogov, ki trenutno ne spadajo na področje uporabe EU, ne 

bi smeli zavračati, saj je cilj konference opredeliti prihodnost Evrope. Sklepe delovne skupine bi bilo 

treba pripraviti v pisni obliki, da bi jih lahko jasno vključili na plenarno zasedanje, vendar bi bilo treba 

pojasniti način sprejemanja sklepov delovne skupine. Več članov meni, da je časovni razpored 

konference preveč omejen, zato bi bilo treba zaključna plenarna zasedanja preložiti, da bi lahko 

državljanski forumi in delovna skupina zaključili svoje delo. Eden od govornikov je predlagal, naj 

institucije EU v prihodnje po možnosti enkrat letno državljanom sporočijo, kako se izvajajo priporočila.  
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3. Sklepne ugotovitve predsedujoče 
Predsedujoča je sporočila, da bo o izraženih pomislekih in vprašanjih glede delovnih metod in 

časovnega razporeda obvestila izvršni odbor konference. Poudarila je tudi, da je preložitev zaključka 

državljanskega foruma, povezanega z delovno skupino, upočasnila postopek. Časovni okvir in način 

sprejetja sklepov bi bilo treba pojasniti do naslednje seje delovne skupine. 

 

PRILOGA Seznam članov delovne skupine za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in 
delovna mesta 
 

Predsednica:  Iratxe GARCIA PEREZ (Evropski parlament) 
Predstavnik za stike z 
javnostjo: Eoin STAFFORD  

 

Naziv Ime Priimek Član/-ica 
        

g. Vincenzo  AMENDOLA Svet 
ga. Clotilde  ARMAND lokalna/regionalna predstavnica 
ga. Manon AUBRY Evropski parlament 
ga. Regina BASTOS nacionalni državljanski forumi/dogodki 
ga. Nicola BEER Evropski parlament 
g. Markus BEYRER socialni partnerji 

ga. Gabriele BISCHOFF Evropski parlament 
ga. Maret Michaela BRUNNERT evropski državljanski forumi 
g. Christian  BUCHMANN nacionalni parlamenti 
g. Jan CHLUP nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga.  Rosianne  CUTAJAR nacionalni parlamenti 
ga. Elisa  GAMBARDELLA civilna družba 
ga. Iratxe GARCÍA PÉREZ Evropski parlament 
g.  Wilm GEURTS Svet 
g. Roman HAIDER Evropski parlament 

ga. Eveliina  HEINÄLUOMA nacionalni parlamenti 
g. Michiel HOOGEVEEN Evropski parlament 

ga. Meira  HOT nacionalni parlamenti 

ga. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN evropski državljanski forumi 

ga. Marina KALJURAND Evropski parlament  
g. Siim  KALLAS nacionalni parlamenti 
g. Joémy LINDAU evropski državljanski forumi 
g. Stefano  MALLIA Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Vladimíra  MARCINKOVÁ nacionalni parlamenti 
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ga.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Svet 
ga. Roberta METSOLA Evropski parlament 
g. Radu-Mihai  MIHAIL nacionalni parlamenti 

ga. Lucía  MUÑOZ nacionalni parlamenti 
g. Siegfried MUREȘAN Evropski parlament 
g. Niklas Hendrik NIENASS Evropski parlament 

ga. Leverne NIJMAN nacionalni državljanski forumi/dogodki 
ga. Marina  NIKOLAOU nacionalni parlamenti 
g. Władysław  ORTYL Odbor regij 
g. Kacper PAROL evropski državljanski forumi 

ga. Sirpa PIETIKÄINEN Evropski parlament 
g. Neale  RICHMOND nacionalni parlamenti 
g. Vibe RØMER WESTH Svet 
g. Oliver  RÖPKE Evropski ekonomsko-socialni odbor 
g. Christophe ROUILLON Odbor regij 
g. Nicolas SCHMIT Evropska komisija  
g. Vladimír ŠORF evropski državljanski forumi 
g. Eoin STAFFORD evropski državljanski forumi 
g.  Andres SUTT Svet 

ga.  Katja TRILLER VRTOVEC Svet 
ga. Els  VAN HOOF nacionalni parlamenti 
ga. Monika VANA Evropski parlament 
g.  Luca VISENTINI socialni partnerji 

ga. Ružica  VUKOVAC nacionalni parlamenti 
 


