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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 
Pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a zamestnanosť, ktorej 

predsedá Iratxe Garcia Perez, Európsky parlament 
22. októbra 2021 od 14.00 do 16.00 h 

 
 

1. Úvodné poznámky predsedníčky  
 

Schôdza sa konala v hybridnom formáte. Predsedníčka privítala všetkých členov a zdôraznila, že je 
dôležité reprezentovať rozmanitosť a inkluzívnosť Konferencie o budúcnosti Európy. Pripomenula tiež 
hlavný ciel a procedurálne aspekty pracovných skupín v súlade s rokovacím poriadkom a mandátom. 
V tejto súvislosti sa program ustanovujúcej schôdze zameral na tieto prvky: 
 

 prvý relevantný výsledok európskej panelovej diskusie občanov na tému Silnejšie 
hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a 
šport/Digitálna transformácia – krátka prezentácia účastníkov panelu a diskusia;  

 relevantné príspevky na mnohojazyčnej digitálnej platforme – prvá diskusia. 
 
 

2. Diskusia 
 
Zástupcovia európskej panelovej diskusie na tému „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a 
zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia“ počas diskusie poukázali 
na témy, ktoré účastníci panelu identifikovali počas prvej schôdze a schválili na ďalšiu diskusiu, a to 
najmä:  

 posilňovanie sociálnych práv a budovanie spravodlivého a prístupného trhu práce s 
osobitným dôrazom na mládež, ženy a zraniteľné skupiny; 

 podpora inovatívneho, konkurencieschopného a odolného hospodárstva; 

 zaistenie rovnakých príležitostí a rozvoj potrebných zručností. 
 
Ďalší členovia pracovnej skupiny sa zaoberali otázkami vyplývajúcimi z európskych panelových 
diskusií občanov, mnohojazyčnej digitálnej platformy a konzultácií s občanmi na národnej úrovni. 
Viacerí členovia vo svojich príspevkoch zdôraznili okrem iného tieto témy:  
 

 prehodnotenie hospodárskeho modelu po pandémii v súlade s udržateľným a inkluzívnym 
prístupom posilnením konkurencieschopnosti, rastu a odolnosti a na základe skúseností s 
nástrojmi NEXT Generation EU a SURE; využitie príležitostí zelenej a digitálnej transformácie 
pri súčasnom zohľadnení vplyvu na najzraniteľnejších občanov a územia a zabezpečení 
spravodlivej transformácie; 

 vzostupná konvergencia sociálnych práv a ochrany v celej EÚ (a to aj prostredníctvom 
úplného vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv, novej sociálnej zmluvy a začlenenia 
protokolu o sociálnom pokroku);  

 potreba využiť plný potenciál rozpočtu EÚ so zameraním sa na reformy, investície a inovácie;  
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 spravodlivé zdaňovanie a boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; 

 zlepšovanie zručností a inkluzívnosti hospodárstva s osobitným zameraním na mládež, ženy a 
zraniteľné skupiny.  

 
Niektoré príspevky sa týkali týchto tém: 

 potreba neúmerne zvyšovať fiškálne a regulačné zaťaženie podnikov, najmä MSP, napríklad 
prostredníctvom „kontroly konkurencieschopnosti“ nových iniciatív;  

 dôležitosť zachovania fiškálnej stability a zámerov fiškálnej politiky EÚ; 

 rozpočet EÚ na financovanie uvedených činností a schopnosť EÚ vytvárať vlastné zdroje.  
 
 
Všetci rečníci sa zhodli v tom, že pracovná skupina by mala stanoviť konkrétne ciele a priniesť 
výsledky na základe odporúčaní z európskych panelových diskusií občanov, národných panelových 
diskusií občanov a s prihliadnutím na príspevky z mnohojazyčnej digitálnej platformy.  
 

3. Záverečné poznámky predsedníčky 
 
Predsedníčka ocenila otvorenú a konštruktívnu diskusiu a poznamenala, že na to, aby pracovná 
skupina dosiahla výsledky, musí zaujať spoločnú pozíciu, čo si vyžaduje súhlas všetkých zúčastnených 
strán. Zdôraznila, že mnohé z vyjadrených stanovísk sa navzájom nevylučujú, ale v skutočnosti sa 
navzájom dopĺňajú.  To by predstavovalo dobrý základ pre ďalšie diskusie. Nasledujúca schôdza sa 
uskutoční v decembri a bude sa na nej už diskutovať o súbore odporúčaní európskej panelovej 
diskusie občanov.  
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PRÍLOHA I – Zoznam členov pracovnej skupiny pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a 
zamestnanosť 
 

Predsedníčka:  Iratxe GARCIA PEREZ (Európsky parlament) 

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 Leah CORSMIT 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani  Rosianne  CUTAJAR národné parlamenty 

pani Helena DALLI Európska komisia 

pán Johan DANIELSSON Európsky parlament 

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 

pán  Peter HUMMELGAARD Rada 

pani Camila Isabelle Chalotte JENSEN 
európske panelové diskusie 

občanov 

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 Mairead MCGUINNESS Európska komisia 

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 Marina  NIKOLAOU národné parlamenty 

pani Aoife O’LEARY európske panelové diskusie 
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občanov 

pán Władysław  ORTYL Výbor regiónov 

pán Kacper PAROL 
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Sirpa PIETIKÄINEN Európsky parlament 

pán Neale  RICHMOND národné parlamenty 

pán Oliver  ROPKE 
Európsky hospodársky 

a sociálny výbor 

pán Christophe ROUILLON Výbor regiónov 

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 

 


