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ZBIRNO POROČILO 
Delovna skupina za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna mesta, ki ji predseduje 

Iratxe García Pérez iz Evropskega parlamenta 
22. oktober 2021, 14.00–16.00 

 
 

1. Uvodna beseda predsedujoče  
 

Seja je potekala v hibridni obliki. Predsednica je pozdravila vse sodelujoče in poudarila, da zastopajo 
raznolikost in vključenost Konference o prihodnosti Evrope. Spomnila je tudi na glavne cilje in 
postopkovne vidike delovnih skupin v skladu s poslovnikom in pravilnikom. Na dnevnem redu 
ustanovne seje sta bili točki 
 

 Prvi sklepi evropskega državljanskega foruma „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in 
delovna mesta/izobraževanje, kultura, mladi, šport/digitalna preobrazba“ – udeleženci so 
pripravili kratko predstavitev, sledila je razprava.  

 Prispevki z večjezične digitalne platforme – prva razprava. 
 
 

2. Razprava 
 
Predstavniki evropskega državljanskega foruma „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in 
delovna mesta/izobraževanje, kultura, mladi, šport/digitalna preobrazba“, ki so sodelovali v razpravi, 
so opozorili na teme, ki so jih udeleženci predstavili v prvem delu ter jih podprli za nadaljnjo 
razpravo:  

 izboljšanje stanja na področju socialnih pravic in ureditev pravičnega in dostopnega trga dela 
s posebnim poudarkom na mladih, ženskah in ranljivih skupinah, 

 spodbujanje inovativnega, konkurenčnega in odpornega gospodarstva, 

 omogočanje enakih možnosti in razvoj potrebnih znanj in spretnosti. 
 
Drugi člani delovne skupine so se osredotočili na vprašanja, ki so bila posredovana v evropskih 
državljanskih forumih, na večjezični digitalni platformi in v nacionalnih posvetovanjih z državljani. Več 
prispevkov se je med drugim osredotočilo na:  
 

 ponovni razmislek o gospodarskem modelu po pandemiji v skladu s trajnostnim in 
vključujočim pristopom, in sicer z večjo konkurenčnostjo, rastjo in odpornostjo na podlagi 
izkušenj, pridobljenih iz uporabe instrumenta za okrevanje in instrumenta za začasno 
podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah, izkoriščanje priložnosti 
zelenega in digitalnega prehoda ob upoštevanju posledic na najranljivejše državljane in 
območja in zagotavljanje pravičnega prehoda, 

 navzgor usmerjeno konvergenco socialnih pravic in njihovo zaščito po vsej Evropski uniji (tudi 
s celovitim izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic, nove družbene pogodbe in 
vključitev protokola o socialnem napredku),  



 

2 
 

 trditev, da je treba polno izkoristiti ves potencial proračuna Evropske unije, da bi se 
osredotočili na reforme, naložbe in inovacije,  

 pravično obdavčitev in boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom, 

 izboljšanje spretnosti in vključenosti v gospodarstvo, s posebnim poudarkom na mladih, 
ženskah in ranljivih skupinah.  

 
Nekateri prispevki so omenili: 

 da se ne smeta nesorazmerno povečati davčno in regulativno breme za podjetja, še posebej 
za mala in srednja, na primer s preverjanjem novih pobud z vidika konkurenčnosti,  

 da je treba ohraniti fiskalno stabilnost in naravnanost Evropske unije, 

 proračun Unije za financiranje vsega omenjenega in njeno zmožnost ustvarjanja lastnih 
sredstev.  

 
 
Vsi prispevki so omenili, da bi morala delovna skupina določiti konkretne cilje in napisati sklepe na 
podlagi priporočil evropskih in nacionalnih državljanskih forumov ter ob upoštevanju prispevkov 
večjezične digitalne platforme.  
 

3. Sklepne ugotovitve predsedujoče 
 
Predsednica je pohvalila odprto in konstruktivno razpravo ter omenila, da mora delovna skupina za 
sklep zavzeti skupno stališče, ki zahteva soglasje vseh sodelujočih. Poudarila je, da se številna 
izražena stališča med seboj ne izključujejo, ampak se celo dopolnjujejo, kar bi bila dobra podlaga za 
nadaljnje razprave. Naslednje srečanje bo decembra, na njem pa se bo že razpravljalo o sklopu 
priporočil, ki jih je pripravil evropski državljanski forum.  
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PRILOGA I Seznam članov delovne skupine za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in 
delovna mesta 
 

Predsednica:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Evropski parlament) 

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. Leah CORSMIT 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga.  Rosianne  CUTAJAR nacionalni parlamenti 

ga. Helena DALLI Evropska komisija 

g. Johan DANIELSSON Evropski parlament 

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 

g.  Peter HUMMELGAARD Svet 

ga. Camila Isabelle Chalotte JENSEN evropski državljanski forumi 

g. Siim  KALLAS nacionalni parlamenti 

g. Joémy LINDAU evropski državljanski forumi 

g. Stefano  MALLIA 
Evropski ekonomsko-socialni 

odbor 

ga. Vladimíra  MARCINKOVÁ nacionalni parlamenti 

ga. Mairead MCGUINNESS Evropska komisija 

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. Marina  NIKOLAOU nacionalni parlamenti 

ga. Aoife O’LEARY evropski državljanski forumi 

g. Władysław  ORTYL odbor regij 
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g. Kacper PAROL evropski državljanski forumi 

ga. Sirpa PIETIKÄINEN Evropski parlament 

g. Neale  RICHMOND nacionalni parlamenti 

g. Oliver  ROPKE 
Evropski ekonomsko-socialni 

odbor 

g. Christophe ROUILLON odbor regij 

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 

 


