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SOUHRNNÝ ZÁPIS 
Pracovní skupina pro silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní místa, předsedající Iratxe 

Garcíová Pérezová, Evropský parlament 
22. října 2021, 14:00–16:00 

 
 

1. Úvodní slovo předsedkyně  
 

Schůze se konala v hybridním formátu. Předsedkyně přivítala všechny členy a zdůraznila, že je 
důležité reprezentovat rozmanitost a inkluzivnost Konference o budoucnosti Evropy. Připomněla 
rovněž hlavní cíl a procedurální aspekty pracovních skupin v souladu s jednacím řádem a mandátem. 
V této souvislosti se pořad jednání ustavující schůze zaměřil na tyto prvky: 
 

 první relevantní výsledek evropské panelové diskuse občanů na téma „silnější ekonomika, 
sociální spravedlnost a pracovní místa / vzdělávání, kultura, mládež a sport / digitální 
transformace“ – krátká prezentace účastníků panelu a diskuse;  

 relevantní příspěvky na vícejazyčné digitální platformě – první diskuse. 
 
 

2. Diskuse 
 
Zástupci evropské panelové diskuse občanů na téma „silnější ekonomika, sociální spravedlnost 
a pracovní místa / vzdělávání, kultura, mládež a sport / digitální transformace“ během diskuse 
upozornili na témata, která účastníci panelu identifikovali na první schůzi a schválili pro další 
projednání. Těmito tématy jsou zejména:  

 posílení sociálních práv a budování spravedlivého a přístupného trhu práce se zvláštním 
zaměřením na mladé lidi, ženy a zranitelné skupiny; 

 podpora inovativní, konkurenceschopné a odolné ekonomiky; 

 zajištění rovných příležitostí a rozvoj potřebných dovedností. 
 
Ostatní členové pracovní skupiny se zaměřili na otázky, které byly vzneseny během evropských 
panelových diskusí občanů, na vícejazyčné digitální platformě nebo během vnitrostátních konzultací 
s občany. Několik příspěvků zdůraznilo mimo jiné tato témata:  
 

 přehodnocení hospodářského modelu po skončení pandemie v souladu s udržitelným 
a inkluzivním přístupem, a to posílením konkurenceschopnosti, růstu a odolnosti a na základě 
zkušeností s nástroji NEXT Generation EU a SURE; využití příležitostí, které nabízí ekologická 
a digitální transformace, s přihlédnutím k dopadu na nejzranitelnější občany a území a při 
zajištění spravedlivé transformace; 

 vzestupná konvergence sociálních práv a ochrany v celé EU (mimo jiné prostřednictvím 
plného provádění evropského pilíře sociálních práv, nové sociální smlouvy a začlenění 
protokolu o sociálním pokroku);  

 potřeba plně využít potenciál rozpočtu EU se zaměřením na reformy, investice a inovace;  
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 spravedlivé zdanění a boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; 

 zlepšování dovedností a zvyšování inkluzivnosti ekonomiky se zvláštním zaměřením na mladé 
lidi, ženy a zranitelné skupiny.  

 
V některých příspěvcích byla zmíněna tato témata: 

 potřeba neúměrně nezvyšovat fiskální a regulační zátěž podniků, zejména malých a středních 
podniků, například prostřednictvím „kontroly konkurenceschopnosti“ nových iniciativ;  

 význam zachování fiskální stability a orientace fiskální politiky EU; 

 rozpočet EU na financování výše uvedených opatření a schopnost EU vytvářet vlastní zdroje.  
 
 
Všichni řečníci se shodli na tom, že pracovní skupina by měla stanovit konkrétní cíle a dosahovat 
výsledků, a to na základě doporučení vycházejících z evropských panelových diskusí občanů, 
vnitrostátních panelových diskusí občanů a s přihlédnutím k příspěvkům na vícejazyčné digitální 
platformě.  
 

3. Závěrečné slovo předsedkyně 
 
Předsedkyně ocenila otevřenou a konstruktivní diskusi a poznamenala, že má-li pracovní skupina 
dosahovat výsledků, musí zaujmout společný postoj, což vyžaduje souhlas všech zúčastněných stran. 
Zdůraznila, že řada vyjádřených postojů se vzájemně nevylučuje, naopak se ve skutečnosti doplňují.  
To je dobrým základem pro další jednání. Příští schůze se bude konat v prosinci a bude se na ní již 
projednávat soubor doporučení předložených evropskou panelovou diskusí občanů.  
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PŘÍLOHA I. Seznam členů pracovní skupiny pro silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní 
místa 
 

Předsedkyně:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Evropský parlament) 

pan Vincenzo AMENDOLA Rada 

paní Clotilde ARMAND 
zástupkyně místních / 
regionálních orgánů 

paní Manon AUBRY Evropský parlament 

paní Regina BASTOS 
vnitrostátní panelové diskuse 

občanů / akce 

paní Nicola BEER Evropský parlament 

pan Markus BEYRER sociální partneři 

paní Gabriele BISCHOFF Evropský parlament 

paní Maret Michaela BRUNNERT  
evropské panelové diskuse 

občanů 

pan Christian  BUCHMANN vnitrostátní parlamenty 

pan Jan CHLUP 
vnitrostátní panelové diskuse 

občanů / akce 

paní Leah CORSMIT 
vnitrostátní panelové diskuse 

občanů / akce 

paní  Rosianne  CUTAJAR vnitrostátní parlamenty 

paní Helena DALLI Evropská komise 

pan Johan DANIELSSON Evropský parlament 

paní Elisa  GAMBARDELLA občanská společnost 

paní Iratxe GARCÍA PÉREZ Evropský parlament 

pan  Wilm GEURTS Rada 

pan Roman HAIDER Evropský parlament 

paní Eveliina  HEINÄLUOMA vnitrostátní parlamenty 

pan Michiel HOOGEVEEN Evropský parlament 

paní Meira  HOT vnitrostátní parlamenty 

pan  Peter HUMMELGAARD Rada 

paní Camila Isabelle Chalotte JENSEN 
evropské panelové diskuse 

občanů 

pan Siim  KALLAS vnitrostátní parlamenty 

pan Joémy LINDAU 
evropské panelové diskuse 

občanů 

pan Stefano  MALLIA 
Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

paní Vladimíra  MARCINKOVÁ vnitrostátní parlamenty 

paní Mairead MCGUINNESS Evropská komise 

paní  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rada 

paní Roberta METSOLA Evropský parlament 

pan Radu-Mihai  MIHAIL vnitrostátní parlamenty 

paní Lucía  MUÑOZ vnitrostátní parlamenty 

pan Siegfried MUREȘAN Evropský parlament 

pan Niklas Hendrik NIENASS Evropský parlament 

paní Marina  NIKOLAOU vnitrostátní parlamenty 
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paní Aoife O’LEARY 
evropské panelové diskuse 

občanů 

pan Władysław  ORTYL Výbor regionů 

pan Kacper PAROL 
evropské panelové diskuse 

občanů 

paní Sirpa PIETIKÄINEN Evropský parlament 

pan Neale  RICHMOND vnitrostátní parlamenty 

pan Oliver  ROPKE 
Evropský hospodářský a sociální 

výbor 

pan Christophe ROUILLON Výbor regionů 

pan Vladimír ŠORF 
evropské panelové diskuse 

občanů 

pan Eoin STAFFORD  
evropské panelové diskuse 

občanů 

pan  Andres SUTT Rada 

paní  Katja TRILLER VRTOVEC Rada 

paní Els  VAN HOOF vnitrostátní parlamenty 

paní Monika VANA Evropský parlament 

pan  Luca VISENTINI sociální partneři 

paní Ružica  VUKOVAC vnitrostátní parlamenty 

 


