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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 
Grupa robocza ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia, której 

przewodniczy Iratxe Garcia Perez, Parlament Europejski 
22 października 2021, w godz. 14.00–16.00 

 
 

1. Uwagi wstępne przewodniczącej  
 

Posiedzenie odbyło się w formacie hybrydowym. Przewodnicząca powitała wszystkich członków 
grupy i podkreśliła, jak ważne jest reprezentowanie różnorodności i inkluzywności Konferencji w 
sprawie przyszłości Europy. Przypomniała również o głównym celu i aspektach proceduralnych grup 
roboczych, zgodnie z regulaminem wewnętrznym i zasadami funkcjonowania. W tym względzie 
porządek obrad posiedzenia inauguracyjnego koncentrował się na następujących elementach: 
 

 pierwsze istotne wyniki europejskiego panelu obywatelskiego pt. „Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja 
cyfrowa” – krótka prezentacja przygotowana przez członków panelu i dyskusja;  

 istotne uwagi na temat wielojęzycznej platformy cyfrowej – pierwsza dyskusja. 
 
 

2. Dyskusja 
 
Przedstawiciele europejskiego panelu obywatelskiego pt. „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” zabierający 
głos podczas dyskusji poruszyli tematy wskazane przez członków panelu podczas pierwszej sesji i 
zatwierdzili dalszą dyskusję zwłaszcza na następujące tematy:  

 umacnianie praw socjalnych oraz budowanie sprawiedliwego i dostępnego rynku pracy ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet i słabszych grup społecznych; 

 promowanie innowacyjnej, konkurencyjnej i odpornej gospodarki; 

 zapewnienie równych szans i rozwijanie niezbędnych umiejętności. 
 
Pozostali członkowie grupy roboczej wybrali kwestie pojawiające się zarówno w europejskich 
panelach obywatelskich oraz na wielojęzycznej platformie cyfrowej, jak i w ramach krajowych 
konsultacji z obywatelami. W kilku wystąpieniach podkreślono między innymi:  
 

 ponowne przemyślenie modelu gospodarczego po pandemii, zgodnie ze zrównoważonym 
podejściem sprzyjającym włączeniu społecznemu, dzięki umocnieniu konkurencyjności, 
wzrostu gospodarczego i odporności w oparciu o doświadczenia NEXT Generation EU i SURE; 
wykorzystanie możliwości związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wpływu na obywateli i terytoria w najtrudniejszej sytuacji oraz 
zapewnieniu sprawiedliwej transformacji; 
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 uspójnienie w górę praw socjalnych i ochrony socjalnej w całej UE (w tym poprzez pełne 
wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych i nowej umowy społecznej oraz włączenie 
protokołu w sprawie postępu społecznego);  

 konieczność wykorzystania pełnego potencjału budżetu UE, aby skoncentrować się na 
reformach, inwestycjach i innowacjach;  

 sprawiedliwe opodatkowanie i walka z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem 
opodatkowania; 

 podnoszenie umiejętności i zwiększanie inkluzywności gospodarki, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży, kobiet i słabszych grup społecznych.  

 
Niektóre z wystąpień dotyczyły następujących kwestii: 

 nie należy nieproporcjonalnie nakładać większych obciążeń podatkowych i regulacyjnych na 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, na przykład dzięki „sprawdzianowi 
konkurencyjności” nowych inicjatyw;  

 znaczenie utrzymania stabilności budżetowej i kursu polityki budżetowej UE; 

 budżet UE przeznaczony na finansowanie powyższych działań oraz zdolność UE do 
generowania zasobów własnych.  

 
 
Wszyscy zabierający głos byli zgodni co do tego, że grupa robocza powinna wyznaczyć konkretne cele 
i przynieść rezultaty w oparciu o zalecenia europejskich paneli obywatelskich i krajowych paneli 
obywatelskich oraz z uwzględnieniem wkładu wielojęzycznej platformy cyfrowej.  
 

3. Uwagi końcowe przewodniczącej 
 
Przewodnicząca pochwaliła otwartą i konstruktywną dyskusję i zauważyła, że aby osiągnąć konkretne 
rezultaty, grupa robocza musi wypracować wspólne stanowisko, co wymaga porozumienia wszystkich 
komponentów. Podkreśliła, że wiele wyrażanych stanowisk nie wyklucza się wzajemnie, lecz w 
rzeczywistości wzajemnie się uzupełnia.  Stanowiłoby to dobry punkt wyjścia do dalszych dyskusji. 
Następne posiedzenie odbędzie się w grudniu i będzie już poświęcone dyskusji na temat zaleceń 
europejskiego panelu obywatelskiego.  
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ZAŁĄCZNIK I Lista członków grupy roboczej ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i 
zatrudnienia 
 

Przewodnicząca:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlament Europejski) 

p. Vincenzo AMENDOLA Rada 

p. Clotilde ARMAND 
Przedstawiciele 

lokalni/regionalni 

p. Manon AUBRY Parlament Europejski 

p. Regina BASTOS 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Nicola BEER Parlament Europejski 

p. Markus BEYRER Partnerzy społeczni 

p. Gabriele BISCHOFF Parlament Europejski 

p. Maret Michaela BRUNNERT  
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Christian  BUCHMANN Parlamenty narodowe 

p. Jan CHLUP 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Leah CORSMIT 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p.  Rosianne  CUTAJAR Parlamenty narodowe 

p. Helena DALLI Komisja Europejska 

p. Johan DANIELSSON Parlament Europejski 

p. Elisa  GAMBARDELLA Społeczeństwo obywatelskie 

p. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlament Europejski 

p.  Wilm GEURTS Rada 

p. Roman HAIDER Parlament Europejski 

p. Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamenty narodowe 

p. Michiel HOOGEVEEN Parlament Europejski 

p. Meira  HOT Parlamenty narodowe 

p.  Peter HUMMELGAARD Rada 

p. Camila Isabelle Chalotte JENSEN 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Siim  KALLAS Parlamenty narodowe 

p. Joémy LINDAU 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Stefano  MALLIA 
Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny 

p. Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamenty narodowe 

p. Mairead MCGUINNESS Komisja Europejska 

p.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rada 

p. Roberta METSOLA Parlament Europejski 

p. Radu-Mihai  MIHAIL Parlamenty narodowe 

p. Lucía  MUÑOZ Parlamenty narodowe 

p. Siegfried MUREȘAN Parlament Europejski 

p. Niklas Hendrik NIENASS Parlament Europejski 

p. Marina  NIKOLAOU Parlamenty narodowe 
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p. Aoife O’LEARY 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Władysław  ORTYL Komitet Regionów 

p. Kacper PAROL 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Sirpa PIETIKÄINEN Parlament Europejski 

p. Neale  RICHMOND Parlamenty narodowe 

p. Oliver  ROPKE 
Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny 

p. Christophe ROUILLON Komitet Regionów 

p. Vladimír ŠORF 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Eoin STAFFORD  
Europejskie panele 

obywatelskie 

p.  Andres SUTT Rada 

p.  Katja TRILLER VRTOVEC Rada 

p. Els  VAN HOOF Parlamenty narodowe 

p. Monika VANA Parlament Europejski 

p.  Luca VISENTINI Partnerzy społeczni 

p. Ružica  VUKOVAC Parlamenty narodowe 

 


