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Grupa robocza ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia, której przewodniczy 
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1. Uwagi wstępne przewodniczącej 
 

Przewodnicząca otworzyła posiedzenie, przypominając misję grupy roboczej, tj. wnoszenie wkładu w 
przygotowanie debat i projektów zgromadzenia plenarnego Konferencji zgodnie z zasadami określonymi we 
wspólnej deklaracji i w regulaminie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Grupa robocza pełni tę rolę, 
omawiając zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich, a także zamieszczanych na 
wielojęzycznej platformie cyfrowej uwag związanych z tematami, które wchodzą w zakres jej prac. 
Przewodnicząca poinformowała również członków grupy roboczej, że chciałaby, by przyszłe posiedzenia 
grupy roboczej były transmitowane w internecie, i zapytała, czy ktoś ma w związku z tym uwagi. Nie zgłoszono 
żadnych zastrzeżeń.  
Kilku członków grupy roboczej, którzy przedstawili uwagi do projektu skróconego protokołu posiedzenia w 
październiku 2021 r., zapytało o działania podjęte w związku z tymi uwagami. Poinformowano ich, że uwagi 
te zostały uwzględnione i znajdą się w ostatecznej wersji skróconego protokołu, która zostanie 
przetłumaczona i zamieszczona na platformie.  
Jeden z członków poruszył kwestię równowagi między czasem wystąpień mężczyzn i kobiet w grupie roboczej 
i zaproponował, by sporządzać z wyprzedzeniem listę mówców w celu rozwiązania tej kwestii.  
Kilku członków stwierdziło, że w sprawozdaniu okresowym w sprawie wielojęzycznej platformy cyfrowej nie 
odzwierciedlono niektórych wniosków, które uzyskały duże poparcie i były szeroko komentowane.  
 
2. Dyskusja 

 
Dyskusja obejmowała dwie odrębne części odpowiadające szerokiemu zakresowi zagadnień, którymi zajmuje 
się grupa robocza, a mianowicie: Sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie oraz silniejsza gospodarka na 
przyszłość. 
 
2.1. Sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie 
Przewodnicząca wygłosiła wprowadzenie do tematu, podkreślając niektóre z głównych pomysłów, które 
znalazły odzwierciedlenie na wielojęzycznej platformie cyfrowej, w tym przekształcenie planu działania na 
rzecz wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych w instrument o bardziej wiążącym charakterze, 
zwalczanie nierówności i ubóstwa, m.in. poprzez wzmocnioną gwarancję dla dzieci, wzmocnioną gwarancję 
dla młodzieży oraz silniejszą dyrektywę w sprawie płac minimalnych, a także zyskującą na popularności ideę 
bezwarunkowego dochodu podstawowego. Inne pomysły obejmowały wspieranie uczciwej i zrównoważonej 
konkurencji na rynku wewnętrznym poprzez innowacje, wysokiej jakości miejsca pracy, godziwe płace, 
odpowiednie warunki pracy, bezpieczne środowisko pracy, równe traktowanie, sprawiedliwą mobilność, w 
tym lepszą koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, promowanie dialogu społecznego i lepsze 
stanowienie prawa; promowanie przystępnych cenowo mieszkań; sprzyjanie integracji osób 
z niepełnosprawnościami; uruchomienie skutecznej strategii na rzecz równości osób LGBTIQ oraz poprawę 
równouprawnienia płci. Przewodnicząca podkreśliła, że grupa robocza powinna skupić się na wnioskach 
ukierunkowanych na przyszłość, a nie na wnioskach i inicjatywach, które już istnieją lub są w przygotowaniu.  
W swoim wystąpieniu rzecznik wyjaśnił, że ponieważ trzecia sesja europejskiego panelu obywatelskiego 
musiała zostać odroczona ze względu na sytuację związaną z COVID-19, prace panelu nie zostały zakończone. 



 

 

Na tym etapie panel miał ponad 300 „wytycznych”. Podczas trzeciej sesji panelu zostaną one dopracowane i 
wyłoniona z nich zostanie mniejsza liczba zaleceń. Jako przykład podał harmonizację praw pracowniczych, 
uznając ją za trudną do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej, jednak możliwą do zaakceptowania w 
ramach bardziej stopniowego procesu powiązanego z dokładnym harmonogramem. Inne podane przykłady 
obejmowały ustanowienie wspólnej polityki zdrowotnej i społecznej, umożliwienie obojgu rodzicom 
korzystania na równi z czasu wolnego od pracy w celu opieki nad dziećmi, oraz promowanie pracy w 
mniejszych miastach i wsiach.  
Niektórzy mówcy zwrócili uwagę na potrzebę wzmocnienia aspektów społecznych Europy. Ogólniej rzecz 
biorąc, niektórzy sugerowali środki mające na celu zapewnienie pełnego wdrożenia Europejskiego filaru praw 
socjalnych, a także włączenie do Traktatów protokołu w sprawie postępu społecznego. W szczególności 
niektórzy apelowali o poczynienie postępów w zakresie konwergencji społeczno-gospodarczej w Europie, nie 
tylko między różnymi państwami członkowskimi, ale również między regionami oraz między miastami a 
obszarami wiejskimi i oddalonymi. W dziedzinie pracy zaapelowano o sprawiedliwe i godziwe wynagrodzenie, 
w tym płace minimalne, dostosowanie przepisów dotyczących telepracy i elastycznej organizacji czasu pracy, 
zajęcie się kwestią osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych i kwestią bezpłatnych staży, 
zapewnienie sprawiedliwej mobilności pracowników w UE i unikanie dumpingu socjalnego; w tym kontekście 
wspomniano również o wzmocnieniu rokowań zbiorowych. Jeśli chodzi o równouprawnienie płci, prelegenci 
podkreślili potrzebę uwzględniania zasady równouprawnienia płci, ale także poczynienia postępów w 
bardziej szczegółowych kwestiach, takich jak zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, parytety na 
wyższych stanowiskach, opracowanie wskaźnika pomiaru równouprawnienia płci, a także zapewnienie, by 
urlop rodzicielski lub ze względów rodzinnych był prawem przysługującym na równi obojgu rodzicom. 
Niektórzy mówcy podkreślili konieczność walki z ubóstwem, m.in. poprzez zapewnienie państwom 
członkowskim skutecznych systemów ubezpieczenia od utraty pracy i systemów emerytalnych.  
Inni mówcy podkreślili jednak, że firmy i przedsiębiorstwa mają zasadnicze znaczenie dla tworzenia miejsc 
pracy i dobrobytu, które z kolei są niezbędne dla Europy socjalnej będącej dążeniem wielu. Dodali również, 
że kluczowe znaczenie ma to, by w UE działały silne przedsiębiorstwa i panował duch przedsiębiorczości, co 
osiągnąć można poprzez inwestowanie w przyszłe zdolności wzrostu oraz zwiększanie konkurencyjności UE.  
Mówcy ci zauważyli, że w prawodawstwie UE istnieje już silny wymiar społeczny, którego nie ma potrzeby 
opracowywać na nowo, lecz należy go skutecznie wdrożyć. Jednocześnie zauważyli, że przedsiębiorstwa 
często napotykają trudności w związku z wieloma poziomami prawodawstwa, z którymi mają do czynienia, 
co wpływa na ich zdolność do innowacji i konkurowania, a nawet szkodzi jednolitemu rynkowi. Z myślą o 
uniknięciu nadmiernej biurokracji prelegenci wezwali do należytego wdrożenia takich narzędzi jak testy MŚP, 
oceny ex post, zasada „jedno więcej – jedno mniej”, a także zaproponowali „kontrolę konkurencyjności” w 
odniesieniu do wszystkich nowych inicjatyw. Kilku mówców zwróciło uwagę na znaczenie zasady 
pomocniczości, czyli podejmowania działań na poziomie, na którym są one skuteczniejsze; podkreślili oni 
również, że działania UE są najbardziej odpowiednie w niektórych obszarach, podczas gdy w innych obszarach 
działania na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym mogą być skuteczniejsze.  
Niektórzy mówcy podnieśli kwestię edukacji jako klucza do przyszłości gospodarki europejskiej. Konkretne 
pomysły obejmowały lepsze dostosowanie programów nauczania, harmonizację systemów ocen i planów 
nauczania, a także dopilnowanie, by uczniowie mogli się ze sobą spotykać w celu wymiany doświadczeń.  
Kilku mówców poruszyło również kwestię opodatkowania, wnosząc o unikanie szkodliwej konkurencji 
podatkowej, a jednocześnie o zapewnienie, by przedsiębiorstwa wielonarodowe płaciły podatki tam, gdzie 
osiągają zyski.  
Mówcy poruszyli również zagadnienie transformacji cyfrowej jako szansy, wspominając również o 
konieczności zapewnienia, by nikt nie został w tym procesie pominięty.  
 
2.2. Silniejsza gospodarka na przyszłość 



 

 

Przewodnicząca otworzyła ten punkt porządku obrad, zwracając uwagę na niektóre z głównych pomysłów 
zamieszczonych na wielojęzycznej platformie cyfrowej, w tym propozycję opracowania nowego modelu 
wzrostu dla Europy i przeglądu zarządzania gospodarczego UE w celu dostosowania ich do priorytetów UE, 
jakimi są Zielony Ład, prawa socjalne i cele zrównoważonego rozwoju, aby wzmocnić odporność Europy na 
przyszłe kryzysy oraz sprawić, by gospodarka europejska była w większym stopniu ukierunkowana na 
człowieka dzięki nadaniu większej wagi postępowi ludzkiemu i ochronie zasobów naturalnych. 
W swoim wystąpieniu rzecznik wyjaśnił, że członkowie panelu w dużej mierze zastanawiał się nad tym, w jaki 
sposób gospodarka może stać się bardziej ekologiczna i przyjazna dla środowiska. Można to osiągnąć poprzez 
bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, np. poprzez recykling, ograniczenie ilości szkodliwych dla 
środowiska produktów i odpadów oraz lepsze kształcenie obywateli.  
W toczących się następnie dyskusjach kontynuowano debatę na temat równowagi między ochroną socjalną 
a konkurencyjnością gospodarczą. Niektórzy mówcy podkreślili potrzebę inwestycji, zarówno publicznych, jak 
i społecznych, oraz opowiedzieli się za reformą zarządzania gospodarczego w UE, również w celu 
przystosowania się do transformacji cyfrowej i ekologicznej. Podkreślili oni również potrzebę zapewnienia, 
by transformacja była sprawiedliwa i aby nikt nie został pominięty. Inni postrzegali konkurencyjność jako 
warunek wstępny naszego cennego europejskiego modelu społecznego, a także udanej transformacji zielonej 
i cyfrowej i wyrazili obawę, że Europa pozostaje w tyle pod względem konkurencyjności, i w związku z tym 
wezwali do sprawdzianu konkurencyjności. Podkreślili także, że równie ważne są solidne systemy fiskalne, 
większe inwestycje w badania naukowe i innowacje, pobudzanie wzrostu gospodarczego i zapewnienie 
przewidywalności prawa. Wyrazili również zaniepokojeni niektórymi przedstawionymi propozycjami, które 
mogą zniechęcać obywateli do pracy.  
Inną kwestią poruszaną przez wielu mówców była potrzeba zwalczania unikania opodatkowania i uchylania 
się od opodatkowania oraz dopilnowania, by wszystkie przedsiębiorstwa płaciły sprawiedliwą część 
podatków. 
Poruszono również kwestię równego dostępu do internetu.  

 
3. Uwagi końcowe przewodniczącej 

 
W swoim podsumowaniu przewodnicząca stwierdziła, że ponieważ na posiedzeniu więcej czasu poświęcono 
części „Sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie”, na następnym posiedzeniu w pierwszej kolejności 
omówiony zostanie temat „Silniejsza gospodarka na przyszłość”. 
W odpowiedzi na wniosek kilku członków o zorganizowanie większej liczby posiedzeń grupy roboczej, choćby 
wyłącznie wirtualnie, przewodnicząca odpowiedziała, że nie widzi w tym zakresie żadnych trudności.  
 
ZAŁĄCZNIK: Lista członków grupy roboczej ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i 
zatrudnienia 
 

Przewodnicząca:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlament Europejski) 
Rzecznik: Eoin STAFFORD  
Tytuł Imię Nazwisko Komponent 

        
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. 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. 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 
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. Vibe RØMER WESTH Rada 

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 

 


