
 

 

 
 

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

ktorej predsedá Iratxe García Pérez, Európsky parlament  
17. decembra 2021 od 11.00 do 13.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky 
 

Predsedníčka otvorila schôdzu tým, že pripomenula účel pracovnej skupiny, ktorým je poskytnúť podnety na 
prípravu diskusií a návrhov plenárneho zasadnutia konferencie, a to v rámci spoločného vyhlásenia 
a rokovacieho poriadku Konferencie o budúcnosti Európy. Tieto podnety sú výsledkom diskusie skupiny 
o odporúčaniach príslušných národných a európskych panelových diskusií občanov, ako aj o príspevkoch 
zverejnených na mnohojazyčnej digitálnej platforme a súvisiacich s témami pracovnej skupiny. Predsedníčka 
tiež informovala členov pracovnej skupiny, že chce, aby sa budúce schôdze pracovnej skupiny vysielali cez 
internet, a spýtala sa, či niekto proti tomu namieta. Neboli vznesené žiadne námietky.  
Niekoľko členov pracovnej skupiny, ktorí predložili pripomienky k návrhu súhrnného záznamu zo schôdze 
v októbri 2021, sa pýtalo na stav týchto pripomienok. Boli informovaní o tom, že ich pripomienky boli 
zohľadnené a budú zapracované do konečnej verzie súhrnného záznamu, ktorá sa má preložiť a umiestniť na 
platformu.  
Jeden člen poukázal na potrebu vyváženosti rozdelenia rečníckeho času medzi mužov a ženy v pracovnej 
skupine a navrhol, aby sa táto otázka riešila vytvorením vopred stanoveného zoznamu rečníkov.  
Niekoľko členov uviedlo, že predbežná správa na mnohojazyčnej digitálnej platforme neobsahovala niektoré 
intenzívne podporované a diskutované návrhy.  
 
2. Diskusia 

 
Diskusia sa sústredila na dve rôzne témy zahŕňajúce široké spektrum otázok, ktorými sa zaoberá pracovná 
skupina, a to: Sociálna spravodlivosť a zamestnanosť a Silnejšie hospodárstvo pre budúcnosť. 
 
2.1. Sociálna spravodlivosť a zamestnanosť 
Predsedníčka uviedla túto tému tým, že upozornila na niektoré hlavné myšlienky uvedené na mnohojazyčnej 
digitálnej platforme. Medzi nimi bola zmena akčného plánu na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych 
práv na záväznejší nástroj podporujúci boj proti nerovnosti a chudobe, okrem iného posilnením záruky pre 
deti, rozšírením záruky pre mladých ľudí a sprísnením smernice o minimálnej mzde, ako aj myšlienka zaviesť 
nepodmienený univerzálny príjem, ktorá sa dostáva do popredia. Ďalšie nápady zahŕňali podporu 
spravodlivej a udržateľnej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu prostredníctvom inovácií, kvalitných 
pracovných miest, dôstojných miezd, primeraných pracovných podmienok, bezpečného pracovného 
prostredia, rovnakého zaobchádzania, spravodlivej mobility vrátane lepšej koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia, podpory sociálneho dialógu a lepšej regulácie; podporu cenovo dostupného bývania; 
uľahčenie začlenenia ľudí so zdravotným postihnutím; zavedenie účinnej stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb 
a zlepšenie rodovej rovnosti. Predsedníčka zdôraznila, že pracovná skupina by sa mala zamerať na návrhy 
orientované na budúcnosť, a nie na návrhy a iniciatívy, ktoré už existujú alebo sú v procese prípravy.  
Hovorca vo svojom vystúpení vysvetlil, že keďže tretie zasadnutie európskeho panelu občanov sa muselo 
odložiť v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, panel svoju prácu nedokončil. Momentálne je výsledkom 
panelovej diskusie viac než 300 usmernení, ktoré by malo tretie zasadnutie panelu spresniť a zúžiť na menší 
počet odporúčaní. Ako príklad uviedol harmonizáciu práv pracovníkov, ktorú, ako uznal, bude ťažké 
dosiahnuť v krátkodobom horizonte, ale ktorá by mohla byť skôr výsledkom dlhšieho postupného procesu 



 

 

s presným harmonogramom. Medzi ďalšie príklady patrí vytvorenie spoločnej zdravotnej a sociálnej politiky, 
ktorá by obom rodičom umožnila využiť rovnakú dĺžku dovolenky určenej na starostlivosť o deti, a podpora 
zamestnanosti v menších mestách a obciach.  
Niektorí rečníci hovorili o potrebe posilniť sociálne aspekty Európy. Vo všeobecnosti niektorí navrhovali 
opatrenia na zabezpečenie úplného vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv, ako aj zahrnutie 
protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv. Konkrétnejšie niektorí požadovali pokrok v oblasti hospodárskej 
a sociálnej konvergencie v Európe, a to nielen medzi rôznymi členskými štátmi, ale aj medzi regiónmi a medzi 
mestami a vidieckymi a vzdialenými oblasťami. V oblasti práce sa objavila výzva na spravodlivé a dôstojné 
mzdy vrátane minimálnych miezd, prispôsobenie právnych predpisov o práci na diaľku a pružných formách 
organizácie práce, riešenie problému pracovníkov platforiem a neplatených stáží, zabezpečenie spravodlivej 
mobility pracovnej sily v EÚ a zabránenie sociálnemu dampingu. V tejto súvislosti sa spomenulo aj posilnenie 
kolektívneho vyjednávania. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, rečníci zdôraznili potrebu uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti, ale aj dosiahnutia pokroku v konkrétnejších otázkach, ako sú rozdiely v odmeňovaní žien 
a mužov, kvóty na vrcholových pozíciách, vypracovanie indexu na meranie rodovej rovnosti, ako aj 
zabezpečenie rovnakého práva na rodičovskú dovolenku pre oboch rodičov. Niektorí rečníci zdôraznili 
potrebu bojovať proti chudobe, okrem iného zabezpečením účinných systémov poistenia v nezamestnanosti 
a dôchodkových systémov v členských štátoch.  
Iní rečníci však zdôraznili, že podniky a spoločnosti majú zásadný význam pre tvorbu pracovných miest 
a bohatstva potrebného pre sociálnu Európu, ktorú si mnohí želajú. Títo rečníci ďalej uviedli, že silné 
podniky a zabezpečenie podnikateľského ducha pre EÚ prostredníctvom investícií do budúcej kapacity rastu 
a zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ sú kľúčové.  
Títo rečníci poznamenali, že právne predpisy EÚ už majú silný sociálny rozmer a nemusia sa prepracovať, len 
účinne vykonávať. Zároveň poznamenali, že spoločnosti často zápasia s množstvom právnych predpisov, 
ktorým sa musia venovať, čo má vplyv na ich schopnosť inovovať a obstáť v konkurencii, a dokonca môže 
poškodiť jednotný trh. Aby sa predišlo nadmernej byrokracii, títo rečníci vyzvali, aby sa riadne uplatňovali 
nástroje, ako sú testy MSP, hodnotenia ex post a zásada rovnováhy záťaže, a navrhli „previerku 
konkurencieschopnosti“ pre všetky nové iniciatívy. Niekoľko rečníkov zdôraznilo význam subsidiarity – 
prijatie opatrení tam, kde je to účinnejšie, pričom zdôraznili, že opatrenia na úrovni EÚ sú v niektorých 
oblastiach najvhodnejšie, ale v iných oblastiach môžu byť účinnejšie opatrenia na národnej, regionálnej alebo 
miestnej úrovni.  
Viacerí rečníci vyzdvihli vzdelávanie ako základ pre budúcnosť európskeho hospodárstva. Konkrétne nápady 
zahŕňali lepšie prispôsobenie učebných osnov, harmonizáciu systémov hodnotenia a učebných plánov, ale aj 
zabezpečenie toho, aby sa študenti mohli stretnúť a vymieňať si skúsenosti.  
Aj na zdaňovanie upozornilo niekoľko rečníkov, ktorí žiadali, aby sa predchádzalo škodlivej daňovej súťaži 
a zabezpečilo, aby nadnárodné spoločnosti platili dane tam, kde tvoria zisky.  
Niekoľko rečníkov označilo digitálnu transformáciu za príležitosť, ale pripomenuli, že treba zabezpečiť, aby sa 
pri nej na nikoho nezabudlo.  
 
2.2. Silnejšie hospodárstvo pre budúcnosť 
Predsedníčka otvorila tento bod programu tým, že zdôraznila niektoré z hlavných myšlienok uvedených na 
mnohojazyčnej digitálnej platforme vrátane návrhu na vytvorenie nového modelu rastu pre Európu 
s prehodnotením správy hospodárskych záležitostí EÚ s cieľom zohľadniť priority EÚ, ktorými sú: zelená 
dohoda, sociálne práva a ciele udržateľného rozvoja v záujme zvýšenia odolnosti Európy voči budúcim krízam 
a dosiahnutia toho, aby sa európske hospodárstvo viac zameriavalo na človeka, a to väčším zameriavaním sa 
na ľudský pokrok a ochranu prírodných zdrojov. 
Hovorca vo svojom vystúpení vysvetlil, že veľká časť úvah účastníkov panelovej diskusie sa sústredila na to, 
ako by sa hospodárstvo mohlo stať ekologickejším a šetrnejším k životnému prostrediu. Dosiahnuť by sa to 



 

 

dalo efektívnejším využívaním zdrojov, napr. recykláciou, menej škodlivými výrobkami pre životné prostredie, 
znižovaním množstva odpadu a lepším vzdelávaním občanov.  
Ďalej sa diskutovalo o rovnováhe medzi sociálnou ochranou a hospodárskou konkurencieschopnosťou. 
Niektorí rečníci zdôraznili potrebu verejných aj sociálnych investícií a zasadzovali sa za reformu správy 
hospodárskych záležitostí EÚ, a to aj s cieľom zohľadniť digitálnu a zelenú transformáciu. Títo rečníci tiež 
zdôraznili, že treba zabezpečiť, aby boli tieto transformácie spravodlivé a aby sa pri nich na nikoho nezabudlo. 
Iní vnímali konkurencieschopnosť ako predpoklad nášho uctievaného európskeho sociálneho modelu, ako aj 
úspechu digitálnej a zelenej transformácie a obávali sa, že konkurencieschopnosť Európy zaostáva, a preto 
požadovali previerku konkurencieschopnosti. Zdôraznili tiež, že rovnako dôležitý je zdravý fiškálny systém, 
viac investícií do výskumu a inovácií, podpora rastu a zabezpečenie právnej predvídateľnosti. Boli tiež 
znepokojení niektorými predloženými návrhmi, ktoré by mohli odrádzať občanov od práce.  
Ďalšou otázkou, ktorú nastolili viacerí rečníci, bola potreba bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a zabezpečiť, aby všetky podniky platili spravodlivý podiel na daniach. 
Nastolila sa aj otázka rovnakého prístupu k internetu.  

 
3. Záverečné poznámky predsedníčky 

 
Predsedníčka na záver uviedla, že keďže sa na tejto schôdzi venovalo viac času téme Sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť, nasledujúca schôdza začne diskusiou na tému Silnejšie hospodárstvo pre budúcnosť. 
V reakcii na žiadosť niekoľkých členov, aby sa uskutočnilo viac schôdzí pracovnej skupiny, aj keď v plnej miere 
virtuálnych, predsedníčka uviedla, že v tomto smere nevidí žiaden problém.  
 
PRÍLOHA – Zoznam členov pracovnej skupiny pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť 
a zamestnanosť 
 

Predsedníčka:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Európsky parlament) 
Hovorca: Eoin STAFFORD  
Oslovenie Meno Priezvisko Zložka 
        

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 
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 

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 občanov 
pán Władysław  ORTYL Výbor regiónov 
pán Kacper PAROL európske panelové diskusie občanov 
pani Sirpa PIETIKÄINEN Európsky parlament 
pán Neale  RICHMOND národné parlamenty 
pán Vibe RØMER WESTH Rada 
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 

 


