
 

 

 
 

POVZETEK ZAPISNIKA 
Delovna skupina za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna mesta, 

ki ji predseduje poslanka Evropskega parlamenta Iratxe García Pérez  
17. december 2021, od 11.00 do 13.00 

 

1. Uvodne besede predsednice 
 

Predsednica je začela sejo in spomnila, da je namen delovne skupine prispevati k pripravi razprav in predlogov 
za plenarno zasedanje konference v okviru skupne izjave in poslovnika konference o prihodnosti Evrope. To 
počne z razpravo o priporočilih nacionalnih okroglih miz oziroma evropskih državljanskih forumov ter o 
prispevkih z večjezične digitalne platforme, ki zadevajo teme delovne skupine. Predsednica je člane delovne 
skupine tudi obvestila, da naj bi se prihodnje seje delovne skupine prenašale prek spleta, in vprašala, ali temu 
kdo nasprotuje. Nihče ni izrazil pomislekov glede tega.  
Nekaj članov delovne skupine, ki so predložili pripombe k osnutku povzemalnega zapisnika seje oktobra 2021, 
je vprašalo o statusu svojih pripomb. Obveščeni so bili, da so bile upoštevane in da bodo tudi v končni različici 
povzetka zapisnika, ki bo prevedena in naložena na platformo.  
Eden od članov je opozoril na uravnoteženost časa za govor med moškimi in ženskami v delovni skupini in 
predlagal, naj se to vprašanje reši z vnaprejšnjimi seznami govornikov.  
Nekaj članov je opozorilo, da vmesno poročilo o večjezični digitalni platformi ni vsebovalo nekaterih 
predlogov, ki so dobili veliko podporo in poželi številne komentarje.  
 
2. Razprava 

 
Razprava je bila zastavljena okrog dveh različnih točk, v katerih se odraža širok spekter vprašanj, ki jih 
obravnava delovna skupina, in sicer: socialna pravičnost in delovna mesta ter močnejše gospodarstvo za 
prihodnost. 
 
2.1. Socialna pravičnost in delovna mesta 
Predsednica je predstavila točko in poudarila nekatere glavne zamisli, o katerih je potekala razprava na 
večjezični digitalni platformi, vključno s preoblikovanjem akcijskega načrta za izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic v nekaj bolj zavezujočega, bojem proti neenakosti in revščini, med drugim z okrepljenim 
jamstvom za otroke, okrepljenim jamstvom za mlade in močnejšo direktivo o minimalnih plačah, pa tudi z 
zamislijo o brezpogojnem osnovnem dohodku, ki se vse bolj uveljavlja. Druge zamisli so vključevale 
podpiranje poštene in trajnostne konkurence na notranjem trgu z inovacijami, kakovostnimi delovnimi mesti, 
dostojnimi plačami, ustreznimi delovnimi pogoji, varnim delovnim okoljem, enako obravnavo, pravično 
mobilnostjo, tudi z boljšim usklajevanjem sistemov socialne varnosti, spodbujanjem socialnega dialoga in 
boljšim pravnim urejanjem; spodbujanje cenovno dostopnih stanovanj; podpiranje vključevanja invalidov; 
izvajanje učinkovite strategije za enakost oseb LGBTIQ in izboljšanje enakosti spolov. Predsednica je 
poudarila, da bi se morala delovna skupina osredotočiti na predloge, usmerjene v prihodnost, ne pa na 
predloge in pobude, ki že obstajajo ali so v pripravi.  
Predstavnik delovne skupine je v svojem nastopu pojasnil, da delo okrogle mize evropskih državljanov še ni 
zaključeno, saj je bilo treba njeno tretje zasedanje preložiti zaradi pandemije COVID-19. Okrogla miza je do 
te faze oblikovala skupaj več kot 300 „usmeritev“, ki jih bo na svojem tretjem zasedanju izpopolnila in skrčila 
na manjše število priporočil. Kot primer je navedel uskladitev pravic delavcev, za katero je priznal, da jo bo 
kratkoročno težko uresničiti, a bi lahko bila bolj sprejemljiva v okviru daljšega postopnega procesa, vezanega 
na natančen časovni razpored. Predstavil je še zamisel o skupni zdravstveni in socialni politiki, ki bi obema 



 

 

staršema omogočala, da za varstvo otrok vzameta enako število prostih delovnih ur, ter spodbujanje dela v 
manjših mestih in vaseh.  
Nekateri govorniki so omenili, da bi bilo treba okrepiti socialne vidike Evrope. Nekateri so bolj na splošno 
predlagali ukrepe za zagotovitev celovitega izvajanja evropskega stebra socialnih pravic in vključitev 
protokola o socialnem napredku v primarni pogodbi. Drugi pa so pozvali k napredku pri gospodarskem in 
socialnem zbliževanju v Evropi, in sicer ne le med različnimi državami članicami, temveč tudi med regijami ter 
med mesti in podeželskimi in oddaljenimi območji. Na področju dela je bil izražen poziv po pravičnih in 
dostojnih plačah, vključno z minimalnimi plačami, prilagoditvijo zakonodaje o delu na daljavo in prožnemu 
delu, obravnavanjem platformnih delavcev in neplačane prakse, zagotavljanjem pravične mobilnosti delovne 
sile v EU in preprečevanjem socialnega dampinga; v zvezi s tem je bila omenjena tudi okrepitev kolektivnih 
pogajanj. V zvezi z enakostjo spolov so udeleženci poudarili potrebo po vključevanju načela enakosti spolov, 
pa tudi po doseganju napredka pri konkretnejših vprašanjih, kot so razlike v plačah med spoloma, kvote na 
vodilnih položajih, razvoj kazalnika za merjenje enakosti spolov ter zagotovitev, da bo starševski dopust enaka 
pravica obeh staršev. Nekateri so poudarili, da se je treba spopasti z revščino, tudi z zagotavljanjem, da bodo 
v državah članicah vzpostavljeni učinkoviti sistemi zavarovanja za primer brezposelnosti in pokojninski 
sistemi.  
Drugi pa so poudarili, da so za ustvarjanje delovnih mest in bogastva, potrebnega za socialno Evropo, ki si jo 
mnogi želijo, bistvena podjetja in gospodarske družbe. Dodali so tudi, da so za EU bistvenega pomena 
močna podjetja in podjetniški duh, ki se vzpostavi z vlaganjem v zmogljivosti za rast v prihodnosti, ter 
povečanje konkurenčnosti EU.  
Ti govorniki so opozorili, da zakonodaja EU že vsebuje močno socialno razsežnost in je ni treba izumljati na 
novo, temveč kvečjemu učinkovito izvajati. Hkrati so opozorili, da imajo podjetja pogosto težave, ker se 
morajo ukvarjati s številnimi plastmi zakonodaje, to pa vpliva na njihovo zmožnost inoviranja in 
konkurenčnost, kar utegne celo škoditi enotnemu trgu. V izogib prekomerni birokraciji so pozvali k dobremu 
izvajanju orodij, kot so testi za MSP, naknadne ocene in načelo, po katerem se za vsak nov predpis eden 
odpravi („one-in, one out“), ter predlagali, da se za vsako novo pobudo preveri njena konkurenčnost. Nekaj 
govornikov je poudarilo pomen subsidiarnosti – ukrepanje tam, kjer je to učinkovitejše – in poudarilo, da je 
ukrepanje EU na nekaterih področjih bolj primerno, na drugih pa je lahko bolj učinkovito ukrepanje na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.  
Več govornikov je izpostavilo izobraževanje kot ključno za prihodnost evropskega gospodarstva. Konkretne 
zamisli so vključevale boljše prilagajanje učnih načrtov, uskladitev sistemov ocenjevanja in učnih načrtov, pa 
tudi medsebojno povezovanje učencev in izmenjavo izkušenj.  
Nekaj govornikov je opozorilo tudi na obdavčitev in pozvalo, naj se prepreči škodljiva davčna konkurenca, 
hkrati pa zagotovi, da bodo multinacionalna podjetja plačevala davke tam, kjer ustvarjajo dobiček.  
Omenjena je bila digitalna preobrazba, in sicer kot svojevrstna priložnost, a tudi v povezavi z zagotavljanjem, 
da nihče ne bo zapostavljen.  
 
2.2. Močnejše gospodarstvo za prihodnost 
Predsednica je to točko dnevnega reda začela s poudarkom na nekaterih glavnih zamislih, ki so se porodile 
na večjezični digitalni platformi. Med temi je bil tudi predlog o novem modelu rasti za Evropo z revizijo 
gospodarskega upravljanja EU, ki bi odražala njene prednostne naloge: zeleni dogovor, socialne pravice in 
cilji trajnostnega razvoja, okrepitev odpornosti Evrope na prihodnje krize in večje osredotočanje evropskega 
gospodarstva na človeka z večjim poudarkom na človeškem napredku in varovanju naravnih virov. 
Predstavnik skupine je v svojem govoru pojasnil, da so udeleženci pretežno razmišljali o tem, kako bi lahko 
gospodarstvo postalo bolj zeleno in okolju prijaznejše. To bi bilo mogoče doseči z učinkovitejšo uporabo virov, 
npr. z recikliranjem, zmanjšanjem števila okolju škodljivih proizvodov, zmanjšanjem količine odpadkov in 
boljšim izobraževanjem državljanov.  
V razpravi, ki je sledila, so se nadaljevala razmišljanja o ravnotežju med socialnim varstvom in gospodarsko 
konkurenčnostjo. Nekateri govorniki so poudarili potrebo po javnih in socialnih naložbah ter se zavzeli za 



 

 

reformo gospodarskega upravljanja EU, tudi zato, da bi odražalo digitalni in zeleni prehod. Poudarili so tudi, 
da je treba zagotoviti pravičnost obeh prehodov in to, da nihče ne bo zapostavljen. Drugi so menili, da je 
konkurenčnost predpogoj za evropski socialni model, na katerega smo sicer lahko ponosni, ter za uspešen 
zeleni in digitalni prehod. Obenem so izrazili pomislek, da Evropa pri tem zaostaja, in zato pozvali k 
preverjanju konkurenčnosti. Kot enako pomembne so izpostavili tudi čvrst fiskalni sistem, več naložb v 
raziskave in inovacije, spodbujanje rasti ter zagotavljanje pravne predvidljivosti. Ravno tako so bili zaskrbljeni 
nad nekaterimi predlogi, saj bi po njihovem utegnili odvračati državljane od dela.  
Druga težava, na katero so opozorili številni govorniki, je potreba po boju proti davčnim utajam in izogibanju 
davkom ter zagotovitev, da bodo vsa podjetja pravično obdavčena. 
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje enakega dostopa do interneta.  

 
3. Sklepne ugotovitve predsednice 

 
Predsednica je ob koncu ugotovila, da je bilo na tej seji več časa posvečenega točki o socialni pravičnosti in 
delovnih mestih, zato bo na naslednji seji najprej obravnavana točka o močnejšem gospodarstvu za 
prihodnost. 
Nekaj članov je pozvalo k organizaciji več sej delovne skupine, četudi povsem virtualnih, in predsednica je v 
odgovor povedala, da v tem ne vidi težav.  
 
PRILOGA Seznam članov delovne skupine za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna 
mesta 
 

predsednica:  Iratxe GARCIA PEREZ (Evropski parlament) 
predstavnik skupine Eoin STAFFORD  
Naziv Ime Priimek Član/-ica 

        
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 
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 

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 
g. Kacper PAROL evropski državljanski forumi 

ga. Sirpa PIETIKÄINEN Evropski parlament 
g. Neale  RICHMOND nacionalni parlamenti 
g. Vibe RØMER WESTH Svet 
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 
 


