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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

 
Pracovní skupina pro silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní místa 

 
Předsedající Iratxe García Pérezová (částečně zastupovaná Gabriele Bischoffovou), Evropský 

parlament  
 

21. ledna 2022, 10:00–12:00 
 

1. Úvodní slovo předsedkyně 
 

Předsedkyně Iratxe Garcia Perezová zahájila třetí schůzi pracovní skupiny tím, že konstatovala, že je 

přenášena po internetu, jak bylo dohodnuto na předchozí schůzi. Oznámila, že ve dnech 25. a 27. 

února předloží panel evropských občanů svá doporučení k projednání v této pracovní skupině, která 

budou rovněž předložena na plenárním zasedání konference v březnu. Uvedla, že několik 

vnitrostátních panelů dokončilo svou práci a že některá doporučení, která vypracovaly, jsou pro tuto 

pracovní skupinu relevantní. Tato doporučení již byla zveřejněna na internetové platformě. 

 

2. Diskuze - silnější ekonomika pro budoucnost 
 

Předsedkyně stručně připomněla orientační body vypracované panelem evropských občanů. Evropa 

jednoznačně potřebuje nový model růstu podporujícího začlenění, který sladí sociální otázky s 

hospodářským růstem. Zdanění je pro EU významnou otázkou, kterou je třeba zohlednit. Demokracie 

by měla být podporována společně s orgány EU, které jsou odpovědné a transparentní, a Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty by měly hrát důležitou úlohu. Pro zlepšení odolnosti, řešení 

budoucích krizí a řešení nerovností jsou nezbytné investice. Obecně existuje poptávka po tom, aby byl 

přístup k hospodářství více zaměřen na člověka. 

 

Mnoho řečníků zdůraznilo, že konkurenceschopnost a sociální spravedlnost jdou ruku v ruce. Zásadní 

význam mají veřejné investice do infrastruktury, například do internetu, železnic, vzdělávání a 

(digitálních) dovedností, aby se umožnily inovace a konkurenceschopnost, nebo do zdravotní péče a 

dalších sociálních služeb za účelem boje proti chudobě a zlepšení životních podmínek, zejména v 

případě osob, které jsou i nadále zranitelné. Někteří řečníci vyzvali k větší fiskální odpovědnosti, 

zatímco jiní zdůraznili, že zvýšení veřejného dluhu může být nezbytné, pokud budou realizovány 

investice za účelem splnění cílů ekologické transformace a zajištění masivního oživení po krizi. Řečníci 
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zdůraznili úlohu jednotného trhu pro zachování konkurenceschopnosti hospodářství EU a vyzvali k 

provedení testu jednotného trhu. Někteří řečníci obhajovali používání „kontrol“ 

konkurenceschopnosti, které by mohly být užitečné, přičemž je třeba, aby i nadále pokračovaly diskuse 

o tom, co definuje „konkurenceschopnost“. Koncepce a způsob, jakým by tyto „kontroly“ mohly být 

zavedeny, však nejsou v této fázi příliš jasné. V zájmu zajištění spravedlivého rozměru procesu oživení 

někteří řečníci navrhli, aby byl protokol o sociálním pokroku skutečně proveden, a navrhli zahrnout do 

evropského semestru a správy ekonomických záležitostí rozměr „nad rámec HDP“ (zejména sociální a 

environmentální otázky). Dodržování sociálních práv, dobře fungující sociální dialog, demokracie v 

práci a kolektivní vyjednávání jsou ústředním bodem dobře fungující ekonomiky pro několik řečníků. 

Hospodářství EU by mělo být dále podpořeno výzkumem a inovacemi a podnikáním mladých lidí. Pro 

několik členských států by EU měla mít více pravomocí v oblasti zdanění, aby napravila nerovnosti v 

ekonomikách EU a aby bojovala proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. EU by 

měla posílit vlastní produkci strategických produktů. Otázky rovnosti žen a mužů by měly být začleněny 

do všech aspektů hospodářství a prioritou by měl být boj proti násilí na základě pohlaví. Byla 

nadnesena potřeba dále posílit provádění evropského pilíře sociálních práv. Při hledání 

koordinovaných způsobů řešení společných výzev EU někteří uvedli, že některé otázky by měly zůstat 

v kompetenci na vnitrostátní úrovni (např. systém sociálních dávek). 

 

Byla vznesena řada bodů týkajících se procesu a pracovních metod. Někteří členové připomněli své 

výhrady ke třetí průběžné zprávě a tvrdili, že řada otázek chybí. Dokumenty k diskusi je třeba sdílet se 

členy pracovní skupiny s dostatečným předstihem, aby bylo možné se řádně připravit. 

Návrhy/doporučení občanů by měly být seskupeny, aby je bylo možné účinně projednat v pracovní 

skupině. Někteří členové navrhli systém semaforu (červená: z oblasti působnosti EU, oranžová: již 

projednáváno, zelená: nové nápady v oblasti působnosti EU), které umožní prověřovat návrhy občanů. 

Jiní členové varovali, že návrhy, které v současnosti nespadají do oblasti působnosti EU, by neměly být 

zamítnuty, neboť cílem konference je definovat budoucnost Evropy. Závěry pracovní skupiny by měly 

být vypracovány písemně, aby mohly být na plenárním zasedání jasně předloženy, je však třeba 

vyjasnit způsob přijetí závěrů pracovní skupiny. Pro několik členů je harmonogram konference příliš 

napjatý a závěrečné plenární zasedání by mělo být odloženo, aby panelové diskuse občanů a pracovní 

skupina mohly dokončit svou práci. Do budoucna jeden řečník navrhl, aby orgány EU, pokud možno 

jednou ročně, informovaly občany o tom, jak jsou doporučení uplatňována.  
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3. Závěrečné poznámky předsedy 
Předsedkyně oznámila, že výkonnou radu konference upozorní na vyjádřené obavy a otázky týkající se 

pracovních metod a harmonogramu. Předsedkyně rovněž poukázala na to, že odložení uzavření 

občanského panelu v souvislosti s pracovní skupinou tento proces zpomalilo. Harmonogram a způsob 

přijetí závěrů by měly být vyjasněny na příští schůzi pracovní skupiny. 

 

PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní 
místa 
 

Předsedkyně:  Iratxe GARCIA PEREZ (Evropský parlament) 
mluvčí Eoin STAFFORD  

 

Titul Jméno Příjmení Složka skupiny 
        
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 Parlamenty členských států 

pan Leden CHLUP vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

paní  Rosianne  CUTAJAR Parlamenty členských států 
paní Elisa  GAMBARDELLA Občanská společnost 
paní Iratxe GARCÍA PÉREZ Evropský parlament 
pan  Wilm GEURTS Rada 
pan Roman HAIDER Evropský parlament 
paní Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamenty členských států 
pan Michiel HOOGEVEEN Evropský parlament 
paní Meira  HOT Parlamenty členských států 

paní Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN evropské panelové diskuse občanů 

paní Marina KALJURAND Evropský parlament  
pan Siim  KALLAS Parlamenty členských států 
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pan Joémy LINDAU evropské panelové diskuse občanů 
pan Stefano  MALLIA Evropský hospodářský a sociální výbor 
paní Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamenty členských států 
paní  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rada 
paní Roberta METSOLA Evropský parlament 
pan Radu-Mihai  MIHAIL Parlamenty členských států 
paní Lucía  MUÑOZ Parlamenty členských států 
pan Siegfried MUREȘAN Evropský parlament 
pan Niklas Hendrik NIENASS Evropský parlament 

paní Leverne NIJMAN vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

paní Marina  NIKOLAOU Parlamenty členských států 
pan Władysław  ORTYL Výbor regionů 
pan Kacper PAROL evropské panelové diskuse občanů 
paní Sirpa PIETIKÄINEN Evropský parlament 
pan Neale  RICHMOND Parlamenty členských států 
pan Vibe RØMER WESTH Rada 
pan Oliver  RÖPKE Evropský hospodářský a sociální výbor 
pan Christophe ROUILLON Výbor regionů 
pan Nicolas SCHMIT Evropská komise  
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 Parlamenty členských států 
paní Monika VANA Evropský parlament 
pan  Luca VISENTINI sociální partneři 
paní Ružica  VUKOVAC Parlamenty členských států 

 


