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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

 
Grupa robocza ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia 

 
Przewodnicząca: Iratxe García Pérez (częściowe zastępstwo: Gabriele Bischoff), Parlament 

Europejski  
 

21 stycznia 2022, w godz. 10.00-12:00 
 

1. Wstępne uwagi przewodniczącej 
 

Przewodnicząca Iratxe García Pérez otworzyła trzecie posiedzenie grupy roboczej i zwróciła uwagę, że 

jest ono transmitowane w internecie, co uzgodniono na poprzednim posiedzeniu. Zapowiedziała, że 

w dniach 25–27 lutego europejski panel obywatelski przedstawi swoje zalecenia do omówienia przez 

tę grupę roboczą, które zostaną również przedstawione na marcowej sesji plenarnej. Wspomniała, że 

kilka krajowych paneli zakończyło prace, a niektóre opracowane przez nie zalecenia są istotne dla tej 

grupy roboczej. Zalecenia te zostały już opublikowane na platformie internetowej. 

 

2. Dyskusja – silniejsza gospodarka na przyszłość 
 

Przewodnicząca pokrótce przypomniała o niektórych wytycznych opracowanych przez europejski 

panel obywatelski. Europa wyraźnie potrzebuje nowego modelu wzrostu sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, który pogodzi kwestie społeczne ze wzrostem gospodarczym. Opodatkowanie jest 

istotną kwestią, którą UE musi wziąć pod uwagę. Należy wspierać demokrację poprzez instytucje UE, 

które są rozliczalne i przejrzyste, a Parlament Europejski i parlamenty narodowe powinny odgrywać 

ważną rolę. Inwestycje są niezbędne do poprawy odporności, radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i 

przeciwdziałania zjawisku nierówności. Ogólnie apeluje się o podejście do gospodarki bardziej 

ukierunkowane na człowieka. 

 

Wielu mówców podkreślało, że konkurencyjność i sprawiedliwość społeczna idą ze sobą w parze. 

Inwestycje publiczne w infrastrukturę mają zasadnicze znaczenie, na przykład w internet, kolej, 

edukację i umiejętności (cyfrowe), aby umożliwić innowacje i konkurencyjność, lub w opiekę 

zdrowotną i inne usługi społeczne w celu zwalczania ubóstwa i poprawy warunków życia, zwłaszcza 

tych, którzy pozostają w trudnej sytuacji. Niektórzy mówcy apelowali o większą odpowiedzialność 

budżetową, podczas gdy inni podkreślali, że zwiększenie długu publicznego może być konieczne, jeżeli 
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dokonane zostaną inwestycje służące osiągnięciu celów transformacji ekologicznej i zapewnieniu 

sprawnego wyjścia z kryzysu. Prelegenci podkreślili rolę jednolitego rynku w utrzymaniu 

konkurencyjności gospodarki UE i wezwali do przeprowadzenia testu jednolitego rynku. Niektórzy 

mówcy opowiadali się za stosowaniem sprawdzianu konkurencyjności, co może być przydatne, a 

dyskusje na temat tego, co definiuje konkurencyjność, należy kontynuować. Na tym etapie nie jest 

jednak zbyt jasne, jak powinny wyglądać takie sprawdziany i jak należałoby je przeprowadzać. Aby 

zapewnić sprawiedliwy wymiar procesu odbudowy, niektórzy mówcy zaproponowali rzeczywiste 

wdrożenie protokołu w sprawie postępu społecznego i zaproponowali włączenie do europejskiego 

semestru i zarządzania gospodarczego wymiaru wykraczającego poza PKB (w szczególności kwestii 

społecznych i środowiskowych). Poszanowanie praw socjalnych, dobrze funkcjonujący dialog 

społeczny, demokracja w miejscu pracy i rokowania zbiorowe są dla niektórych prelegentów 

centralnym elementem dobrze funkcjonującej gospodarki. Badania naukowe i innowacje oraz 

przedsiębiorczość młodzieży powinny dodatkowo wspierać gospodarkę UE. W przypadku kilku państw 

UE powinna mieć więcej kompetencji w zakresie opodatkowania, niwelowania różnic między 

gospodarkami UE, a także zwalczania uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania. UE 

powinna zwiększyć własną produkcję produktów strategicznych. Kwestie płci powinny być 

uwzględniane we wszystkich aspektach gospodarki, a zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią 

powinno być priorytetem. Podniesiono potrzebę dalszego wzmocnienia wdrażania Europejskiego 

filaru praw socjalnych. Choć nadal poszukuje się skoordynowanych sposobów radzenia sobie ze 

wspólnymi wyzwaniami dla UE, niektórzy wspomnieli, że pewne kwestie powinny pozostać w gestii 

szczebla krajowego (np. system świadczeń społecznych). 

 

Poruszono szereg kwestii dotyczących procesu i metod pracy. Niektórzy członkowie przypomnieli o 

swoich zastrzeżeniach do trzeciego sprawozdania okresowego, twierdząc, że pomija ono szereg 

kwestii. Dokumenty do dyskusji należy udostępnić członkom grupy roboczej z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby umożliwić właściwe przygotowanie. Należy łączyć propozycje i zalecenia 

obywateli, aby skutecznie omawiać je na forum grupy roboczej. Niektórzy członkowie zaproponowali 

system sygnalizacji świetlnej (czerwony: poza zakresem kompetencji UE, pomarańczowy: już w toku, 

zielony: nowe pomysły wchodzące w zakres kompetencji UE), aby umożliwić przegląd wniosków 

obywateli. Inni członkowie ostrzegali, że nie należy odrzucać wniosków, które obecnie nie wchodzą w 

zakres kompetencji UE, ponieważ celem konferencji jest określenie przyszłości Europy. Konkluzje 
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grupy roboczej powinny być sporządzane na piśmie, aby można je było w jasny sposób uwzględnić na 

posiedzeniu plenarnym, należy jednak wyjaśnić sposób przyjmowania konkluzji grupy roboczej. Dla 

kilku członków harmonogram konferencji jest zbyt napięty, a zamykające sesje plenarne należy 

odroczyć, aby umożliwić panelom obywatelskim i grupie roboczej zakończenie prac. Z myślą o 

przyszłości jeden mówca zaproponował, by instytucje UE być może co roku informowały obywateli o 

sposobie wdrażania zaleceń.  

 

3. Końcowe uwagi przewodniczącej 
Przewodnicząca ogłosiła, że zwróci uwagę zarządu konferencji na wyrażone obawy i pytania dotyczące 

metod pracy i harmonogramu. Przewodnicząca zwróciła również uwagę, że odroczenie zakończenia 

prac panelu obywatelskiego związanego z grupą roboczą spowolniło ten proces. Harmonogram i 

sposób przyjmowania konkluzji należy wyjaśnić na następnym posiedzeniu grupy roboczej. 

 

ZAŁĄCZNIK: lista członków grupy roboczej ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i 
zatrudnienia 
 

Przewodnicząca:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (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.  Rosianne  CUTAJAR Parlamenty narodowe 
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 
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p. Michiel HOOGEVEEN Parlament Europejski 
p. Meira  HOT Parlamenty narodowe 

p. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Europejskie panele obywatelskie 

p. Marina KALJURAND Parlament Europejski  
p. Siim  KALLAS Parlamenty narodowe 
p. Joémy LINDAU Europejskie panele obywatelskie 
p. Stefano  MALLIA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
p. Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamenty narodowe 
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. Leverne NIJMAN Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p. Marina  NIKOLAOU Parlamenty narodowe 
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  RÖPKE Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
p. Christophe ROUILLON Komitet Regionów 
p. Nicolas SCHMIT Komisja Europejska  
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 

 


