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SOUHRNNÝ ZÁZNAM 

 
Pracovní skupina pro silnější hospodářství, sociální spravedlnost a zaměstnanost 

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

parlament  
 

Března 2022, 17:00–19:00 
 

1. Úvodní slovo předsedkyně 
 

Předsedkyně Iratxe Garcia Perezová zahájila pátou schůzi pracovní skupiny tím, že informovala členy 

pracovní skupiny o tom, že dříve téhož dne sdílela se skupinou dokument GRID, který pro pracovní 

skupinu připravil společný sekretariát. Informovala pracovní skupinu, že GRID obsahuje v této fázi tři 

sloupce, z nichž jeden odráží doporučení panelové diskuse evropských občanů, jeden s doporučeními 

příslušných vnitrostátních panelových diskusí občanů a třetí sloupec s příslušnými výňatky ze 

souhrnných záznamů pracovní skupiny a z připravované zprávy o vícejazyčné digitální platformě. 

Různá doporučení z panelových diskusí občanů byla seskupena podle témat, aby se usnadnila diskuse. 

Předsedkyně vzala na vědomí, že chce se skupinou zcela transparentně spolupracovat, a proto chtěla 

dokument GRID sdílet. S cílem usnadnit mnohojazyčná jednání byly poskytnuty strojové překlady do 

jazyků pracovní skupiny. Předsedkyně rovněž informovala, že ačkoli písemné příspěvky nejsou na 

úrovni pracovní skupiny formálně povoleny, uvítala by veškeré příspěvky, které by jí poslanci chtěli 

zaslat. Po těchto úvodních poznámkách předseda vyzval členy pracovní skupiny, aby se vyjádřili k 

dokumentu GRID a zdůraznili zejména chybějící prvky, jakož i doporučení, která poslanci považují za 

obzvláště důležitá.  

 

2. Diskuse — 
 

Řada členů pracovní skupiny vyjádřila s dokumentem GRID svou nespokojenost, neboť se domnívali, 

že dostatečně nezdůrazňuje aspekty související s hospodářstvím. Navrhli, aby byl GRID doplněn o tři 

další klastry – týkající se konkurenceschopnosti, malých a středních podniků a jednotného trhu, aby se 

tak zohlednily myšlenky, které tito členové vznesli na předchozích schůzích pracovní skupiny a jsou 

dohledatelné na platformě. Naproti tomu někteří další členové pracovní skupiny byli s dokumentem 

GRID spokojeni a konstatovali, že posílení ekonomiky se již odrazilo v doporučení občanů, například 

tím, že bylo navrženo podpořit podniky při řešení ekologické a digitální transformace, a domnívali se, 
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že tři další klastry by poškodily rovnováhu dokumentu GRID jako celku, ale mohli by zvážit změnu, 

která by lépe odrážela otázky konkurenceschopnosti.  

 

Při diskusích o konkrétních prvcích, které v současné době v GRID chyběly, se různí členové pracovní 

skupiny zaměřili na různé otázky. Někteří se zaměřili na hospodářské otázky, například na zlepšení 

výzkumu a inovací, zřízení výzkumných center, provedení testu způsobilosti malých a středních 

podniků pro nové právní předpisy, omezení byrokracie a zavedení kontroly konkurenceschopnosti. 

Někteří členové se zaměřili na aspekty související s odolností a autonomií evropského hospodářství a 

na potřebu zavést autonomii digitální infrastruktury, rozvíjet strategická odvětví, jako je vesmír, 

bezpečnost dodávek a diverzifikace dodavatelských řetězců. Další poslanci se zaměřili na vzdělávání a 

prohlubování dovedností a zdůrazňovali myšlenky, jako je zřízení evropské otevřené univerzity s 

bezplatnými kurzy pro všechny, rozvoj budoucí pracovní síly a podpora dětí a mládeže se zárukami pro 

děti a mladé lidi a větší investice do studia jazyků. Pokud jde o práci, poslanci zdůraznili význam 

spravedlivé minimální mzdy respektující kolektivní vyjednávání a různé modely sociálního 

zabezpečení, potřebu podporovat digitální práci, a zejména pracovníky platforem. Největší počet 

připomínek se však zaměřil na sociální otázky, včetně zavedení jednotného evropského sociálního 

čísla, podpory rozvoje méně rozvinutých regionů, zajištění spravedlivého minimálního příjmu, zlepšení 

sociálních služeb, včetně bydlení, dlouhodobé péče a podpory neformálních pečovatelů, a v 

neposlední řadě na začlenění protokolu o sociálním pokroku ke Smlouvám. Někteří členové navíc 

poukázali na význam spravedlivého zdanění a podpořili návrhy v tomto ohledu.  

 

V neposlední řadě několik členů pracovní skupiny zopakovalo své obavy ohledně způsobu, jakým byly 

vypracovány zprávy o vícejazyčné digitální platformě, přičemž poukazovali na důraz na kvalitu, 

namísto toho, aby se prezentovaly nejvíce podporované myšlenky. Jeden člen byl nespokojen s 

uspořádáním této mimořádné schůze pracovní skupiny.  

 

3. Závěrečné poznámky předsedkyně 
Předsedkyně  informovala skupinu, že příští schůze pracovní skupiny se bude konat v rámci plenárního 

zasedání ve dnech 25.–26.. Předsedkyně měla v úmyslu předložit první návrhy předložené pracovní 

skupinou. Ty budou vypracovány na základě revidovaného dokumentu GRID po této schůzi.  
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PŘÍLOHA. Seznam členů pracovní skupiny pro silnější hospodářství, sociální spravedlnost a 
zaměstnanost 
 

Předsedkyně:  Iratxe GARCIA PEREZ (Evropský parlament) 
Mluvčí: Kacper Parol  

 

Název Křestní jméno Příjmení Složka 
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 panelové diskuse evropských občanů 
pan Christian  BUCHMANN vnitrostátní parlamenty 

pan Jan CHLUP vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

paní  Rosianne  CUTAJAR vnitrostátní parlamenty 
paní Helena DALLI Evropská komise 
paní Elisa  GAMBARDELLA občanská společnost 
paní Iratxe GARCÍA PÉREZ Evropský parlament 
pan  Wilm GEURTS Rada 
pan Roman HAIDER Evropský parlament 
paní Eveliina  HEINÄLUOMA vnitrostátní parlamenty 
pan Michiel HOOGEVEEN Evropský parlament 
paní Meira  HOT vnitrostátní parlamenty 

paní Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN panelové diskuse evropských občanů 

paní Marina KALJURAND Evropský parlament  
pan Siim  KALLAS Vnitrostátní parlamenty 
pan Joémy LINDAU panelové diskuse evropských občanů 
pan Stefano  MALLIA Evropský hospodářský a sociální výbor 
paní Vladimíra  MARCINKOVÁ Vnitrostátní parlamenty 
paní Mairead MCGUINNESS Evropská komise 
paní  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rada 
paní Roberta METSOLA Evropský parlament 
pan Radu-Mihai  MIHAIL vnitrostátní parlamenty 
paní Lucía  MUÑOZ vnitrostátní parlamenty 
pan Siegfried MUREȘAN Evropský parlament 
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pan Niklas Hendrik NIENASS Evropský parlament 
paní Leverne NIJMAN vnitrostátní panelové diskuse občanů/akce 
paní Marina  NIKOLAOU vnitrostátní parlamenty 
pan Władysław  ORTYL Výbor regionů 
pan Kacper PAROL panelové diskuse evropských občanů 
paní Sirpa PIETIKÄINEN Evropský parlament 
pan Neale  RICHMOND vnitrostátní parlamenty 
pan Vibe RØMER WESTH Rada 
pan Oliver  RÖPKE Evropský hospodářský a sociální výbor 
pan Christophe ROUILLON Výbor regionů 
pan Vladimír ŠORF panelové diskuse evropských občanů 
pan Eoin STAFFORD panelové diskuse evropských občanů 
paní Eva-Maria LIIMETS Rada 
paní  Katja TRILLER VRTOVEC Rada 
paní Els  VAN HOOF vnitrostátní parlamenty 
paní Monika VANA Evropský parlament 
pan  Luca VISENTINI sociální partneři 
paní Ružica  VUKOVAC vnitrostátní parlamenty 

 


