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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

 
Pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a zamestnanosť, 

 
ktorej predsedá Iratxe García Pérez (čiastočne ju zastupuje Gabriele Bischoff), Európsky parlament  

 
16. marca 2022, 17.00 – 19.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky 
 

Predsedníčka Iratxe García Pérez otvorila piatu schôdzu pracovnej skupiny a jej členov informovala, že 

v ten istý deň predtým bol členom skupiny poskytnutý dokument GRID pre pracovnú skupinu tak, ako 

ho pripravil spoločný sekretariát. Ďalej pracovnú skupinu informovala, že dokument GRID pozostáva v 

tejto fáze z troch stĺpcov: v jednom sú odporúčania európskej panelovej diskusie občanov, v druhom 

odporúčania príslušných národných panelových diskusií občanov a tretí stĺpec obsahuje príslušné 

výňatky zo súhrnných záznamov pracovnej skupiny a z pripravovanej správy o viacjazyčnej digitálnej 

platforme. Rôzne odporúčania z panelových diskusií občanov boli zoskupené podľa tém na uľahčenie 

diskusie. Predsedníčka poznamenala, že chce pracovať úplne transparentne, a preto členom skupiny 

poskytla dokument GRID. Aby sa uľahčili viacjazyčné rokovania, poskytnutý bol strojový preklad do 

jazykov pracovnej skupiny. Predsedníčka tiež informovala, že napriek tomu, že na úrovni pracovnej 

skupiny nie sú oficiálne povolené písomné príspevky, privíta každý príspevok, ktorý by jej členovia 

chceli zaslať. Po týchto úvodných slovách vyzvala predsedníčka členov pracovnej skupiny, aby sa 

vyjadrili k dokumentu GRID, najmä aby upozornili na chýbajúce prvky a odporúčania, ktoré považujú 

za osobitne dôležité.  

 

2. Diskusia – 
 

Viacerí členovia pracovnej skupiny vyjadrili nespokojnosť s dokumentom GRID, keďže podľa nich 

nevenuje dostatočnú pozornosť otázkam súvisiacim s hospodárstvom. Navrhli do dokumentu GRID 

doplniť ďalšie tri klastre – konkurencieschopnosť, MSP a jednotný trh, aby sa zohľadnili myšlienky, 

ktoré títo členovia nastolili na predchádzajúcich zasadnutiach pracovnej skupiny a ktoré sa nachádzajú 

aj v platforme. Iní členovia pracovnej skupiny vyjadrili naopak spokojnosť s dokumentom GRID a 

poznamenali, že posilnenie hospodárstva už bolo uvedené v odporúčaní občanov, napríklad tým, že 

sa navrhla podpora spoločností prechádzajúcich zelenou a digitálnou transformáciou. Vyjadrili 
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zároveň názor, že tri ďalšie klastre by mali negatívny vplyv na rovnováhu dokumentu GRID ako celku. 

Mohlo by sa však uvažovať o preskupení, aby sa lepšie zohľadnili otázky konkurencieschopnosti.  

 

Pri diskusii o konkrétnych veciach, ktoré v súčasnosti v dokumente GRID chýbajú, sa rôzni členovia 

pracovnej skupiny zamerali na rôzne otázky. Niektoré sa zamerali na hospodárske otázky, napríklad 

na zlepšenie výskumu a inovácií, zriadenie výskumných centier, testovanie vhodnosti nových právnych 

predpisov pre MSP, zníženie byrokracie a zavedenie kontroly konkurencieschopnosti. Niektorí členovia 

sa zamerali na otázky súvisiace s odolnosťou a samostatnosťou európskeho hospodárstva, pričom 

upozornili na to, že treba zaviesť autonómnu digitálnu infraštruktúru, rozvíjať strategické odvetvia, 

ako je kozmický priestor, a dosiahnuť bezpečnosť dodávok a diverzifikáciu dodávateľských reťazcov. 

Iní členovia sa zamerali na vzdelávanie a zvyšovanie úrovne zručností, pričom zdôraznili nápady, ako 

napríklad zriadenie Európskej otvorenej univerzity s bezplatnými kurzami pre všetkých, rozvoj 

budúcich pracovných síl a podpora detí a mládeže zárukami pre deti a mládež a väčšie investície do 

jazykového vzdelávania. Pokiaľ ide o prácu, poslanci zdôraznili význam spravodlivej minimálnej mzdy 

zodpovedajúcej kolektívnemu vyjednávaniu a rôznym modelom sociálneho zabezpečenia, ako aj 

potrebu podporovať digitálnu prácu, najmä pracovníkov platforiem. Najviac sa však zamerali na 

sociálne otázky vrátane jednotného európskeho sociálneho čísla, podpory rozvoja menej rozvinutých 

regiónov, zabezpečenia spravodlivého minimálneho príjmu, zlepšovania sociálnych služieb vrátane 

bývania, dlhodobej starostlivosti, ako aj podpory neformálnych opatrovateľov. Mnohokrát odznela 

požiadavka začlenenia protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv. Niektorí členovia okrem toho 

poukázali na význam spravodlivého zdaňovania a podporili návrhy v tejto súvislosti.  

 

Niekoľko členov pracovnej skupiny opakovane vyjadrilo znepokojenie nad tým, ako sa vypracovali 

správy o viacjazyčnej digitálnej platforme, ktoré sú podľa nich zamerané skôr na kvalitatívny opis než 

na to, aby v nich boli uvedené najpodporovanejšie nápady. Jeden člen vyjadril nespokojnosť s touto 

mimoriadnou schôdzou pracovnej skupiny.  

 

3. Záverečné slovo predsedníčky 
Predsedníčka informovala skupinu, že nasledujúca schôdza pracovnej skupiny sa uskutoční popri 

plenárnej schôdzi 25. a 26 marca. Predsedníčka sa bude usilovať predložiť prvé predbežné návrhy 

pracovnej skupiny. Tieto sa vypracujú na základe revidovaného dokumentu GRID po tejto schôdzi.  
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PRÍLOHA – Zoznam členov pracovnej skupiny pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť 
a zamestnanosť 
 

Predsedníčka:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Európsky parlament) 
Hovorca: Kacper Parol  

 

Názov Meno Priezvisko Komponent 
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  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 

pani Marina KALJURAND Európsky parlament  
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 
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pán Siegfried MUREȘAN Európsky parlament 
pán Niklas Hendrik NIENASS Európsky parlament 

pani Leverne NIJMAN národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani Marina  NIKOLAOU národné parlamenty 
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  RÖPKE Európsky hospodársky a sociálny výbor 
pán Christophe ROUILLON Výbor regiónov 
pán Vladimír ŠORF európske panelové diskusie občanov 
pán Eoin STAFFORD európske panelové diskusie občanov 
pani Eva-Maria LIIMETS 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 

 


