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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  
 

16 marca 2022 r. w godz. 17.00–19.00 
 

1. Wstępne uwagi przewodniczącej 
 

Przewodnicząca Iratxe Garcia Perez otworzyła piąte spotkanie grupy roboczej, informując członków 

grupy roboczej, że wcześniej tego samego dnia udostępniła grupie dokument GRID dla grupy roboczej 

przygotowany przez Wspólny Sekretariat. Poinformowała grupę roboczą, że na tym etapie GRID 

zawiera trzy kolumny: jedna odzwierciedla zalecenia europejskiego panelu obywatelskiego, druga – 

zalecenia odpowiednich krajowych paneli obywatelskich, a trzecia – odpowiednie fragmenty 

skróconych protokołów grupy roboczej oraz przyszłego sprawozdania na temat wielojęzycznej 

platformy cyfrowej. Aby ułatwić dyskusję, poszczególne zalecenia paneli obywatelskich zostały 

pogrupowane według tematów. Przewodnicząca zauważyła, że chce pracować z grupą na zasadzie 

pełnej przejrzystości i dlatego chce udostępnić GRID. Aby ułatwić wielojęzyczne obrady, zapewniono 

tłumaczenie maszynowe na języki grupy roboczej. Przewodnicząca poinformowała również, że chociaż 

formalnie nie dopuszcza się pisemnych wystąpień na poziomie grupy roboczej, to chętnie przyjmie 

wszelkie uwagi, które członkowie zechcą jej przesłać. Po wstępnych uwagach przewodnicząca 

poprosiła członków grupy roboczej o komentarze na temat GRID, w szczególności o zwrócenie uwagi 

na brakujące elementy oraz na zalecenia, które członkowie uważają za szczególnie ważne.  

 

2. Dyskusja – 
 

Kilku członków grupy roboczej wyraziło niezadowolenie z GRID, gdyż ich zdaniem nie poświęcono w 

nim wystarczającej uwagi aspektom związanym z gospodarką. Zaproponowali oni uzupełnienie GRID 

o trzy kolejne klastry – dotyczące konkurencyjności, MŚP i jednolitego rynku – aby odzwierciedlić 

koncepcje, które członkowie zgłaszali na poprzednich posiedzeniach grupy roboczej i które można było 

znaleźć na platformie. Z kolei inni członkowie grupy roboczej byli zadowoleni z GRID i zauważyli, że 

wzmocnienie gospodarki znalazło już odzwierciedlenie w zaleceniach obywateli, na przykład w 

propozycji wspierania przedsiębiorstw w radzeniu sobie z transformacją ekologiczną i cyfrową: ich 
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zdaniem trzy dodatkowe klastry miałyby negatywny wpływ na równowagę całego GRID, ale mogliby 

rozważyć przeorganizowanie dokumentu, aby lepiej odzwierciedlał kwestie konkurencyjności.  

 

Omawiając konkretne elementy, których obecnie brakuje w GRID, poszczególni członkowie grupy 

roboczej skupiali się na różnych kwestiach. Niektórzy skoncentrowali się na kwestiach gospodarczych, 

podnosząc np. kwestię poprawy badań i innowacji, tworzenia ośrodków badawczych, wprowadzenia 

testu sprawności dla MŚP w odniesieniu do nowych przepisów, ograniczenia biurokracji i 

wprowadzenia kontroli konkurencyjności. Niektórzy członkowie skupili się na aspektach związanych z 

odpornością i autonomią gospodarki europejskiej, zwracając uwagę na potrzebę stworzenia 

autonomii infrastruktury cyfrowej, rozwoju sektorów strategicznych, takich jak sektor kosmiczny, 

bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Inni posłowie skoncentrowali się na 

edukacji i podnoszeniu kwalifikacji, zwracając uwagę na takie koncepcje, jak utworzenie Otwartego 

Uniwersytetu Europejskiego oferującego bezpłatne kursy dla wszystkich, rozwój przyszłej siły roboczej 

oraz wspieranie dzieci i młodzieży za pomocą gwarancji dla dzieci i młodzieży, a także większe 

inwestycje w naukę języków obcych. W odniesieniu do pracy członkowie podkreślili znaczenie 

sprawiedliwej płacy minimalnej, poszanowania układów zbiorowych i różnych modeli opieki 

społecznej, potrzebę wspierania pracy cyfrowej, a w szczególności osób pracujących za 

pośrednictwem platform internetowych. Największa liczba wystąpień dotyczyła jednak kwestii 

społecznych, w tym jednolitego europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego, wspierania 

rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, zapewnienia sprawiedliwego dochodu minimalnego, poprawy 

usług socjalnych, w tym mieszkalnictwa, opieki długoterminowej i wsparcia dla nieformalnych 

opiekunów, a także – wielokrotnie – włączenia do traktatów protokołu w sprawie postępu 

społecznego. Ponadto niektórzy członkowie zwrócili uwagę na znaczenie sprawiedliwego 

opodatkowania i poparli propozycje w tym zakresie.  

 

Na koniec kilku członków grupy roboczej ponownie wyraziło obawy dotyczące sposobu opracowania 

sprawozdań na temat wielojęzycznej platformy cyfrowej, w których kładzie się nacisk na narrację 

jakościową, a nie na przedstawienie najbardziej popieranych pomysłów. Jeden z członków wyraził 

niezadowolenie z tego nadzwyczajnego posiedzenia grupy roboczej.  

 

3. Końcowe uwagi przewodniczącej 
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Przewodnicząca poinformowała grupę, że następne posiedzenie grupy roboczej odbędzie się przy 

okazji sesji plenarnej w dniach 25–26 marca. Intencją przewodniczącej było umożliwienie złożenia 

pierwszych projektów propozycji pochodzących z grupy roboczej. Zostaną one przygotowane w 

oparciu o zmieniony dokument GRID po niniejszym posiedzeniu.  

 

 

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

Przewodnicząca:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlament Europejski) 
Rzecznik: Kacper Parol  

 

Tytuł Imię Nazwisko Komponent 
 Vincenzo   AMENDOLA Rada 
 Clotilde   ARMAND Przedstawiciele lokalni/regionalni 
 Manon AUBRY Parlament Europejski 
 Regina BASTOS Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
 Nicola BEER Parlament Europejski 
 Markus BEYRER Partnerzy społeczni 
 Gabriele BISCHOFF Parlament Europejski 
 Maret Michaela BRUNNERT Europejskie panele obywatelskie 
 Christian  BUCHMANN Parlamenty narodowe 
 Jan CHLUP Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
  Rosianne  CUTAJAR Parlamenty narodowe 
 Helena DALLI Komisja Europejska 
 Elisa  GAMBARDELLA Społeczeństwo obywatelskie 
 Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlament Europejski 
  Wilm GEURTS Rada 
 Roman HAIDER Parlament Europejski 
 Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamenty narodowe 
 Michiel HOOGEVEEN Parlament Europejski 
 Meira  HOT Parlamenty narodowe 

 Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Europejskie panele obywatelskie 

 Marina KALJURAND Parlament Europejski  
 Siim  KALLAS Parlamenty narodowe 
 Joémy LINDAU Europejskie panele obywatelskie 
 Stefano  MALLIA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
 Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamenty narodowe 
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 Mairead MCGUINNESS Komisja Europejska 
  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rada 
 Roberta METSOLA Parlament Europejski 
 Radu-Mihai  MIHAIL Parlamenty narodowe 
 Lucía  MUÑOZ Parlamenty narodowe 
 Siegfried MUREȘAN Parlament Europejski 
 Niklas Hendrik NIENASS Parlament Europejski 
 Leverne NIJMAN Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
 Marina  NIKOLAOU Parlamenty narodowe 
 Władysław  ORTYL Komitet Regionów 
 Kacper PAROL Europejskie panele obywatelskie 
 Sirpa PIETIKÄINEN Parlament Europejski 
 Neale  RICHMOND Parlamenty narodowe 
 Vibe RØMER WESTH Rada 
 Oliver  RÖPKE Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
 Christophe ROUILLON Komitet Regionów 
 Vladimír ŠORF Europejskie panele obywatelskie 
 Eoin STAFFORD Europejskie panele obywatelskie 
 Eva-Maria LIIMETS Rada 
  Katja TRILLER VRTOVEC Rada 
 Els  VAN HOOF Parlamenty narodowe 
 Monika VANA Parlament Europejski 
  Luca VISENTINI Partnerzy społeczni 
 Ružica  VUKOVAC Parlamenty narodowe 

 


