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POVZETEK ZAPISNIKA 

 
Delovna skupina za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna mesta 

 
Predsedujoča: Iratxe García Pérez (ki jo je delno nadomestila Gabriele Bischoff), Evropski 

parlament  
 

16. marec 2022 od 17.00 do 19.00 
 

1. Uvodne besede predsedujoče 
 

Predsedujoča Iratxe García Pérez je peti sestanek delovne skupine začela z obvestilom članom, da je 

prej istega dne s skupino delila GRID za delovno skupino, kot ga je pripravil skupni sekretariat. Delovni 

skupini je povedala, da GRID v tej fazi vsebuje tri stolpce: prvi vsebuje priporočila evropskega 

državljanskega foruma, drugi priporočila ustreznih nacionalnih državljanskih forumov, tretji pa 

ustrezne izvlečke iz povzetkov zapisnikov delovne skupine in prihodnjega poročila o večjezični digitalni 

platformi. Različna priporočila iz državljanskih forumov so za lažjo razpravo razporejena po temah. 

Predsedujoča je dejala, da je GRID delila s skupino, ker želi delovati povsem pregledno. Za lažje 

večjezično posvetovanje so bili zagotovljeni strojni prevodi v jezike delovne skupine. Predsedujoča je 

povedala, da čeprav pisni prispevki na ravni delovne skupine formalno niso dovoljeni, bo vesela 

vsakega prispevka, ki bi ji ga člani želeli poslati. Po teh uvodnih besedah je člane delovne skupine 

povabila, naj podajo komentarje na GRID in zlasti izpostavijo, kateri elementi manjkajo in katera 

priporočila se jim zdijo posebno pomembna.  

 

2. Razprava 
 

Več članov delovne skupine je izrazilo nezadovoljstvo z GRID, saj po njihovem mnenju vidiki v zvezi z 

gospodarstvom v njem niso dovolj poudarjeni. Predlagali so, naj se GRID dopolni s tremi dodatnimi 

sklopi, in sicer o konkurenčnosti, malih in srednjih podjetjih ter enotnem trgu, da bi odražal zamisli, ki 

so jih člani podali na prejšnjih sestankih delovne skupine in jih je mogoče najti tudi na platformi. 

Nasprotno so bili nekateri člani delovne skupine zadovoljni z GRID, pri čemer so menili, da se krepitev 

gospodarstva že odraža v priporočilu državljanov, na primer v predlogu, naj se podprejo podjetja, ki 

se ukvarjajo z zelenim in digitalnim prehodom, ter da bi trije dodatni sklopi negativno vplivali na 

ravnovesje GRID kot celote, vendar bi lahko razmislili o prerazporeditvi, da bi bila vprašanja 

konkurenčnosti bolje izražena.  
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V razpravi o konkretnih elementih, ki trenutno manjkajo v GRID, so se člani delovne skupine 

osredotočili na različna vprašanja. Nekateri so izpostavili gospodarska vprašanja, na primer izboljšanje 

raziskav in inovacij, vzpostavitev raziskovalnih vozlišč, pripravo preizkusa pripravljenosti malih in 

srednjih podjetij na novo zakonodajo, zmanjšanje birokracije in uvedbo preverjanja konkurenčnosti. 

Nekateri člani so se osredotočili na vidike v zvezi z odpornostjo in avtonomijo evropskega 

gospodarstva, potrebo po avtonomnosti digitalne infrastrukture, razvoj strateških sektorjev, kot je 

vesoljski, zanesljivost oskrbe in diverzifikacijo oskrbovalnih verig. Drugi člani so se osredotočili na 

izobraževanje in izpopolnjevanje ter poudarjali zamisli, kot so vzpostavitev odprte evropske univerze 

z brezplačnimi programi za vse, razvoj delovne sile prihodnosti, podpora otrokom in mladim z 

jamstvom za otroke in jamstvom za mlade ter večje naložbe v učenje jezikov. Na področju dela so člani 

poudarili pomen pravične minimalne plače, spoštovanje kolektivnih pogajanj in različnih 

socialnovarstvenih modelov, potrebo po podpiranju digitalnega dela in zlasti platformnih delavcev. 

Največ pripomb se je nanašalo na socialna vprašanja, vključno z uvedbo enotne evropske številke 

socialnega zavarovanja, podporo za razvoj manj razvitih regij, zagotavljanjem pravičnega minimalnega 

dohodka, izboljšanjem socialnih storitev, tudi na področjih stanovanj, dolgotrajne oskrbe in podpore 

neformalnim oskrbovalcem, večkrat pa je bila omenjena tudi vključitev protokola o socialnem 

napredku k Pogodbama. Poleg tega so nekateri člani opozorili na pomen pravične obdavčitve in podprli 

predloge v zvezi z njo.  

 

Nekaj članov delovne skupine je ponovno izrazilo zaskrbljenost zaradi načina priprave poročil na 

večjezični digitalni platformi, ki se osredotočajo na kvalitativno navajanje, namesto da bi bile v njih 

zastopane najbolj sprejete zamisli. En član je bil nezadovoljen, ker je bil sklican ta izredni sestanek 

delovne skupine.  

 

3. Sklepne ugotovitve predsedujoče 
Predsedujoča je povedala, da bo naslednji sestanek delovne skupine potekal ob robu plenarnega 

zasedanja 25. in 26. marca. Namen predsedujoče je bil, da bi lahko predložili prve osnutke predlogov, 

ki jih bi podala delovna skupina. Pripravili naj bi jih po tem sestanku na podlagi spremenjenega GRID.  
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PRILOGA – Seznam članov delovne skupine za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in 
delovna mesta 
 

Predsedujoča:  Iratxe GARCIA PEREZ (Evropski parlament) 
Predstavnik za stike z 
javnostjo: Kacper Parol  

 

Naziv Ime Priimek Sestav 
g. Vincenzo   AMENDOLA Svet 

ga. Clotilde   ARMAND lokalna/regionalna predstavnica 
ga. Manon AUBRY Evropski parlament 
ga. Regina BASTOS nacionalni državljanski forumi/dogodki 
ga. Nicola BEER Evropski parlament 
g. Markus BEYRER socialni partnerji 

ga. Gabriele BISCHOFF Evropski parlament 
ga. Maret Michaela BRUNNERT evropski državljanski forumi 
g. Christian  BUCHMANN nacionalni parlamenti 
g. Jan CHLUP nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga.  Rosianne  CUTAJAR nacionalni parlamenti 
ga. Helena DALLI Evropska komisija 
ga. Elisa  GAMBARDELLA civilna družba 
ga. Iratxe GARCÍA PÉREZ Evropski parlament 
g.  Wilm GEURTS Svet 
g. Roman HAIDER Evropski parlament 

ga. Eveliina  HEINÄLUOMA nacionalni parlamenti 
g. Michiel HOOGEVEEN Evropski parlament 

ga. Meira  HOT nacionalni parlamenti 

ga. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN evropski državljanski forumi 

ga. Marina KALJURAND Evropski parlament  
g. Siim  KALLAS nacionalni parlamenti 
g. Joémy LINDAU evropski državljanski forumi 
g. Stefano  MALLIA Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Vladimíra  MARCINKOVÁ nacionalni parlamenti 
ga. Mairead MCGUINNESS Evropska komisija 
ga.  Andreja METELKO-ZGOMBIĆ Svet 
ga. Roberta METSOLA Evropski parlament 
g. Radu-Mihai  MIHAIL nacionalni parlamenti 

ga. Lucía  MUÑOZ nacionalni parlamenti 
g. Siegfried MUREȘAN Evropski parlament 
g. Niklas Hendrik NIENASS Evropski parlament 



 

4 
 

ga. Leverne NIJMAN nacionalni državljanski forumi/dogodki 
ga. Marina  NIKOLAOU nacionalni parlamenti 
g. Władysław  ORTYL Odbor regij 
g. Kacper PAROL evropski državljanski forumi 

ga. Sirpa PIETIKÄINEN Evropski parlament 
g. Neale  RICHMOND nacionalni parlamenti 
g. Vibe RØMER WESTH Svet 
g. Oliver  RÖPKE Evropski ekonomsko-socialni odbor 
g. Christophe ROUILLON Odbor regij 
g. Vladimír ŠORF evropski državljanski forumi 
g. Eoin STAFFORD evropski državljanski forumi 

ga. Eva-Maria LIIMETS Svet 
ga.  Katja TRILLER VRTOVEC Svet 
ga. Els  VAN HOOF nacionalni parlamenti 
ga. Monika VANA Evropski parlament 
g.  Luca VISENTINI socialni partnerji 

ga. Ružica  VUKOVAC nacionalni parlamenti 
 


