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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

 

Pracovní skupina pro silnější hospodářství, sociální spravedlnost a zaměstnanost 

 

Předsednictví: Iratxe García Pérez, Evropský parlament  

 

25. března 2022, 9:00–11:30; 14:00–16:00 

 

1) Úvodní slovo předsedkyně 

Schůze se konala v hybridním formátu a byla přenášena po internetu. Předsedkyně představila návrhy, 

které byly členům rozeslány před schůzí. Upřesnila, že dokument obsahuje úvod a nový klastr pro 

konkurenceschopnost (ve srovnání s dříve projednanou tabulkou). Zdůraznila, že dosažení rovnováhy 

mezi doporučeními občanů a myšlenkami členů pracovní skupiny je složitý úkol, avšak vyjádřila 

důvěru, že návrhy představují dobrý základ pro diskusi. Předsedkyně rovněž oznámila dokončení práce 

italského občanského panelu, který předložil značný počet doporučení v oblastech politiky, které jsou 

pro tuto pracovní skupinu relevantní.1 Budou zohledněny v příští verzi předloh návrhů. 

 

2) Vystoupení mluvčích 

Mluvčí oznámila změnu ve funkci. Zástupce mluvčí souhlasil s tím, že dokument je v souladu 

s doporučeními občanů. 

 

Prezentace předloh návrhů, jak jsou uvedeny v příloze, a následná diskuse s cílem předložit návrhy, 

uspořádané podle skupin, na plenárním zasedání dne 26. března. 

 

Členové se v prvním kole vyjádřili ke struktuře a obecnému obsahu dokumentu. Někteří vznesli 

námitku, protože se domnívali, že jejich myšlenky nejsou v dokumentu (dobře) zohledněny a že 

dokument je stále předpojatý vůči sociálním otázkám. Někteří navrhli přepracovat dokument 

s ohledem na novou situaci související s válkou na Ukrajině. Mnoho z nich však bylo s textem 

spokojeno a poděkovalo předsedkyni za odvedenou práci a během rozpravy vystoupilo s konkrétními 

otázkami. Někteří řečníci v rozpravě oznámili písemné příspěvky. Někteří uvedli, že závěry pracovní 

skupiny by měly jasně odrážet rozmanitost myšlenek občanů EU, zatímco jiní uvedli, že by měly být 

staženy kontroverzní návrhy. Občané zdůraznili, že se jedná o dlouhodobější cíle a že si nepřejí, aby se 

jejich nápady podstatně změnily a oslabily. Byla vznesena výzva, aby se v návrzích nepoužívala příliš 

normativní formulace, zatímco jiní členové zdůraznili, že je třeba zachovat ambice doporučení občanů. 

 

3) Udržitelný růst a inovace 

 
1 Jak je uloženo na internetové stránce platformy: https://futureu.europa.eu/pages/plenary 
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Členové diskutovali o podpoře inovací, výzkumu a malých a středních podniků a o zvláštním zaměření 

na začínající podniky jakožto hnací sílu inovací a přeshraniční spolupráce. Několik řečníků poukázalo 

na význam udržitelné skladby zdrojů energie pro zlepšení strategické autonomie EU. Někteří členové 

se vyslovili pro obecnější formulaci, neboť o jaderné energii a plynu nebylo dosaženo dohody, zatímco 

jiní chtěli zachovat stávající znění. Obecně se jednalo o zajišťování potravin a strategické autonomii, 

včetně přístupu k surovinám. Zatímco několik řečníků zpochybnilo potřebu projednat rámec pro 

správu ekonomických záležitostí v kontextu konference, mnozí zdůraznili jeho zásadní úlohu pro 

silnější a odolné hospodářství a požádali o jeho začlenění, zejména v souvislosti s evropským 

semestrem. Několik členů vyzvalo ke zvážení nových ukazatelů, které by se neomezovaly jen na HDP. 

Byl připomenut návrh protokolu o sociálním pokroku, který má být vložen do Smlouvy, aby se zajistilo, 

že sociální práva budou mít přednost v případě rozporu s hospodářskými svobodami, což je návrh, 

který je velmi často schvalován na digitální platformě.  

 

4) Posílení konkurenceschopnosti EU a další prohloubení jednotného trhu 

Několik členů předložilo návrhy týkající se testu jednotného trhu a kontrol konkurenceschopnosti 

(tj. nezávislé a transparentní posouzení dopadu legislativních návrhů EU na konkurenceschopnost 

podniků v EU, zejména s ohledem na globální rozměr). Potřeba omezit administrativní úkony 

a byrokracii byla uznána jako předpoklad konkurenceschopnosti EU. Jeden řečník požadoval zásadu 

„jeden přijmout – dva zrušit“ (k přístupu „jeden přijmout – jeden zrušit“), zatímco další řečník tento 

návrh označil za přehnaný.  

 

5) Trhy práce podporující začlenění 

Proběhla diskuse o podpoře minimálních mezd při současném respektování vnitrostátních tradic. 

Někteří řečníci vyzvali k vypuštění tohoto bodu (jelikož o něm již probíhají jednání mezi orgány EU), 

jiní však nesouhlasili, neboť by to bylo v rozporu s doporučeními občanů. Poslanci poukázali na otázku 

ochrany pracovníků na digitálním trhu práce. Několik členů vyzvalo k tomu, aby byly v návrzích 

posíleny různé aspekty rovnosti žen a mužů. Někteří požadovali větší zaměření na mladé lidi a jejich 

potřeby, pokud jde o kvalitní pracovní místa, bydlení, ale také otázky životního prostředí. Někteří 

členové podpořili stávající návrh zakázat neplacené stáže, zatímco jiní chtěli formulaci zmírnit a dali by 

přednost odkazu na výraznější propagaci placených stáží. Je rovněž třeba vyvinout větší úsilí na 

posílení dovedností a řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Několik řečníků poukázalo na 

vazby mezi evropským pilířem sociálních práv a předlohami návrhů.  

 

6) Silnější sociální politiky 

 

Došlo k obecnému sblížení názorů na potřebu silnějších sociálních politik, přičemž někteří členové 

požadovali více opatření (např. pokud jde o systémy minimálního příjmu, vymýcení bezdomovectví), 

zatímco jiní připomněli zásadu subsidiarity.  
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7) Demografická transformace 

 

Potřebou řešit demografické výzvy se zabývalo několik řečníků, mimo jiné opatřeními vstřícnými 

k dětem a rodině a akcemi na podporu pečovatelů a starších osob.  

 

8) Fiskální a daňová politika 

 

Mnoho řečníků podpořilo zlepšení transparentnosti a spravedlnosti zdanění v celé EU s cílem podpořit 

malé a střední podniky a inovace. Další řečníci požadovali, aby bylo přijato více opatření, která by 

zabránila vyhýbání se daňovým povinnostem a v případě potřeby poskytla EU v této oblasti větší 

pravomoci. Proběhla diskuse o eurobondech s odkazem na doporučení vnitrostátní občanské skupiny, 

přičemž někteří členové vyzvali k odstranění tohoto bodu a k navrácení k původnímu znění 

doporučení. V zájmu posílení územní soudržnosti požadoval jeden člen zlepšení vícestranné správy 

a využívání finančních prostředků EU. 

 

9) Závěrečné slovo předsedkyně  

 

Předsedkyně schůzi ukončila a poděkovala členům za plodnou výměnu názorů a oznámila nový návrh 

obsahující příspěvky, který bude rozeslán před příští schůzí pracovní skupiny. 

 

PŘÍLOHA. Seznam členů pracovní skupiny pro silnější hospodářství, sociální spravedlnost 

a zaměstnanost 

 

Předsedkyně:  Iratxe GARCIA PEREZ (Evropský parlament) 

Mluvčí: 

Zástupce mluvčí: 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 

 

Oslovení Jméno Příjmení Složka 

pan Vincenzo  AMENDOLA Rada 

paní Clotilde  ARMAND místní/regionální zástupce 

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 
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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 

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 

paní Vibe RØMER WESTH Rada 

pan Oliver  RÖPKE Evropský hospodářský a sociální výbor 

pan Christophe ROUILLON Výbor regionů 

pan Nicolas SCHMIT Evropská komise 

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 
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paní Monika VANA Evropský parlament 

pan Luca VISENTINI sociální partneři 

paní Ružica  VUKOVAC vnitrostátní parlamenty 

 


