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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

 
Pracovní skupina pro silnější hospodářství, sociální spravedlnost a zaměstnanost 

 
Předsedkyně: Iratxe García Pérez, Evropský parlament  

 
7, dubna 2022, 18:00–20:00 

 
1) Úvodní slovo předsedkyně 

Schůze se konala v hybridním formátu a byla přenášena po internetu. Předsedkyně představila 
revidované návrhy, které byly rozeslány den před schůzí. Uvedla, že dokument byl upraven oproti 
verzi, která byla rozeslána začátkem týdne, po dvoustranných konzultacích, a vyjádřila naději, že díky 
těmto posledním změnám bude dosaženo kompromisu přijatelného pro všechny strany, které se 
jednání zúčastnily. Konstatovala, že vyžadovalo mnoho tvrdé práce, aby se na jedné straně zachovala 
doporučení občanů a v nich obsažená silná sociální agenda a ta se zároveň spojila s prvky 
požadovanými ostatními členy pracovní skupiny, aby se dosáhlo vyváženého kompromisu.  

 
2) Vystoupení mluvčí a zástupce mluvčí 

Mluvčí poukázala na usilovnou práci předsedkyně a jejího týmu a uvedla, že pro občany je 
nejdůležitější, že silná sociální agenda, která vyplynula z jejich doporučení, zůstává i nadále v návrzích 
obsažena. Pokud jde o poslední změny, zdůraznila, že navrhovaný poradní orgán pro 
konkurenceschopnost nebude zastupovat všechny občany, neboť sociální partneři obvykle nezastupují 
nezaměstnané. Zástupce mluvčí upozornil na to, že dvě věty na konci úvodu, jež byly doplněny do 
posledního návrhu, by mohly být vnímány jako zpochybnění široké shody, která existovala mezi 
doporučeními Evropského občanského panelu a různých vnitrostátních panelových diskusí občanů. 
Rovněž uvítal to, že některá nejasná doporučení z italského panelu již v nejnovější verzi textu nejsou. 
 

3) Diskuse o revidovaných návrzích uvedených v příloze za účelem předložení revidovaných 
návrhů na plenárním zasedání ve dnech 8. a 9. dubna 2022  

Převážná většina členů uvítala kompromis navržený předsedkyní a poděkovala občanům a 
předsedkyni za jejich usilovnou práci. Většina řečníků zároveň uvedla, že toto znění představuje 
kompromis a že obsahuje prvky, které se jim líbí, i prvky, které se jim nelíbí. Kromě toho někteří 
členové navrhli změny textu. Předsedkyně trvala na tom, že žádné změny by neměly měnit rovnováhu 
textu vzhledem k obtížně dosaženému kompromisu a že konsensu ohledně těchto změn musí být 
dosaženo na samotné schůzi. Na schůzi byly dohodnuty tyto změny: 

‒ úprava návrhu 2 k Opatření XX (kontrola konkurenceschopnosti) tak, aby zahrnovalo rovnost 
žen a mužů a Pařížskou dohodu, jakož i rozšíření řízení navrhovaného poradního orgánu pro 
konkurenceschopnost tak, aby zahrnoval i organizovanou občanskou společnost.  
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‒ úprava cíle návrhu 1 tak, aby zmiňoval spíše „zohledňování“ než „neignorování“ ekologické a 
digitální transformace; 

‒ doplnění „místní produkce a spotřeby“ do návrhu 1 Opatření I; 
‒ změna slova „upravit“ na „přezkoumat“ v návrhu 1 opatření III; 
‒ odkaz na všechny čtyři svobody v návrhu 2 opatření XIX (doplnění „lidí“ a „kapitálu“); 
‒ zahrnutí opatření, které by zmiňovalo „volný pohyb vzdělání“ (v návrhu V); a 
‒ doplnění odkazů na vícejazyčnou digitální platformu pro návrhy V opatření VIII a IX.  

 
Několik členů dále navrhlo zlepšit transparentnost v konečném dokumentu, pokud jde o odkazy v 
opatření, která vyplynula z jednání pracovní skupiny.  

 
4) Závěrečné slovo předsedkyně  

 
Předsedkyně poděkovala všem za jejich konstruktivní přístup, a zejména občanům za jejich usilovnou 
práci v této obtížné situaci. Oznámila úpravy, které mají být v konečném znění dokumentu provedeny, 
a požádala všechny řečníky, aby na plenárním zasedání v sobotu 9. dubna dokument schválili se 
změnami, které vyplynou z jednání pracovní skupiny.  
Mluvčí poděkovala všem za jejich pozitivní zapojení a uvítala úpravu týkající se řízení evropského 
poradního orgánu pro konkurenceschopnost. 
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PŘÍLOHA. Seznam členů pracovní skupiny pro silnější hospodářství, sociální spravedlnost a 
zaměstnanost 
 

Předsedkyně:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (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 PIVO 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 Wopke HOEKSTRA Rada 
pan Roman HAIDER Evropský parlament 
paní Eveliina  HEINÄLUOMA Vnitrostátní parlamenty 
pan Michiel HOOGEVEEN Evropský parlament 
paní Meira  HOT Vnitrostátní parlamenty 

paní Camila Isabelle 
Charlotte 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 
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paní Leverne NIJMAN Vnitrostátní panelové diskuse 
občanů/akce 

paní Marina  NIKOLAOU Vnitrostátní parlamenty 
pan Władysław  ORTYL Výbor nebo regiony 
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 nebo regiony 
pan Vladimír ŠORF Panelové diskuse evropských občanů 
pan Eoin STAFFORD Panelové diskuse evropských občanů 
pan Andres SUTT 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 

 


