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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

 

Grupa robocza ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia 

 

Pod przewodnictwem Iratxe Garcíi Pérez (Parlament Europejski)  

 

25 marca 2022 r., w godz. 9.00–11.30; 14.00–16.00 

 

1) Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą 

Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej i było transmitowane w internecie. Przewodnicząca 

przedstawiła projekty wniosków przekazane członkom przed posiedzeniem. Wyjaśniła, że dokument 

zawiera wprowadzenie i nowy klaster ds. konkurencyjności (w porównaniu z poprzednio omawianą 

siecią). Podkreśliła, że osiągnięcie równowagi między zaleceniami obywateli a pomysłami członków 

grupy roboczej jest złożonym zadaniem, ale wierzy, że projekty wniosków stanowią dobrą podstawę 

do dyskusji. Przewodnicząca ogłosiła również zakończenie prac włoskiego krajowego panelu 

obywatelskiego, który przedstawił wiele zaleceń w obszarach polityki istotnych dla tej grupy roboczej.1 

Zalecenia te zostaną uwzględnione w kolejnej wersji projektu wniosków. 

 

2) Wystąpienia rzeczników 

Rzecznik ogłosił zmianę funkcji. Zastępca rzecznika zgodził się, że dokument jest zgodny z zaleceniami 

obywateli. 

 

Prezentacja projektów wniosków, zgodnie z załącznikiem, i dyskusja nad nimi w celu przedstawienia 

ich na posiedzeniu plenarnym 26 marca, zorganizowana przez klaster. 

 

W pierwszej rundzie członkowie przedstawili uwagi na temat struktury i ogólnej treści dokumentu. 

Niektórzy wyrazili sprzeciw, ponieważ nie mają poczucia, że ich pomysły zostały (odpowiednio) 

odzwierciedlone w dokumencie, a dokument jest nadal zbyt silnie ukierunkowany na kwestie 

społeczne. Niektórzy zaproponowali zmianę dokumentu w świetle nowej sytuacji związanej z wojną w 

Ukrainie. Wiele osób było jednak zadowolonych z tekstu i podziękowało przewodniczącej za wykonaną 

pracę oraz zabrało głos podczas debaty nad konkretnymi kwestiami. Niektórzy mówcy zapowiedzieli 

podczas debaty, że przedstawią uwagi na piśmie. Niektórzy wspomnieli, że konkluzje grupy roboczej 

powinny wyraźnie odzwierciedlać różnorodność pomysłów obywateli UE, podczas gdy inni stwierdzili, 

że należy odrzucić kontrowersyjne propozycje. Obywatele podkreślili, że chodzi tu o bardziej 

długoterminowe cele i że nie chcą, aby ich pomysły uległy znaczącym modyfikacjom bądź zostały 

 
1 Zgodnie z informacjami na stronie internetowej platformy: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pl 
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osłabione. Jedna z osób zaapelowała, by nie stosować we wnioskach zbyt nakazowego języka, podczas 

gdy inni członkowie podkreślili potrzebę utrzymania ambicji wyrażonych w zaleceniach obywateli. 

 

3) Zrównoważony wzrost i innowacje 

Członkowie poruszyli takie kwestie jak wsparcie dla innowacji, badań naukowych i MŚP oraz położenie 

szczególnego nacisku na przedsiębiorstwa typu start-up, które stanowią siłę napędową innowacji i 

współpracy transgranicznej. Kilku mówców podkreśliło znaczenie zrównoważonego koszyka 

energetycznego dla zwiększenia strategicznej autonomii UE. Niektórzy członkowie opowiedzieli się za 

bardziej ogólnym sformułowaniem, ponieważ nie osiągnięto porozumienia w sprawie energii jądrowej 

i gazu, podczas gdy inni chcieli pozostać przy obecnej wersji tekstu. Omówiono kwestię 

bezpieczeństwa żywnościowego i strategicznej autonomii w ogóle, w tym kwestię dostępu do 

surowców. Choć kilku mówców zakwestionowało potrzebę omawiania ram zarządzania 

gospodarczego w kontekście konferencji, wiele osób podkreśliło ich fundamentalną rolę dla silniejszej 

i odpornej gospodarki i zwróciło się o włączenie tej kwestii do obrad, w szczególności z perspektywy 

europejskiego semestru. Kilku członków wezwało do rozważenia nowych wskaźników wykraczających 

poza PKB. Przypomniano o wniosku dotyczącym włączenia protokołu w sprawie postępu społecznego 

do Traktatu w celu zadbania o to, by prawa socjalne miały pierwszeństwo w przypadku konfliktu ze 

swobodami gospodarczymi – wniosku bardzo często popieranego na platformie cyfrowej.  

 

4) Zwiększenie konkurencyjności UE i dalsze pogłębianie jednolitego rynku 

Kilku członków przedstawiło pomysły dotyczące testu jednolitego rynku i kontroli konkurencyjności 

(tj. niezależnej, przejrzystej oceny wpływu wniosków ustawodawczych UE na konkurencyjność 

przedsiębiorstw UE, w szczególności w kontekście globalnym). Konieczność ograniczenia biurokracji 

uznano za warunek wstępny konkurencyjności UE. Jeden z mówców opowiedział się za zasadą „jedno 

więcej – dwa mniej” (dodatkowo do obecnie promowanego podejścia „jedno więcej – jedno mniej”), 

co inny z mówców uznał za przesadne.  

 

5) Rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu 

Odbyła się dyskusja na temat promowania płac minimalnych, przy jednoczesnym poszanowaniu 

tradycji krajowych. Niektórzy mówcy wezwali do usunięcia odniesienia do tej kwestii (ponieważ jest 

ona już przedmiotem negocjacji między instytucjami UE), inni nie wyrazili jednak na to zgody, 

argumentując, że byłoby to wbrew zaleceniom obywateli. Posłowie poruszyli kwestię ochrony 

pracowników na cyfrowym rynku pracy. Kilku członków zaapelowało o wzmocnienie różnych 

aspektów równouprawnienia płci we wszystkich wnioskach. Niektórzy apelowali, by bardziej skupić 

się na młodych ludziach i ich potrzebach w zakresie wysokiej jakości miejsc pracy, mieszkalnictwa, a 

także kwestii środowiskowych. Niektórzy członkowie poparli obecną propozycję zakazu bezpłatnych 

staży, podczas gdy inni chcieli złagodzić sformułowania i woleliby odniesienie do bardziej 

intensywnego promowania płatnych staży. Konieczne są również dalsze wysiłki w celu podniesienia 

umiejętności pracowników i rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Kilku 
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mówców wspomniało o powiązaniach między Europejskim filarem praw socjalnych a projektami 

wniosków.  

 

6) Silniejsza polityka społeczna 

 

Panowała ogólna zbieżność poglądów na temat potrzeby bardziej zdecydowanej polityki społecznej, 

przy czym niektórzy członkowie apelowali o więcej działań (np. w zakresie systemów dochodu 

minimalnego, eliminacji bezdomności), a inni przywoływali zasadę pomocniczości.  

 

7) Zmiany demograficzne 

 

Kilku mówców poruszyło kwestię konieczności sprostania wyzwaniom demograficznym, m.in. za 

pomocą środków i działań przyjaznych rodzinie oraz wspierających opiekunów i osoby starsze.   

 

8) Polityka fiskalna i podatkowa 

 

Wiele osób poparło postulat dotyczący poprawy przejrzystości i sprawiedliwości opodatkowania w 

całej UE w celu wspierania MŚP i innowacji. Inni mówcy zaapelowali o większą liczbę środków 

zapobiegających unikaniu opodatkowania i w razie potrzeby o przyznanie UE większych kompetencji 

w tej dziedzinie. Odbyła się dyskusja na temat euroobligacji, w której odniesiono się do zaleceń 

krajowego panelu obywatelskiego i w której kilka osób zaproponowało usunięcie tego odniesienia i 

powrót do pierwotnego brzmienia zalecenia. Jeden z członków domagał się poprawy 

wielopoziomowego sprawowania rządów i wykorzystania funduszy UE, aby zwiększyć spójność 

terytorialną.  

 

9) Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą  

 

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie, dziękując członkom za owocną wymianę poglądów i 

zapowiadając nowy projekt uwzględniający przedstawione uwagi, który zostanie rozesłany przed 

następnym posiedzeniem grupy roboczej. 

 

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

zatrudnienia 

 

Przewodnicząca:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlament Europejski) 

Rzeczniczka: 

Zastępca rzecznika: 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 

 

Imię Nazwisko Komponent 
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Vincenzo   AMENDOLA Rada 

Clotilde   ARMAND Przedstawiciel lokalny/regionalny 

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 

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 
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Neale  RICHMOND Parlamenty narodowe 

Vibe RØMER WESTH Rada 

Oliver  RÖPKE Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Christophe ROUILLON Komitet Regionów 

Nicolas SCHMIT Komisja Europejska 

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 

 


