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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

 
Grupa robocza ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia 

 
Przewodniczy jej Iratxe García Pérez, Parlament Europejski  

 
7 kwietnia 2022, 18.00–20:00 

 
1) Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą 

Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej i było transmitowane w internecie. Przewodnicząca 
przedstawiła zmienione projekty wniosków, które zostały rozesłane dzień przed posiedzeniem. 
Poinformowała, że w następstwie dwustronnych konsultacji dokument został zmieniony w stosunku 
do jego wersji rozesłanej na początku tego tygodnia, i wyraziła nadzieję, że dzięki tym ostatnim 
zmianom kompromis będzie możliwy do zaakceptowania przez wszystkie zainteresowane strony. 
Zauważyła, że zrealizowano znaczące i trudne prace, aby z jednej strony utrzymać zalecenia obywateli 
i solidną agendę społeczną, a z drugiej strony połączyć je z elementami wnioskowanymi przez innych 
członków grupy roboczej w celu osiągnięcia wyważonego kompromisu.  

 
2) Wystąpienie rzeczniczki i jej zastępcy 

Rzeczniczka zapoznała się z imponującą pracą przewodniczącej i jej zespołu i zaznaczyła, że 
najważniejsze dla obywateli jest to, by zdecydowana agenda społeczna, która wynika z ich zaleceń, 
pozostała obecna w propozycjach, co nadal ma miejsce. Jeśli chodzi o ostatnie zmiany podkreśliła, że 
proponowany organ doradczy ds. konkurencyjności nie będzie reprezentatywny dla wszystkich 
obywateli, ponieważ partnerzy społeczni zazwyczaj nie reprezentują osób, które nie pracują. Zastępca 
rzeczniczki zasygnalizował, że dwa zdania na końcu wprowadzenia dodane w najnowszym projekcie 
można postrzegać jako podważenie szerokiego konsensusu łączącego zalecenia europejskiego panelu 
obywatelskiego i różnych krajowych paneli obywatelskich. Z zadowoleniem przyjął również fakt, że 
niektóre niejasne zalecenia włoskiego panelu nie znalazły się już w najnowszej wersji tekstu. 
 

3) Dyskusja na temat zmienionych projektów propozycji, zgodnie z załącznikiem, i dyskusja nad 
nimi w celu przedstawienia ich na sesji plenarnej 8–9 kwietnia 2022 r.  

Zdecydowana większość posłów z zadowoleniem przyjęła kompromis przedstawiony przez 
przewodniczącą i podziękowała obywatelom i przewodniczącej za ich ciężką pracę. Jednocześnie 
większość mówców zauważyła, że tekst jest wynikiem kompromisu i w związku z tym zawiera 
elementy, które im się podobają, ale też takie, które im się nie podobają. Ponadto niektórzy posłowie 
zaproponowali zmiany w tekście. Przewodnicząca podkreśliła, że biorąc pod uwagę, jak ważny jest 
kompromis, żadne ewentualne zmiany nie powinny zmienić wyważonego charakteru tekstu oraz że 
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konsensus w sprawie tych ewentualnych zmian należy znaleźć podczas posiedzenia. Podczas 
posiedzenia uzgodniono następujące zmiany: 

- dostosowanie propozycji 2 – środek XX (ocena konkurencyjności) w celu uwzględnienia 
równouprawnienia płci i porozumienia paryskiego, a także rozszerzenie zarządzania 
proponowanym organem doradczym ds. konkurencyjności, tak aby uwzględnić w nim również 
zorganizowane społeczeństwo obywatelskie;  

- dostosowanie celu propozycji 1, aby zmienić brzmienie na „mając na uwadze transformację 
ekologiczną i cyfrową” w miejsce „bez ignorowania”; 

- dodanie „lokalnej produkcji i konsumpcji” do propozycji 1 – środek I; 
- zmiana słowa „dostosowanie” na „przegląd” w propozycji 1 – środek III; 
- odniesienie się do wszystkich czterech swobód w propozycji 2 – środek XIX (dodanie „ludzi” i 

„kapitału”); 
- włączenie środka mówiącego o „swobodnym przepływie edukacji” (w propozycji V); a także 
- dodanie odniesień do wielojęzycznej platformy cyfrowej w propozycji V – środek VIII i IX.  

 
Ponadto kilku posłów zasugerowało poprawę przejrzystości dokumentu końcowego, jeżeli chodzi 
o odniesienia w ramach środków, które wynikły z dyskusji grupy roboczej.  

 
4) Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą  

 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za konstruktywną postawę, a w szczególności obywatelom 
za ich ciężką pracę w tych trudnych warunkach. Zapowiedziała zmiany, które mają zostać 
wprowadzone w dokumencie końcowym, i zwróciła się do wszystkich mówców o zatwierdzenie 
dokumentu, ze zmianami wynikającymi z prac grupy roboczej na sesji plenarnej w sobotę 9 kwietnia.  
Rzeczniczka podziękowała wszystkim za pozytywne zaangażowanie i z zadowoleniem przyjęła 
dostosowanie dotyczące zarządzania europejskim organem doradczym ds. konkurencyjności. 
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ZAŁĄCZNIK. Lista członków grupy roboczej ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i 
zatrudnienia 
 

Przewodnicząca:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlament Europejski) 
Rzecznik: 
Zastępca rzecznika: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Tytuł Imię Nazwisko Komponent 

p. Vincenzo   AMENDOLA Rada 
p. Clotilde   ARMAND Przedstawiciel lokalny/regionalny 
p. Manon AUBRY Parlament Europejski 
p. Regina BASTOS Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p. Nicola BEER Parlament Europejski 
p. Markus BEYRER Partnerzy społeczni 
p. Gabriele BISCHOFF Parlament Europejski 
p. Maret Michaela BRUNNERT Europejskie panele obywatelskie 
p. Christian  BUCHMANN Parlamenty narodowe 
p. Jan CHLUP Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p.  Rosianne  CUTAJAR Parlamenty narodowe 
p. Helena DALLI Komisja Europejska 
p. Elisa  GAMBARDELLA Społeczeństwo obywatelskie 
p. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlament Europejski 
p. Wopke HOEKSTRA Rada 
p. Roman HAIDER Parlament Europejski 
p. Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamenty narodowe 
p. Michiel HOOGEVEEN Parlament Europejski 
p. Meira  HOT Parlamenty narodowe 

p. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Europejskie panele obywatelskie 

p. Marina KALJURAND Parlament Europejski  
p. Siim  KALLAS Parlamenty narodowe 
p. Joémy LINDAU Europejskie panele obywatelskie 

p. Stefano  MALLIA Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny 

p. Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamenty narodowe 
p. Mairead MCGUINNESS Komisja Europejska 
p.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rada 
p. Roberta METSOLA Parlament Europejski 
p. Radu-Mihai  MIHAIL Parlamenty narodowe 
p. Lucía  MUÑOZ Parlamenty narodowe 
p. Siegfried MUREȘAN Parlament Europejski 
p. Niklas Hendrik NIENASS Parlament Europejski 
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p. Leverne NIJMAN Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p. Marina  NIKOLAOU Parlamenty narodowe 
p. Władysław  ORTYL Komitet Regionów 
p. Kacper PAROL Europejskie panele obywatelskie 
p. Sirpa PIETIKÄINEN Parlament Europejski 
p. Neale  RICHMOND Parlamenty narodowe 
p. Vibe RØMER WESTH Rada 

p. Oliver  RÖPKE 
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 
p. Christophe ROUILLON Komitet Regionów 
p. Vladimír ŠORF Europejskie panele obywatelskie 
p. Eoin STAFFORD Europejskie panele obywatelskie 
p. Andres SUTT Rada 
p.  Katja TRILLER VRTOVEC Rada 
p. Els  VAN HOOF Parlamenty narodowe 
p. Monika VANA Parlament Europejski 
p.  Luca VISENTINI Partnerzy społeczni 
p. Ružica  VUKOVAC Parlamenty narodowe 

 


