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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

 

Pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a zamestnanosť, 

 

ktorej predsedá Iratxe García Pérez, Európsky parlament  

 

25. marca 2022, 9.00 h -11:30 h; a od 14.00 h do 16.00 h 

 

1) Otvorenie – predsedníčka 

Schôdza sa konala v hybridnom formáte a vysielala sa cez internet. Predsedníčka predstavila 

predbežné návrhy, ktoré boli členom rozoslané pred zasadnutím. Spresnila, že dokument obsahoval 

úvod a nový klaster o konkurencieschopnosti (v porovnaní s predtým prerokovanou tabuľkou). 

Zdôraznila, že dosiahnutie rovnováhy medzi odporúčaniami občanov a myšlienkami členov pracovnej 

skupiny je zložitou úlohou, ale dôveruje návrhom, ktoré poskytli dobrý základ pre diskusiu. 

Predsedníčka oznámila aj ukončenie práce talianskeho vnútroštátneho panelu občanov, ktorý 

predložil značný počet odporúčaní v oblastiach politiky relevantných pre túto pracovnú skupinu.1 

Zohľadnia sa v ďalšej verzii návrhov. 

 

2) Vystúpenie hovorcu 

Hovorca oznámil zmenu funkcie. Zástupca hovorcu potvrdil, že dokument je v súlade s odporúčaniami 

občanov. 

 

Prezentácia a diskusia o pôvodných predbežných návrhoch v zmysle prílohy s cieľom predložiť 

predbežné návrhy na plenárnom zasadnutí 26. marca, ktoré zorganizuje klaster. 

 

Členovia sa v prvom kole vyjadrili k štruktúre a všeobecnému obsahu dokumentu. Niektorí namietali, 

pretože nemali pocit, že ich myšlienky boli v dokumente (dostatočne) zastúpené a dokument bol 

naďalej posunutý smerom k sociálnym otázkam. Niektorí navrhli prepracovať dokument vzhľadom na 

novú situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Mnohí však boli s týmto znením spokojní a poďakovali 

predsedníčke za vykonanú prácu a počas diskusie vystúpili s konkrétnymi otázkami. Niektorí rečníci v 

diskusii oznámili písomné príspevky. Niektorí uviedli, že závery pracovnej skupiny by mali jasne odrážať 

rozmanitosť myšlienok občanov EÚ, zatiaľ čo iní uviedli, že by sa mali odstrániť kontroverzné návrhy. 

Občania zdôraznili, že táto práca sa týka dlhodobejších cieľov a že si neželajú, aby sa ich myšlienky 

podstatne zmenili a oslabili. Odznela žiadosť, aby sa v návrhoch nepoužíval príliš normatívny jazyk, 

zatiaľ čo iní členovia zdôraznili potrebu zachovať ambície odporúčaní občanov. 

 

3) Udržateľný rast a inovácie 

 
1Ako je uložená na webovej stránke platformy: https://futureu.europa.eu/pages/plenary 
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Členovia diskutovali o podpore inovácií, výskumu a MSP a o osobitnom zameraní na začínajúce 

podniky ako hnacej sile inovácií a cezhraničnej spolupráce. Viacerí rečníci poukázali na význam 

udržateľného energetického mixu pre zlepšenie strategickej autonómie EÚ. Niektorí členovia sa 

zasadzovali za všeobecnejšie znenie, keďže sa nedosiahla dohoda o jadrovej energii a plyne, zatiaľ čo 

iní chceli zachovať súčasné znenie. Diskutovalo sa o potravinovej bezpečnosti a strategickej autonómii 

vo všeobecnosti vrátane prístupu k surovinám. Zatiaľ čo niekoľko rečníkov spochybnilo potrebu 

diskutovať o rámci správy hospodárskych záležitostí v kontexte konferencie, mnohí zdôraznili jeho 

zásadnú úlohu pre silnejšie a odolné hospodárstvo a požiadali o jeho začlenenie, najmä z hľadiska 

európskeho semestra. Viacerí členovia vyzvali na zváženie nových ukazovateľov, ktoré presahujú 

rámec HDP. Pripomenul sa návrh protokolu o sociálnom pokroku, ktorý sa má vložiť do zmluvy s cieľom 

zabezpečiť prednosť sociálnych práv v prípade konfliktu s ekonomickými slobodami – návrh, ktorý má 

veľmi často podporu na digitálnej platforme.  

 

4) Posilnenie konkurencieschopnosti EÚ a ďalšie prehĺbenie jednotného trhu 

Niekoľko členov predložilo nápady týkajúce sa testu jednotného trhu a kontrol konkurencieschopnosti 

(t. j. nezávislé a transparentné posúdenie vplyvu legislatívnych návrhov EÚ na konkurencieschopnosť 

spoločností EÚ, najmä pokiaľ ide o globálny rozmer). Potreba znížiť byrokraciu bola označená za 

predpoklad konkurencieschopnosti EÚ. Jeden rečník vyzval na uplatňovanie zásady „jeden za dva“ 

(okrem v súčasnosti propagovaného prístupu „jeden za jeden“) a druhý nazval tento návrh za príliš 

prehnaný.  

 

5) Inkluzívne trhy práce 

Uskutočnila sa diskusia o podpore minimálnych miezd pri súčasnom rešpektovaní národných tradícií. 

Zatiaľ čo niektorí rečníci vyzvali na vypustenie tejto otázky (keďže sa na ňu už vzťahujú prebiehajúce 

rokovania medzi inštitúciami EÚ), iní nesúhlasili, pretože by to bolo v rozpore s odporúčaniami 

občanov. Členovia nastolili otázku ochrany pracovníkov na digitálnom trhu práce. Viacerí členovia 

vyzvali na posilnenie rôznych aspektov rodovej rovnosti v návrhoch. Niektorí vyzvali na väčšie 

zameranie na mladých ľudí a ich potreby, pokiaľ ide o kvalitné pracovné miesta, bývanie, ale aj 

environmentálne otázky. Niektorí členovia podporili súčasný návrh zakázať neplatené stáže, zatiaľ čo 

iní chceli „zjemniť“ dikciu a uprednostnili by otázku výraznejšej propagácie platených stáží. Takisto je 

potrebné vyvinúť väčšie úsilie na posilnenie kvalifikácií ľudí a riešenie nedostatku kvalifikácií. Viacerí 

rečníci poukázali na prepojenia medzi Európskym pilierom sociálnych práv a predbežnými návrhmi.  

 

6) Silnejšie sociálne politiky 

 

Vo všeobecnosti došlo k zblíženiu názorov na potrebu silnejších sociálnych politík s názormi niektorých 

členov, ktorí požadovali viac opatrení (napr. pokiaľ ide o systémy minimálneho príjmu, odstránenie 

bezdomovectva), zatiaľ čo iní pripomenuli zásadu subsidiarity.  

 

7) Demografická transformácia 
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Potrebu riešiť demografické výzvy riešili viacerí rečníci, okrem iného prostredníctvom opatrení 

zameraných na deti a rodiny a opatrení na podporu opatrovateľov a starších ľudí.   

 

8) Fiškálna a daňová politika 

 

Mnohí podporili zlepšenie transparentnosti a spravodlivosti zdaňovania v celej EÚ s cieľom podporiť 

MSP a inovácie. Ďalší rečníci žiadali, aby sa prijali ďalšie opatrenia na predchádzanie vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam a v prípade potreby poskytli EÚ väčšie právomoci v tejto oblasti. Uskutočnila 

sa diskusia o eurodlhopisoch s odkazom na odporúčania vnútroštátnych skupín občanov, pričom 

niektorí členovia vyzvali, aby boli odstránené a vrátilo sa k pôvodnému zneniu odporúčania. V záujme 

posilnenia územnej súdržnosti jeden člen vyzval na zlepšenie viacúrovňového riadenia a využívanie 

finančných prostriedkov EÚ. 

 

9) Záverečné slová predsedníčky  

 

Predsedníčka ukončila schôdzu a poďakovala členom za plodnú výmenu názorov a oznámila, že nový 

návrh obsahujúci príspevky bude rozoslaný so pred nasledujúcou schôdzou pracovnej skupiny. 

 

PRÍLOHA  Zoznam členov pracovnej skupiny pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť 

a zamestnanosť 

 

Predsedníčka:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Európsky parlament) 

Hovorca: 

Zástupca hovorcu 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 

 

Oslovenie Meno Priezvisko Zložka 

pán Vincenzo   AMENDOLA Rada 

pani Clotilde   ARMAND miestny/regionálny zástupca 

pani Manon AUBRY Európsky parlament 

pani Regina BASTOS 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Nicola BEER Európsky parlament 

pán Markus BEYRER sociálni partneri 

pani Gabriele BISCHOFF Európsky parlament 

pani Maret Michaela BRUNNERT európske panelové diskusie občanov 

pán Christian  BUCHMANN národné parlamenty 

pán Jan CHLUP 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani  Rosianne  CUTAJAR národné parlamenty 
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pani Helena DALLI Európska komisia 

pani Elisa  GAMBARDELLA občianska spoločnosť 

pani Iratxe GARCÍA PÉREZ Európsky parlament 

pán  Wilm GEURTS Rada 

pán Roman HAIDER Európsky parlament 

pani Eveliina  HEINÄLUOMA národné parlamenty 

pán Michiel HOOGEVEEN Európsky parlament 

pani Meira  HOT národné parlamenty 

pani 
Camila Isabelle 

Chalotte 
JENSEN európske panelové diskusie občanov 

pani Marina KALJURAND Európsky parlament  

pán Siim  KALLAS národné parlamenty 

pán Joémy LINDAU európske panelové diskusie občanov 

pán Stefano  MALLIA Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pani Vladimíra  MARCINKOVÁ národné parlamenty 

pani Mairead MCGUINNESS Európska komisia 

pani  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rada 

pani Roberta METSOLA Európsky parlament 

pán Radu-Mihai  MIHAIL národné parlamenty 

pani Lucía  MUÑOZ národné parlamenty 

pán Siegfried MUREȘAN Európsky parlament 

pán Niklas Hendrik NIENASS Európsky parlament 

pani Leverne NIJMAN 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Marina  NIKOLAOU národné parlamenty 

pán Władysław  ORTYL Výbor regiónov 

pán Kacper PAROL európske panelové diskusie občanov 

pani Sirpa PIETIKÄINEN Európsky parlament 

pán Neale  RICHMOND národné parlamenty 

pán Vibe RØMER WESTH Rada 

pán Oliver  RÖPKE Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pán Christophe ROUILLON Výbor regiónov 

pán Nicolas SCHMIT Európska komisia 

pán Vladimír ŠORF európske panelové diskusie občanov 

pán Eoin STAFFORD európske panelové diskusie občanov 

pani Eva-Maria LIIMETS Rada 

pani  Katja TRILLER VRTOVEC Rada 

pani Els  VAN HOOF národné parlamenty 

pani Monika VANA Európsky parlament 
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pán  Luca VISENTINI sociálni partneri 

pani Ružica  VUKOVAC národné parlamenty 

 


