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ZBIRNO POROČILO 

 

Delovna skupina za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna mesta 

 

Predsednica Iratxe García Pérez, Evropski parlament  

 

25. marec 2022, od 9.00 do 11.30 in od 14.00 do 16.00 

 

1) Uvodni nagovor predsednice 

Seja je potekala v hibridni obliki in se je prenašala po spletu. Predsednica je predstavila osnutke 

predlogov, ki so bili članom poslani pred sejo. Pojasnila je, da dokument vključuje uvod in nov sklop o 

konkurenčnosti (v primerjavi s predhodno obravnavanim razporedom). Poudarila je, da je iskanje 

ravnovesja med priporočili državljanov in zamislimi članov delovne skupine zapletena naloga, vendar 

je izrazila tudi prepričanje, da so osnutki predlogov dobra podlaga za razpravo. Predsednica je 

napovedala tudi zaključek dela italijanskega državljanskega foruma, ki je predložil znatno število 

priporočil na področjih politik, ki zadevajo to delovno skupino.1 Priporočila bodo upoštevana v 

naslednji različici osnutkov predlogov. 

 

2) Govor uradne govorke 

Uradna govorka je napovedala spremembo funkcije. Namestnik uradne govorke se je strinjal, da je 

dokument v skladu s priporočili državljanov. 

 

Predstavitev osnutkov predlogov iz priloge, razvrščenih po skupinah, in razprava o njih, da bodo 26. 

marca predstavljeni plenarni skupščini 

 

Člani so v prvem krogu izrazili svoje mnenje o strukturi in splošni vsebini dokumenta. Nekateri so 

ugovarjali, ker so menili, da njihove zamisli niso (dovolj) zastopane v dokumentu, ki pa je še vedno 

pristranski do socialnih vprašanj. Nekateri so predlagali, naj se spremeni vsebina dokumenta glede na 

nove razmere zaradi vojne v Ukrajini. Številni pa so bili z besedilom zadovoljni in so se predsednici 

zahvalili za opravljeno delo ter med razpravo govorili o konkretnih vprašanjih. Med razpravo so 

nekateri govorniki napovedali, da bodo predložili pisne prispevke. Nekateri so omenili, da bi morali 

sklepi delovne skupine jasno odražati raznolikost zamisli državljanov EU, drugi pa, da spornih 

predlogov ne bi smeli vključiti. Državljani so poudarili, da se to delo osredotoča na dolgoročnejše cilje 

in da ne želijo, da bi se njihove zamisli bistveno spreminjale in omilile. Izražen je bil poziv, naj se v 

predlogih ne uporablja preveč obvezujoč jezik, drugi člani pa so poudarili, da je treba ohraniti 

ambicioznost priporočil državljanov. 

 

 
1 Kot so shranjena na spletni strani platforme: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=sl 
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3) Trajnostna rast in inovacije 

Člani so razpravljali o podpori inovacijam, raziskavam ter malim in srednjim podjetjem ter o posebnem 

poudarku na zagonskih podjetjih, ki so gonilo inovacij in čezmejnega sodelovanja. Več govornikov je 

izpostavilo pomen trajnostne mešanice energetskih virov za izboljšanje strateške avtonomije EU. 

Nekateri člani so zagovarjali splošnejšo ubeseditev, saj niso dosegli dogovora v zvezi z jedrsko energijo 

in plinom, drugi pa so želeli ohraniti sedanje besedilo. Razpravljali so o prehranski varnosti in strateški 

neodvisnosti na splošno, vključno z dostopom do surovin. Nekaj govornikov je sicer izrazilo pomisleke 

o tem, ali je razprava o okviru ekonomskega upravljanja v sklopu te Konference umestna, več pa jih je 

poudarilo njegovo temeljno vlogo za močnejše in odporno gospodarstvo ter pozvalo, naj se vključi v 

razpravo, zlasti z vidika evropskega semestra. Več članov je pozvalo k razmisleku o novih kazalnikih, ki 

niso omejeni zgolj na BDP. Omenjen je bil predlog, da se protokol o socialnem napredku vključi v 

primarni pogodbi, da bi zagotovili, da bi imele v primeru spora socialne pravice prednost pred 

ekonomskimi svoboščinami – predlog, ki je prejel veliko podpore na digitalni platformi.  

 

4) Krepitev konkurenčnosti EU in nadaljnja poglobitev enotnega trga 

Več članov je predstavilo zamisli o preizkusu enotnega trga in preverjanju konkurenčnosti (tj. 

neodvisna in pregledna ocena učinka zakonodajnih predlogov EU na konkurenčnost njenih podjetij, 

zlasti na svetovni ravni). Izpostavili so potrebo po zmanjšanju birokracije, ki je predpogoj za 

konkurenčnost EU. Eden od govornikov je pozval k načelu „za enega sprejetega se dva odpravita“, kjer 

se za vsak sprejeti predpis odpravita dva (poleg načela „za enega sprejetega se eden odpravi“), drugi 

govornik pa je ta predlog označil za pretiranega.  

 

5) Vključujoči trgi dela 

Potekala je razprava o spodbujanju minimalnih plač ob spoštovanju nacionalnih tradicij. Medtem ko 

so nekateri govorniki pozvali, naj se črta sklicevanje na to temo (ker je že predmet tekočih pogajanj 

med institucijami EU), so drugi temu nasprotovali, saj bi bilo to v nasprotju s priporočili državljanov. 

Poslanci so izpostavili vprašanje varovanja delavcev na digitalnem trgu dela. Več članov je pozvalo k 

večjemu upoštevanju različnih vidikov enakosti spolov v predlogih. Nekateri so pozvali k večji 

osredotočenosti na mlade in njihove potrebe na področju kakovostnih delovnih mest, stanovanj, pa 

tudi okoljskih vprašanj. Nekateri člani so podprli sedanji predlog o prepovedi neplačanih praks, 

medtem ko so drugi menili, da je potreben milejši pristop, in izrazili potrebo po dejavnejšem 

spodbujanju plačanih pripravništev. Izpostavljena je bila tudi potreba po večjih prizadevanjih za 

izboljšanje znanj in spretnosti ljudi ter odpravo njihovega pomanjkanja. Več govornikov je omenilo 

povezave med evropskim stebrom socialnih pravic in osnutki predlogov.  

 

6) Močnejše socialne politike 
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Člani so imeli na splošno usklajeno stališče glede potrebe po močnejših socialnih politikah, pri čemer 

so nekateri člani pozvali k večjemu ukrepanju (npr. v zvezi s shemami minimalnega dohodka in 

izkoreninjenjem brezdomstva), drugi pa so opozorili na načelo subsidiarnosti.  

 

7) Demografski prehod 

 

Več govornikov je poudarilo potrebo po reševanju demografskih izzivov, med drugim z otrokom in 

družinam prijaznimi ukrepi ter ukrepi za podporo skrbnikom in starejšim osebam.  

 

8) Fiskalna in davčna politika 

 

Mnogi so podprli izboljšanje preglednosti in pravičnosti obdavčitve v EU, da bi s tem spodbudili mala 

in srednja podjetja ter inovacije. Drugi govorniki so pozvali, naj se sprejme več ukrepov za 

preprečevanje izogibanja davkom in da se po potrebi EU dodeli več pristojnosti na tem področju. 

Potekala je razprava o evroobveznicah s sklicevanjem na priporočila nacionalnega državljanskega 

foruma, pri čemer so nekateri člani pozvali k njihovemu črtanju in vrnitvi k prvotnemu besedilu 

priporočil. En član je izpostavil potrebo po izboljšanju upravljanja na več ravneh in uporabe sredstev 

EU, ki sta ključna za okrepitev teritorialne kohezije. 

 

9) Zaključni nagovor predsednice  

 

Predsednica je zaključila sejo in se članom zahvalila za plodno izmenjavo mnenj ter napovedala nov 

osnutek, v katerem bodo upoštevani prispevki in ki bo članom poslan pred naslednjo sejo delovne 

skupine. 

 

PRILOGA: seznam članov delovne skupine za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in 

delovna mesta 

 

Predsednica:  Iratxe GARCIA PEREZ (Evropski parlament) 

Uradna govorka: 

Namestnik uradne govorke 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 

 

Naziv Ime Priimek Član/-ica 

g. Vincenzo  AMENDOLA Svet 

ga. Clotilde  ARMAND lokalna/regionalna predstavnica 

ga. Manon AUBRY Evropski parlament 

ga. Regina BASTOS nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Nicola BEER Evropski parlament 

g. Markus BEYRER socialni partnerji 
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ga. Gabriele BISCHOFF Evropski parlament 

ga. Maret Michaela BRUNNERT evropski državljanski forumi 

g. Christian  BUCHMANN nacionalni parlamenti 

g. Jan CHLUP nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga.  Rosianne  CUTAJAR nacionalni parlamenti 

ga. Helena DALLI Evropska komisija 

ga. Elisa  GAMBARDELLA civilna družba 

ga. Iratxe GARCÍA PÉREZ Evropski parlament 

g.  Wilm GEURTS Svet 

g. Roman HAIDER Evropski parlament 

ga. Eveliina  HEINÄLUOMA nacionalni parlamenti 

g. Michiel HOOGEVEEN Evropski parlament 

ga. Meira  HOT nacionalni parlamenti 

ga. 
Camila Isabelle 

Charlotte 
JENSEN evropski državljanski forumi 

ga. Marina KALJURAND Evropski parlament  

g. Siim  KALLAS nacionalni parlamenti 

g. Joémy LINDAU evropski državljanski forumi 

g. Stefano  MALLIA Evropski ekonomsko-socialni odbor 

ga. Vladimíra  MARCINKOVÁ nacionalni parlamenti 

ga. Mairead MCGUINNESS Evropska komisija 

ga.  Andreja METELKO-ZGOMBIĆ Svet 

ga. Roberta METSOLA Evropski parlament 

g. Radu-Mihai  MIHAIL nacionalni parlamenti 

ga. Lucía  MUÑOZ nacionalni parlamenti 

g. Siegfried MUREȘAN Evropski parlament 

g. Niklas Hendrik NIENASS Evropski parlament 

ga. Leverne NIJMAN nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Marina  NIKOLAU nacionalni parlamenti 

g. Władysław  ORTYL Odbor regij 

g. Kacper PAROL evropski državljanski forumi 

ga. Sirpa PIETIKÄINEN Evropski parlament 

g. Neale  RICHMOND nacionalni parlamenti 

g. Vibe RØMER WESTH Svet 

g. Oliver  RÖPKE Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Christophe ROUILLON Odbor regij 

g. Nicolas SCHMIT Evropska komisija 

g. Vladimír ŠORF evropski državljanski forumi 
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g. Eoin STAFFORD evropski državljanski forumi 

ga. Eva-Maria LIIMETS Svet 

ga.  Katja TRILLER VRTOVEC Svet 

ga. Els  VAN HOOF nacionalni parlamenti 

ga. Monika VANA Evropski parlament 

g.  Luca VISENTINI socialni partnerji 

ga. Ružica  VUKOVAC nacionalni parlamenti 

 


