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SÚHRNNÁ ZÁPISNICA 

 
Pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a zamestnanosť, 

 
ktorej predsedala Iratxe García Pérez, Európsky parlament  

 
7. apríla 2022, 18.00 h – 20.00 h 

 
1) Otvorenie predsedajúcou 

Schôdza sa konala v hybridnom formáte a vysielala sa cez internet. Predsedajúca predstavila 
revidované návrhy, ktoré boli rozoslané deň pred schôdzou. Spresnila, že dokument bol 
po dvojstranných konzultáciách v porovnaní s verziou rozoslanou začiatkom tohto týždňa upravený 
a vyjadrila nádej, že s týmito najnovšími zmenami bude kompromis prijateľný pre všetky strany 
za rokovacím stolom. Poznamenala, že si to vyžiadalo veľa náročnej práce, aby sa na jednej strane 
zachovali odporúčania občanov a silná sociálna agenda v nich a zároveň sa skombinovali s prvkami 
požadovanými inými členmi pracovnej skupiny, aby sa dosiahol vyvážený kompromis.  

 
2) Vystúpenie hovorkyne a zástupcu hovorkyne 

Hovorkyňa vzala na vedomie náročnú prácu predsedajúcej a jej tímu a uviedla, že pre občanov je 
najdôležitejšie, aby silná sociálna agenda, ktorá vyplynula z ich odporúčaní, zostala v návrhoch, čo sa 
aj stalo. Pokiaľ ide o najnovšie zmeny, zdôraznila, že navrhovaný poradný orgán 
pre konkurencieschopnosť nebude zastupovať všetkých občanov, keďže sociálni partneri zvyčajne 
nezastupujú nepracujúce osoby. Zástupca hovorkyne naznačil, že dve vety na konci úvodu pridané 
do najnovšieho návrhu možno považovať za vety spochybňujúce široký konsenzus medzi 
odporúčaniami európskej panelovej diskusie občanov a rôznymi národnými panelovými diskusiami 
občanov. Uvítal tiež, že niektoré nejasné odporúčania talianskeho panelu už nie sú v najnovšej verzii 
znenia. 
 

3) Diskusia o revidovaných predbežných návrhoch ako sú uvedené v prílohách, s cieľom 
predložiť revidované predbežné návrhy na plenárnej schôdzi 8. – 9. apríla 2022  

Veľká väčšina poslancov uvítala kompromis, ktorý predložila predsedajúca, a poďakovala občanom a 
predsedajúcej za ich náročnú prácu. Väčšina rečníkov zároveň poznamenala, že znenie je 
kompromisom a že obsahuje aj prvky, ktoré sú vítané, aj prvky, ktoré sú menej vítané. Okrem toho 
niektorí poslanci navrhli zmeny textu. Predsedajúca trvala na tom, že žiadne zmeny by nemali zmeniť 
vyváženosť textu vzhľadom citlivosť kompromisu a že konsenzus o týchto zmenách sa dosiahol až 
počas samotnej schôdze. Na schôdzi sa dohodli tieto zmeny: 



 

2 
 

- úprava návrhu 2 opatrenia XX (previerka konkurencieschopnosti) s cieľom zahrnúť rodovú 
rovnosť a Parížsku dohodu, ako aj rozšírenie správy navrhovaného poradného orgánu pre 
konkurencieschopnosť tak, aby zahŕňal aj organizovanú občiansku spoločnosť.  

- prispôsobenie cieľa návrhu 1 tak, aby sa uvádzalo „zvážila“ namiesto „bez toho, aby sa 
ignorovala“ zelená a digitálna transformácia; 

- v návrhu 1 opatrenie I doplnenie „miestna výroba a spotreba“; 
- v návrhu 1 opatrenie III zmena slova „úprava“ na „preskúmanie“; 
- odkaz na všetky štyri slobody v návrhu 2 opatrenie XIX (doplnenie „ľudia“ a „kapitál“); 
- zahrnutie opatrenia o „voľnom pohybe vzdelávania“ (v návrhu V); ako aj 
- doplnenie odkazov na viacjazyčnú digitálnu platformu v návrhu V opatreniach VIII a IX.  

 
Okrem toho niekoľko poslancov navrhlo zlepšiť transparentnosť v konečnom dokumente, pokiaľ 
ide o odkazovanie na opatrenia, ktoré vyplynuli z diskusií pracovnej skupiny.  

 
4) Záverečné slová predsedajúcej  

 
Predsedajúca poďakovala všetkým zúčastneným za konštruktívny prístup, najmä občanom za ich 
náročnú prácu v tomto zložitom prostredí. Oznámila úpravy, ktoré sa majú vykonať v konečnom 
dokumente, a požiadala všetkých rečníkov, aby schválili dokument so zmenami po schôdzi pracovnej 
skupiny na plenárnej schôdzi v sobotu 9. apríla.  
Hovorkyňa poďakovala všetkým zúčastneným za ich pozitívnu angažovanosť a uvítala úpravu správy 
európskeho poradného orgánu pre konkurencieschopnosť. 
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PRÍLOHA Zoznam členov pracovnej skupiny pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť 
a zamestnanosť 
 

Predsedajúca:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Európsky parlament) 
Hovorkyňa: 
Zástupca hovorkyne: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
pán/pani Meno: Priezvisko: Zložka: 

pán Vincenzo   AMENDOLA Rada 
pani Clotilde   ARMAND miestna/regionálna zástupkyňa 
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 
pani Helena DALLI Európska komisia 
pani Elisa  GAMBARDELLA občianska spoločnosť 
pani Iratxe GARCÍA PÉREZ Európsky parlament 
pán Wopke HOEKSTRA 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 
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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 Vladimír ŠORF európske panelové diskusie občanov 
pán Eoin STAFFORD európske panelové diskusie občanov 
pán Andres SUTT Rada 
pani  Katja TRILLER VRTOVEC Rada 
pani Els  VAN HOOF národné parlamenty 
pani Monika VANA Európsky parlament 
pán  Luca VISENTINI sociálni partneri 
pani Ružica  VUKOVAC národné parlamenty 

 


