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ZBIRNI ZAPISNIK 

 
Delovna skupina za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna mesta 

 
Predsedujoča Iratxe García Pérez, Evropski parlament  

 
7. april 2022, 18.00-20.00 

 
1) Uvodni nagovor predsedujoče 

Seja je potekala v hibridni obliki in se je prenašala po spletu. Predsedujoča je predstavila revidirane 
osnutke predlogov, ki so bili razposlani pred sejo. Pojasnila je, da je bil dokument po dvostranskih 
posvetovanjih spremenjen glede na različico, ki je bila razposlana prej v tednu, in izrazila upanje, da 
bo s temi zadnjimi spremembami kompromis sprejemljiv za vse sodelujoče. Opozorila je, da je bilo za 
to potrebnega veliko trdega dela, saj je bilo treba ohraniti priporočila državljanov in njihovo močno 
socialno agendo ter jih hkrati združiti z elementi, ki so jih zahtevali drugi člani delovne skupine, da bi 
dosegli uravnotežen kompromis.  

 
2) Govor uradne govornice in njenega namestnika 

Uradna govornica je poudarila trdo delo predsedujoče in njene ekipe ter povedala, da je bilo za 
državljane najpomembnejše, da se v predlogih ohrani močna socialna agenda, ki izhaja iz njihovih 
priporočil, kot se je tudi zgodilo. V zvezi z zadnjimi spremembami je poudarila, da predlagani svetovalni 
organ za konkurenčnost ne bi zastopal vseh državljanov, saj socialni partnerji običajno ne zastopajo 
nezaposlenih. Namestnik uradne govornice je opozoril, da bi lahko dva stavka ob koncu uvoda, ki sta 
bila dodana v zadnji osnutek, ogrozila široko soglasje med priporočili evropskih in nacionalnih 
državljanskih forumov. Pozdravil je tudi, da v zadnji različici besedila ni več nekaterih nejasnih 
priporočil italijanskega foruma. 
 

3) Razprava o revidiranih osnutkih predlogov iz prilog, da bi bili 8. in 9. aprila 2022 lahko 
predstavljeni na plenarni skupščini  

Velika večina poslancev je pozdravila kompromis, ki ga je predstavila predsedujoča, ter se je 
državljanom in njej zahvalila za trdo delo. Hkrati je večina govornikov ugotovila, da je besedilo rezultat 
kompromisa in da jim nekateri njegovi elementi ustrezajo, drugi pa spet ne. Poleg tega so nekateri 
poslanci predlagali spremembe besedila. Predsedujoča je vztrajala, da spremembe ne bi smele vplivati 
na uravnoteženost besedila glede na to, kako krhek je doseženi kompromis, in da je treba soglasje o 
teh spremembah doseči na seji. Na seji so se nato dogovorili o naslednjih spremembah: 

- prilagodi se ukrep XX (preverjanje konkurenčnosti) iz predloga 2, tako da se v njem omenita 
enakost spolov in Pariški sporazum ter da se upravljanje predlaganega organa za 
konkurenčnost razširi in vanj vključi tudi organizirano civilno družbo;  
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- prilagodi se cilj predloga 1, tako da se „brez zanemarjanja“ nadomesti z „upoštevanje“ 
(zelenega in digitalnega prehoda); 

- v ukrep I predloga 1 se doda „lokalna proizvodnja in potrošnja“; 
- v ukrepu II predloga 1 se „prilagoditev“ spremeni v „pregled“; 
- v ukrepu XIX predloga 2 se omenijo vse štiri svoboščine (dodata se „ljudje“ in „kapital“); 
- v predlog V se vključi ukrep o „prostem pretoku v sektorju izobraževanja“; 
- v ukrepih VIII in IX predloga V se doda sklic na večjezično digitalno platformo.  

 
Poleg tega je nekaj članov predlagalo, naj bo v končnem dokumentu v opisu ukrepov, ki izhajajo iz 
razprav delovne skupine, sklicevanje preglednejše.  

 
4) Sklepna beseda predsedujoče  

 
Predsedujoča se je vsem zahvalila za konstruktiven odnos, še posebej pa državljanom za prizadevno 
delo v teh zahtevnih pogojih. Napovedala je, da se bodo prilagoditve vnesle v končni dokument, in 
pozvala vse govornike, naj dokument s spremembami, dogovorjenimi v delovni skupini, potrdijo na 
plenarni skupščini v soboto, 9. aprila.  
Uradna govornica se je vsem zahvalila za tvorno sodelovanje in pozdravila prilagoditev v zvezi z 
upravljanjem evropskega svetovalnega organa za konkurenčnost. 
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PRILOGA: seznam članov delovne skupine za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in 
delovna mesta 
 

Predsedujoča:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Evropski parlament) 
Uradna govornica: 
Namestnik uradne 
govornice 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Naziv Ime Priimek Komponenta 

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 

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. Wopke HOEKSTRA 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 
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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. Vladimír ŠORF evropski državljanski forumi 
g. Eoin STAFFORD evropski državljanski forumi 
g. Andres SUTT 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 
 


