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SOUHRNNÝ ZÁPIS 

 
Pracovní skupina pro silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní místa 

 
Předsedající: Iratxe Garcíová Pérezová, Evropský parlament  

 
11. března 2022, 9:00–11:00 

 

1. Úvodní slovo předsedkyně 
 

Předsedkyně Iratxe Garciová Perezová zahájila čtvrtou schůzi pracovní skupiny tím, že připomněla 

změnu geopolitické situace po ruské invazi na Ukrajinu a význam této situace pro témata zvažovaná 

pracovní skupinou, včetně zacházení s uprchlíky, sociálních věcí a bydlení, a poznamenala, že nyní je 

ještě více načase posílit evropský projekt. Rovněž informovala pracovní skupinu o mimořádné schůzi 

plánované na 16. března. Tyto úvodní poznámky vedly k řadě příspěvků, v nichž se členové zamysleli 

nad tím, jak by se změněné okolnosti měly odrazit ve výsledcích konference, a zejména v této pracovní 

skupině. Řada řečníků zároveň poznamenala, že doporučení vydaná v evropských a vnitrostátních 

panelových diskusích občanů se již zaměřovala na posílení Evropy a měla by zůstat základem diskusí, 

a vyzvala k zahájení prezentace doporučení.  

 

2. Diskuse: 
 

Hlavní část diskuse se zaměřila na prezentaci doporučení evropských a vnitrostátních panelových 

diskusí občanů. Čtyři občané představili doporučení evropského panelu občanů 1. Ve svých 

prezentacích se zaměřili na 1) spravedlivou odměnu za práci a přiměřené pracovní podmínky, a 

zejména na zavedení spravedlivé minimální mzdy a dodržování směrnice o pracovní době; 2) zaměření 

na mladé lidi a starší osoby, zejména při zajišťování zdravého rodinného prostředí, včetně důstojného 

bydlení a důstojného stárnutí; 3) poučení z krize, pokud jde o způsoby práce, například práci z domova 

nebo změnu na čtyřdenní pracovní týden; a 4) zaměření na výzkum s cílem zajistit udržitelnost a 

nezávislost evropské ekonomiky. Zástupci Litvy a Nizozemska rovněž představili návrhy předložené 

jejich vnitrostátními panely.  

 

Po těchto prezentacích následovaly reakce členů pracovní skupiny na doporučení. Mnozí doporučení 

uvítali a zdůraznili ta, která považují za nejdůležitější. Mezi ně patřil přechod na udržitelný hospodářský 
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model, vzestupná sociální konvergence, zajištění udržitelných dodávek energie, autonomie EU, 

zajištění rovnosti žen a mužů, kvalitní práce, investic a odolnosti. Někteří členové se zároveň 

domnívali, že k doporučením panelových diskusí by mohly být přidány konkrétní myšlenky nebo 

aspekty nebo že by některé konkrétní aspekty mohly být posíleny. K těmto prvkům patřilo posílení 

politiky soudržnosti a podpora místních správních orgánů, zákaz minimálních mezd mladých lidí, 

přenositelnost sociálních práv, zajištění celkového minimálního příjmu (kromě mezd), revize 

evropského semestru a Paktu o stabilitě a růstu, posílení finanční gramotnosti občanů, zlepšení 

konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst, zvýšení schopnosti EU půjčovat si na mimořádné 

výdaje, zvýšení důrazu na evropský pilíř sociálních práv a snížení míry byrokracie zejména pro podniky 

a malé a střední podniky.  

Někteří členové vznesli konkrétní otázky nebo připomínky k doporučením. Mezi ně patřily otázky, zda 

je třeba sociální politiky harmonizovat, nebo zda by postačovala dostatečně vysoká minimální úroveň, 

která by členským státům umožnila jít nad její rámec, že by práce na dálku a z domova mohla mít 

negativní dopad na rovnost žen a mužů, a zda doporučení evropských a vnitrostátních panelových 

diskusí občanů byla v některých případech v rozporu, například pokud jde o zdroje energie nebo o to, 

kdo by měl být odpovědný za sociální politiku.  

 

3. Závěrečné slovo předsedkyně 
Předsedkyně informovala skupinu, že příští schůze skupiny se bude konat on-line dne 16. března a že 

následující fyzická schůze se bude konat v rámci plenárního zasedání ve dnech 25.–26. března. S 

ohledem na schůzi, která se bude konat dne 16. března, se předsedkyně vynasnaží rozeslat pracovní 

dokument shrnující veškerá doporučení, jakož i informace ze zprávy platformy a souhrnných zápisů 

pracovní skupiny. 
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PŘÍLOHA: Seznam členů pracovní skupiny pro silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní 
místa 
 

Předsedkyně:  Iratxe GARCIA PEREZ (Evropský parlament) 
mluvčí Kacper Parol  

 

Titul Jméno Příjmení Složka 
pan Vincenzo  AMENDOLA Rada 
paní Clotilde  ARMAND zástupkyně místních/regionálních orgánů 
paní Manon AUBRY Evropský parlament 

paní Regina BASTOS vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

paní Nicola BEER Evropský parlament 
pan Markus BEYRER sociální partneři 
paní Gabriele BISCHOFF Evropský parlament 
paní Maret Michaela BRUNNERT evropské panelové diskuse občanů 
pan Christian  BUCHMANN vnitrostátní parlamenty 

pan Jan CHLUP vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

paní  Rosianne  CUTAJAR vnitrostátní parlamenty 
paní Helena DALLI Evropská komise 
paní Elisa  GAMBARDELLA občanská společnost 
paní Iratxe GARCÍA PÉREZ Evropský parlament 
pan  Wilm GEURTS Rada 
pan Roman HAIDER Evropský parlament 
paní Eveliina  HEINÄLUOMA vnitrostátní parlamenty 
pan Michiel HOOGEVEEN Evropský parlament 
paní Meira  HOT vnitrostátní parlamenty 

paní Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN evropské panelové diskuse občanů 

paní Marina KALJURAND Evropský parlament  
pan Siim  KALLAS vnitrostátní parlamenty 
pan Joémy LINDAU evropské panelové diskuse občanů 
pan Stefano  MALLIA Evropský hospodářský a sociální výbor 
paní Vladimíra  MARCINKOVÁ vnitrostátní parlamenty 
paní Mairead MCGUINNESS Evropská komise 
paní  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rada 
paní Roberta METSOLA Evropský parlament 
pan Radu-Mihai  MIHAIL vnitrostátní parlamenty 
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paní Lucía  MUÑOZ vnitrostátní parlamenty 
pan Siegfried MUREȘAN Evropský parlament 
pan Niklas Hendrik NIENASS Evropský parlament 

paní Leverne NIJMAN vnitrostátní panelové diskuse občanů / 
akce 

paní Marina  NIKOLAOU vnitrostátní parlamenty 
pan Władysław  ORTYL Výbor regionů 
pan Kacper PAROL evropské panelové diskuse občanů 
paní Sirpa PIETIKÄINEN Evropský parlament 
pan Neale  RICHMOND vnitrostátní parlamenty 
pan Vibe RØMER WESTH Rada 
pan Oliver  RÖPKE Evropský hospodářský a sociální výbor 
pan Christophe ROUILLON Výbor regionů 
pan Vladimír ŠORF evropské panelové diskuse občanů 
pan Eoin STAFFORD evropské panelové diskuse občanů 
paní Eva-Maria LIIMETS Rada 
paní  Katja TRILLER VRTOVEC Rada 
paní Els  VAN HOOF vnitrostátní parlamenty 
paní Monika VANA Evropský parlament 
pan  Luca VISENTINI sociální partneři 
paní Ružica  VUKOVAC vnitrostátní parlamenty 

 


