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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

 
Grupa robocza ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia 

 
Przewodniczy jej Iratxe García Pérez, Parlament Europejski  

 
11 marca 2022 r., w godz. 9.00–11.00 

 

1. Wstępne uwagi przewodniczącej 
 

Przewodnicząca Iratxe García Pérez otworzyła czwarte posiedzenie grupy roboczej i zwróciła uwagę 

na zmienioną sytuację geopolityczną po inwazji Rosji na Ukrainę oraz jej wpływ na kwestie poruszane 

przez grupę roboczą, w tym w odniesieniu do uchodźców, spraw społecznych i spraw mieszkaniowych, 

oraz podkreśliła, że najwyższy czas wzmocnić projekt europejski. Poinformowała też grupę roboczą o 

posiedzeniu nadzwyczajnym zaplanowanym na 16 marca. Po uwagach wstępnych członkowie grupy 

roboczej zabrali głos. Zastanawiali się nad tym, jak zmienione okoliczności wpłyną na wyniki 

konferencji, a w szczególności na prace grupy roboczej. Jednocześnie wielu mówców zauważyło, że 

celem zaleceń europejskich i krajowych paneli obywatelskich było już wzmocnienie Europy i według 

nich zalecenia powinny nadal stanowić podstawę dyskusji. Wezwali oni zatem do ich prezentacji.  

 

2. Dyskusja: 
 

Tematem głównej debaty była prezentacja zaleceń europejskich i krajowych paneli obywatelskich. 

Cztery osoby zaprezentowały zalecania pierwszego europejskiego panelu obywatelskiego. W swoich 

prezentacjach skupiły się one na: 1) godziwym wynagrodzeniu i rozsądnych warunkach pracy, a w 

szczególności ustanowieniu sprawiedliwej płacy minimalnej oraz stosowaniu się do dyrektywy w 

sprawie czasu pracy; 2) osobach młodych i starszych, w szczególności na zapewnieniu zdrowych 

stosunków rodzinnych, w tym godnych warunków mieszkaniowych i godnego starzenia się; 3) 

wyciąganiu wniosków z kryzysu, jeśli chodzi o metody pracy, na przykład telepracy czy 4-dniowego 

tygodnia pracy; oraz 4) badaniach, aby zapewnić trwałość i niezależność gospodarki europejskiej. 

Przedstawiciele z Litwy i Holandii zaprezentowali również wnioski ze swoich krajowych paneli.  

 

Po prezentacjach członkowie grupy roboczej przedstawili uwagi na temat zaleceń. Wielu z nich z 

zadowoleniem przyjęło zalecenia, podkreślając te, które wydały im się najważniejsze. Dotyczyły one 
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przejścia na zrównoważony model gospodarczy, pozytywnej konwergencji społecznej, zapewnienia 

dostaw zrównoważonej energii, autonomii UE, zapewnienia równouprawnienia płci, pracy wysokiej 

jakości, inwestycji oraz odporności. Jednocześnie niektórzy członkowie stwierdzili, że do zaleceń 

można dodać pewne pojęcia i aspekty bądź wzmocnić niektóre z nich. Należą do nich wzmocnienie 

polityki spójności i wspieranie lokalnej administracji, zakazanie minimalnych płac dla młodzieży, 

przenoszenie praw socjalnych, zapewnienie ogólnego dochodu minimalnego (oprócz wynagrodzeń), 

przegląd europejskiego semestru oraz paktu stabilności i wzrostu, poszerzanie wiedzy finansowej 

obywateli, poprawa konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy, zwiększanie zdolności UE do brania 

pożyczek w przypadku nadzwyczajnych wydatków, położenie większego nacisku na Europejski filar 

praw socjalnych oraz ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorstw, a w szczególności dla MŚP.  

Niektórzy członkowie zgłosili pytania lub uwagi dotyczące zaleceń. Dotyczyły one następujących 

kwestii: czy polityka społeczna powinna zostać zharmonizowana, czy też wystarczyłby odpowiednio 

wysoki poziom minimalny, umożliwiający państwom członkowskim przekroczenie go, czy telepraca i 

praca w domu byłyby niekorzystne dla równości płci, a także czy zalecenia europejskiego i krajowego 

panelu obywatelskiego były w pewnym stopniu sprzeczne, np. w odniesieniu do źródeł energii lub 

kwestii odpowiedzialności za politykę społeczną.  

 

3. Końcowe uwagi przewodniczącej 
Przewodnicząca poinformowała grupę, że następne posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym 16 

marca, oraz że kolejne fizyczne posiedzenie odbędzie się przy okazji sesji plenarnej w dniach 25–26 

marca. Z uwagi na posiedzenie 16 marca przewodnicząca planuje rozesłać dokument roboczy 

zawierający szereg zaleceń, jak również wkład ze sprawozdania platformy i skróconych protokołów 

grupy roboczej. 
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ZAŁĄCZNIK. Lista członków grupy roboczej ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i 
zatrudnienia 
 

Przewodnicząca:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlament Europejski) 
Rzecznik: Kacper Parol  

 

Tytuł Imię Nazwisko Komponent 
p. Vincenzo   AMENDOLA Rada 
p. Clotilde   ARMAND Przedstawiciel lokalny/regionalny 
p. Manon AUBRY Parlament Europejski 
p. Regina BASTOS Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p. Nicola BEER Parlament Europejski 
p. Markus BEYRER Partnerzy społeczni 
p. Gabriele BISCHOFF Parlament Europejski 
p. Maret Michaela BRUNNERT Europejskie panele obywatelskie 
p. Christian  BUCHMANN Parlamenty narodowe 
p. Jan CHLUP Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p.  Rosianne  CUTAJAR Parlamenty narodowe 
p. Helena DALLI Komisja Europejska 
p. Elisa  GAMBARDELLA Społeczeństwo obywatelskie 
p. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlament Europejski 
p.  Wilm GEURTS Rada 
p. Roman HAIDER Parlament Europejski 
p. Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamenty narodowe 
p. Michiel HOOGEVEEN Parlament Europejski 
p. Meira  HOT Parlamenty narodowe 

p. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Europejskie panele obywatelskie 

p. Marina KALJURAND Parlament Europejski  
p. Siim  KALLAS Parlamenty narodowe 
p. Joémy LINDAU Europejskie panele obywatelskie 
p. Stefano  MALLIA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
p. Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamenty narodowe 
p. Mairead MCGUINNESS Komisja Europejska 
p.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rada 
p. Roberta METSOLA Parlament Europejski 
p. Radu-Mihai  MIHAIL Parlamenty narodowe 
p. Lucía  MUÑOZ Parlamenty narodowe 
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p. Siegfried MUREȘAN Parlament Europejski 
p. Niklas Hendrik NIENASS Parlament Europejski 
p. Leverne NIJMAN Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
p. Marina  NIKOLAOU Parlamenty narodowe 
p. Władysław  ORTYL Komitet Regionów 
p. Kacper PAROL Europejskie panele obywatelskie 
p. Sirpa PIETIKÄINEN Parlament Europejski 
p. Neale  RICHMOND Parlamenty narodowe 
p. Vibe RØMER WESTH Rada 
p. Oliver  RÖPKE Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
p. Christophe ROUILLON Komitet Regionów 
p. Vladimír ŠORF Europejskie panele obywatelskie 
p. Eoin STAFFORD Europejskie panele obywatelskie 
p. Eva-Maria LIIMETS Rada 
p.  Katja TRILLER VRTOVEC Rada 
p. Els  VAN HOOF Parlamenty narodowe 
p. Monika VANA Parlament Europejski 
p.  Luca VISENTINI Partnerzy społeczni 
p. Ružica  VUKOVAC Parlamenty narodowe 

 


