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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

 
Pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a zamestnanosť, 

 
ktorej predsedá Iratxe García Pérez, Európsky parlament  

 
11. marca 2022, 9.00 h – 11.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky 
 

Predsedníčka Iratxe García Pérez otvorila štvrtú schôdzu pracovnej skupiny tým, že vzala na vedomie 

zmenenú geopolitickú situáciu po invázii Ruska na Ukrajinu a význam tejto situácie pre témy, ktorými 

sa zaoberá pracovná skupina vrátane zaobchádzania s utečencami, sociálnymi záležitosťami a 

bývaním, a poznamenala, že teraz je najvyšší čas posilniť európsky projekt. Pracovnú skupinu 

informovala aj o mimoriadnej schôdzi naplánovanej na 16. marca. Tieto úvodné poznámky viedli k 

viacerým vystúpeniam, v ktorých členovia uvažovali o tom, ako zohľadniť zmenené okolnosti vo 

výsledkoch konferencie, najmä tejto pracovnej skupiny. Viacerí rečníci zároveň poznamenali, že 

odporúčania európskych a národných panelových diskusií občanov už boli zamerané na posilnenie 

Európy a mali by zostať základom diskusií, pričom vyzvali na presunutie sa k predstaveniu odporúčaní.  

 

2. Diskusia 
 

Väčšina diskusie bola zameraná na predstavenie odporúčaní z európskych a národných panelových 

diskusií občanov. Štyria občania predstavili odporúčania z európskej panelovej diskusie občanov 1. Vo 

svojich prezentáciách sa sústredili na 1) spravodlivé odmeňovanie a primerané pracovné podmienky, 

a najmä zavedenie spravodlivej minimálnej mzdy a dodržiavanie smernice o pracovnom čase; 2) 

zameranie sa na mladých a starších ľudí, najmä na zabezpečenie zdravého rodinného prostredia 

vrátane dôstojného bývania a dôstojného starnutia; 3) poučenie sa z krízy, pokiaľ ide o spôsoby práce, 

napríklad prácu z domu alebo prechod na štvordňový pracovný týždeň; a 4) zameranie sa na výskum 

na zabezpečenie udržateľnosti a nezávislosti európskeho hospodárstva. Zástupcovia Litvy a Holandska 

predstavili aj návrhy pochádzajúce zo svojich národných panelov.  

 

Po týchto prezentáciách nasledovali reakcie členov pracovnej skupiny na odporúčania. Mnohí tieto 

odporúčania uvítali, pričom zdôraznili tie, ktoré považujú za najdôležitejšie. Patril medzi ne prechod 

na udržateľný hospodársky model, vzostupná sociálna konvergencia, zabezpečenie udržateľných 
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dodávok energie, autonómia EÚ, zabezpečenie rodovej rovnosti, kvalitnej práce, investícií a odolnosti. 

Niektorí poslanci sa zároveň domnievali, že odporúčania panelov by sa mohli doplniť o konkrétne 

nápady alebo aspekty, alebo že niektoré konkrétne aspekty by sa mohli posilniť. Medzi tieto prvky 

patrilo posilnenie politiky súdržnosti a podpora miestnych samospráv, zákaz minimálnych miezd 

mladých ľudí, prenosnosť sociálnych práv, zabezpečenie celkového minimálneho príjmu (okrem 

miezd), revízia európskeho semestra a Paktu stability a rastu, zvýšenie finančnej gramotnosti občanov, 

zlepšenie konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest, zvýšenie schopnosti EÚ požičiavať si 

na mimoriadne výdavky, zvýšenie dôrazu na Európsky pilier sociálnych práv a zníženie miery 

byrokracie pre podniky, a najmä MSP.  

Niektorí poslanci predložili konkrétne otázky alebo pripomienky k odporúčaniam. Patrili medzi ne 

otázky, či je potrebné zosúladiť sociálne politiky alebo či by postačovala dostatočne vysoká minimálna 

úroveň, ktorá by členským štátom umožnila ísť nad rámec, že práca na diaľku a práca z domu by mohli 

mať nepriaznivý vplyv na rodovú rovnosť a že odporúčania európskych a národných panelových 

diskusií občanov boli v niektorých prípadoch v rozpore, napríklad pokiaľ ide o zdroje energie alebo kto 

by mal byť zodpovedný za sociálnu politiku.  

 

3. Záverečné slovo predsedníčky 
Predsedníčka informovala skupinu, že nasledujúca schôdza skupiny sa uskutoční online 16. marca a že 

nasledujúca schôdza s osobnou účasťou sa uskutoční popri plenárnom zasadnutí 25. – 26. marca. Pred 

schôdzou, ktorá sa uskutoční 16. marca, by predsedníčka chcela rozoslať neoficiálny dokument, v 

ktorom sa zoskupia rôzne odporúčania, ako aj vstupy zo správy platformy a súhrnné záznamy 

pracovnej skupiny. 
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PRÍLOHA – Zoznam členov pracovnej skupiny pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť 
a zamestnanosť 
 

Predsedníčka:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Európsky parlament) 
Hovorca: Kacper Parol  

 

Titul Meno Priezvisko Inštitúcia 
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  Wilm GEURTS 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 
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pani Lucía  MUÑOZ národné parlamenty 
pán Siegfried MUREȘAN Európsky parlament 
pán Niklas Hendrik NIENASS Európsky parlament 

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 
pani Eva-Maria LIIMETS 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 

 


