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ZBIRNO POROČILO 

 
delovne skupine za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna mesta 

 
Predsednica Iratxe García Pérez, Evropski parlament  

 
11. marec 2022 od 9.00 do 11.00 

 

1. Uvodni nagovor predsednice 
 

Predsednica Iratxe Garcia Perez je odprla četrto sejo delovne skupine in opozorila na spremenjene 

geopolitične razmere po invaziji Rusije na Ukrajino ter pomen tega za teme, ki jih je obravnavala 

delovna skupina, vključno z obravnavanjem beguncev, socialnimi zadevami in stanovanjskim 

vprašanjem. Povedala je tudi, da je zdaj bolj kot kdaj koli prej čas za okrepitev evropskega projekta. 

Delovno skupino je obvestila tudi o izredni seji, predvideni za 16. marec. Na podlagi uvodnih pripomb 

so člani razpravljali o tem, kako bi se morale spremenjene okoliščine odražati v ugotovitvah 

konference in še posebej v tej delovni skupini. Obenem je več govornikov ugotovilo, da že priporočila 

evropskih in nacionalnih državljanskih forumov obravnavajo krepitev Evrope in bi morala ostati kot 

podlaga za razprave, ter pozvalo k predstavitvam priporočil.  

 

2. Razprava 
 

Večina razprave se je osredotočala na predstavitev priporočil, ki so jih pripravili evropski in nacionalni 

državljanski forumi. Štirje državljani so predstavili priporočila evropskega državljanskega foruma 1. V 

svojih predstavitvah so se osredotočili na 1) pošteno plačilo in razumne delovne pogoje ter zlasti na 

uvedbo poštene minimalne plače in spoštovanje direktive o delovnem času; 2) mlade in starejše, zlasti 

pri zagotavljanju zdravega družinskega okolja, vključno s cenovno dostopnimi stanovanji in dostojnim 

staranjem; 3) spoznanja, pridobljena med krizo, v zvezi z načini dela, na primer delom od doma ali 

prehodom na štiridnevni delovni teden; in 4) na raziskave, s katerimi bi lahko zagotovili trajnostnost 

in neodvisnost evropskega gospodarstva. Predloge svojih nacionalnih državljanskih forumov so 

predstavili tudi litovski in nizozemski predstavniki.  

 

Predstavitvam je sledil odziv članov delovne skupine na priporočila. Številni so pozdravili priporočila 

in izpostavili tista, ki so se jim zdela najpomembnejša. Med temi so omenili prehod na trajnostni 
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gospodarski model, navzgor usmerjeno socialno konvergenco, zagotavljanje trajnostne oskrbe z 

energijo, avtonomijo EU, zagotavljanje enakosti spolov, kakovostno delo, naložbe in odpornost. 

Nekateri člani so menili, da bi bilo priporočilom forumov mogoče dodati določene zamisli ali vidike ali 

jih okrepiti. Mednje sodijo okrepitev kohezijske politike in podpora lokalnim upravam, prepoved 

minimalne plače za mlade, prenosljivost socialnih pravic, zagotavljanje skupnega minimalnega 

dohodka (poleg plač), revizija evropskega semestra ter Pakta za stabilnost in rast, izboljšanje finančno 

opismenjevanje državljanov, izboljšanje konkurenčnosti in ustvarjanje delovnih mest, povečanje 

zmožnosti Unije za najemanje posojil za izredne odhodke, večji poudarek na evropskem stebru 

socialnih pravic ter zmanjšanje birokracije za podjetja, zlasti mala in srednja.  

Nekateri udeleženci so postavili vprašanja v zvezi s posameznimi priporočili, in sicer, ali je treba 

socialne politike uskladiti oziroma ali bi zadostovala dovolj visoka minimalna raven, ki bi državam 

članicam omogočila, da jo tudi znatno presežejo, ali bi lahko delo na daljavo in delo na domu škodilo 

enakosti spolov, ugotovili pa so tudi, da so bila v nekaterih primerih priporočila evropskega in 

nacionalnih državljanskih forumov neskladna, na primer v zvezi z viri energije ali o tem, kdo bi moral 

biti odgovoren za socialno politiko.  

 

3. Sklepne besede predsednice 

Predsednica je skupino obvestila, da bo naslednja seja skupine 16. marca potekala po spletu, naslednja 

seja v živo pa bo potekala ob robu plenarne skupščine 25. in 26. marca. Pred sejo 16. marca si bo 

predsednica prizadevala razposlati neuradni dokument, v katerem bodo združeni različna priporočila, 

prispevki iz poročila o platformi in povzetki zbirnih poročil delovne skupine. 
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PRILOGA Seznam članov delovne skupine za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in 
delovna mesta 
 

Predsednica:  Iratxe GARCIA PEREZ (Evropski parlament) 
Predstavnik za stike z 
javnostjo: Kacper Parol  

 

Naziv Ime Priimek Član/-ica 
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.  Wilm GEURTS Svet 
g. Roman HAIDER Evropski parlament 

ga. Eveliina  HEINÄLUOMA nacionalni parlamenti 
g. Michiel HOOGEVEEN Evropski parlament 

ga. Meira  HOT nacionalni parlamenti 

ga. Camila Isabelle 
Chalotte 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 
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ga. Lucía  MUÑOZ nacionalni parlamenti 
g. Siegfried MUREȘAN Evropski parlament 
g. Niklas Hendrik NIENASS Evropski parlament 

ga. Leverne NIJMAN nacionalni državljanski forumi/dogodki 
ga. Marina  NIKOLAOU 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 

ga. Eva-Maria LIIMETS 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 
 


