SOUHRNNÝ ZÁPIS
Pracovní skupina pro silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní místa,
předsedkyně Iratxe García Pérez, Evropský parlament
17. prosince 2021, 11:00–13:00
1.

Úvodní slovo předsedkyně

Předsedkyně schůzi zahájila připomenutím účelu pracovní skupiny, kterým je poskytnout podklady pro
přípravu debat a návrhů plenárního zasedání Konference v rámci společného prohlášení a jednacího řádu
Konference o budoucnosti Evropy. Činí tak prostřednictvím projednávání doporučení vnitrostátních
a evropských panelových diskusí občanů a příspěvků v rámci vícejazyčné digitální platformy, které se týkají
témat pracovní skupiny. Předsedkyně rovněž informovala členy pracovní skupiny, že chce, aby se budoucí
schůze pracovní skupiny vysílaly přes internet, a zeptala se, zda je někdo proti. Žádné námitky nebyly
vzneseny.
Několik členů pracovní skupiny, kteří předložili připomínky k návrhu souhrnného zápisu schůze v říjnu 2021,
se dotázalo na stav svých připomínek. Byli informováni, že jejich připomínky byly zohledněny a budou
zahrnuty ve finální verzi souhrnného zápisu, která bude přeložena a nahrána na platformu.
Jeden z členů vznesl dotaz na vyváženost času pro vystoupení mužů a žen v pracovní skupině a navrhl, aby
se tento problém řešil pomocí předem sestavených seznamů řečníků.
Několik členů vzneslo námitku, že průběžná zpráva o vícejazyčné digitální platformě neodráží některé velmi
podporované a připomínkované návrhy.
2.

Diskuse

Diskuse se soustředila na dva různé body, které odrážejí široké spektrum otázek, jimiž se pracovní skupina
zabývá, a sice: sociální spravedlnost a zaměstnanost a silnější ekonomika pro budoucnost.
2.1.
Sociální spravedlnost a zaměstnanost
Předsedkyně tento bod uvedla tím, že zdůraznila některé hlavní myšlenky, které se odrážejí na vícejazyčné
digitální platformě, včetně přeměny akčního plánu pro provádění evropského pilíře sociálních práv v něco
závaznějšího, boje proti nerovnostem a chudobě, mimo jiné prostřednictvím posílené záruky pro děti,
posílené záruky pro mladé lidi a silnější směrnice o minimálních mzdách, jakož i myšlenky nepodmíněného
základního příjmu, která se stále více prosazuje. Mezi další myšlenky patřila podpora spravedlivé
a udržitelné hospodářské soutěže na vnitřním trhu prostřednictvím inovací, kvalitních pracovních míst,
důstojných mezd, odpovídajících pracovních podmínek, bezpečného pracovního prostředí, rovného
zacházení, spravedlivé mobility, včetně lepší koordinace systémů sociálního zabezpečení, podpory
sociálního dialogu a lepší regulace; podpora dostupného bydlení; podpora začleňování osob se zdravotním
postižením; zavedení účinné strategie pro rovnost LGBTIQ osob a zlepšení rovnosti žen a mužů.
Předsedkyně zdůraznila, že pracovní skupina by se měla zaměřovat na návrhy orientované na budoucnost,
nikoli na návrhy a iniciativy, které již existují nebo se připravují.
Mluvčí ve svém vystoupení vysvětlil, že vzhledem k tomu, že třetí zasedání Evropské panelové diskuse
občanů muselo být kvůli situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 odloženo, práce panelu nebyla
dokončena. V této fázi měl panel více než 300 „směrů“, které budou na třetím zasedání panelu upřesněny
a zúženy na menší počet doporučení. Jako příklad uvedl harmonizaci práv pracovníků, o níž uznal, že bude

v krátkém časovém horizontu obtížně dosažitelná, ale mohla by být přijatelnější v rámci dlouhodobějšího
postupného procesu spojeného s přesným časovým harmonogramem. Jako další příklady byly uvedeny
zavedení společné zdravotní a sociální politika, možnost, aby si oba rodiče brali stejně dlouhé volno na péči
o děti a podpora práce v menších městech a vesnicích.
Někteří řečníci hovořili o potřebě posílit sociální aspekty Evropy. V obecnější rovině někteří navrhovali
opatření, která by zajistila plné provádění evropského pilíře sociálních práv, a také začlenění protokolu
o sociálním pokroku do smluv. Konkrétně někteří vyzývali k dosažení pokroku v oblasti hospodářského
a sociálního sbližování v Evropě, a to nejen mezi jednotlivými členskými státy, ale také mezi regiony a mezi
městy a venkovskými a odlehlými oblastmi. V oblasti práce zazněly požadavky na spravedlivé a důstojné
mzdy, včetně minimální mzdy, na úpravu právních předpisů o práci na dálku a pružné pracovní době, na
řešení problematiky pracovníků na platformách a neplacených stáží, na zajištění spravedlivé mobility
pracovních sil v EU a na zamezení sociálního dumpingu. V této souvislosti bylo rovněž zmíněno posílení
kolektivního vyjednávání. Pokud jde o rovnost žen a mužů, řečníci zdůrazňovali, že je třeba zohlednit
rovnost žen a mužů, ale také dosáhnout pokroku v konkrétnějších otázkách, jako jsou rozdíly v odměňování
žen a mužů, kvóty na vedoucích pozicích, vypracování indexu měření rovnosti žen a mužů, jakož i zajištění
rodičovské dovolené jako rovného práva pro oba rodiče. Někteří řečníci vyzdvihovali potřebu řešit chudobu,
mimo jiné tím, že se zajistí, aby členské státy měly účinné systémy pojištění v nezaměstnanosti a důchodové
systémy.
Jiní řečníci však podtrhovali, že podnikání a podniky jsou nezbytné pro vytváření pracovních míst
a bohatství, které jsou potřebné pro sociální Evropu, po níž mnozí touží. Tito řečníci podotýkali, že
v právních předpisech EU již existuje silný sociální rozměr a že tento rozměr není třeba znovu vymýšlet, ale
účinně uplatňovat. Současně upozornili, že podniky se často potýkají s množstvím právních předpisů,
s nimiž se musí vypořádat, což ovlivňuje jejich schopnost inovovat a konkurovat, případně dokonce
poškozuje jednotný trh.
Několik řečníků zdůraznilo význam subsidiarity – přijímání opatření tam, kde jsou účinnější, přičemž
zdůraznili, že v některých oblastech je nejvhodnější opatření na úrovni EU, ale v jiných oblastech mohou být
účinnější opatření na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni.
Několik řečníků uvedlo, že klíčem k budoucnosti evropského hospodářství je vzdělávání. Konkrétní nápady
zahrnovaly lepší přizpůsobení učebních osnov, harmonizaci systémů známkování a učebních plánů, ale také
zajištění toho, aby se studenti mohli setkávat a vyměňovat si zkušenosti.
Několik řečníků se rovněž zabývalo otázkou zdanění, přičemž požadovali, aby se zabránilo škodlivé daňové
konkurenci a zároveň se zajistilo, že nadnárodní společnosti budou platit daně tam, kde mají zisky.
Digitální transformaci zmínilo několik řečníků jako příležitost, ale také v souvislosti se zajištěním toho, aby
nikdo nezůstal pozadu.
2.2.
Silnější ekonomika pro budoucnost
Předsedkyně zahájila tento bod programu zdůrazněním některých hlavních myšlenek, o nichž se diskutovalo
na vícejazyčné digitální platformě, včetně návrhu na vytvoření nového modelu růstu pro Evropu, který by
revidoval správu ekonomických záležitostí EU tak, aby odrážela priority EU: Zelená dohoda, sociální práva
a cíle udržitelného rozvoje, posílení odolnosti Evropy vůči budoucím krizím a větší zaměření evropské
ekonomiky na člověka tím, že bude více dbát na lidský pokrok a ochranu přírodních zdrojů.
Mluvčí ve svém vystoupení vysvětlil, že velká část úvah jeho kolegů z panelové diskuse se týkala toho, jak by
se hospodářství mohlo stát ekologičtější a šetrnější k životnímu prostředí. Toho lze dosáhnout účinnějším
využíváním zdrojů, např. recyklací, výrobky méně škodlivými pro životní prostředí, snižováním množství
odpadu a lepším vzděláváním občanů.
Následná diskuse pokračovala debatou o rovnováze mezi sociální ochranou a hospodářskou
konkurenceschopností. Někteří řečníci zdůraznili potřebu investic, a to jak veřejných, tak sociálních,
a vyslovili se pro reformu správy ekonomických záležitostí EU, a to i s ohledem na digitální a ekologickou
transformaci. Tito řečníci rovněž poukázali na potřebu zajistit, aby transformace byly spravedlivé a nikdo
nezůstal opomenut.
Jiní považovali konkurenceschopnost za nezbytný předpoklad evropské sociální ekonomiky a vyjádřili obavy,
že konkurenceschopnost Evropy zaostává, a proto vyzvali ke kontrole konkurenceschopnosti. Byli také
znepokojeni některými předloženými návrhy, neboť by mohly občany odradit od práce.

Další otázkou, kterou vznesla řada řečníků, byla potřeba bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se
daňovým povinnostem a zajistit, aby všechny společnosti platily spravedlivý podíl daní.
Zmíněna byla také otázka rovného přístupu k internetu.
3.

Závěrečné poznámky předsedkyně

Předsedkyně uzavřela, že vzhledem k tomu, že během schůze se více času věnovalo bodu sociální
spravedlnost a zaměstnanost, bude se na příští schůzi nejprve projednávat bod silnější ekonomika pro
budoucnost.
V reakci na požadavek několika členů, aby se konalo více schůzí pracovní skupiny, i když plně virtuálních,
předsedkyně uvedla, že v tom nevidí žádné problém.
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