
 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Ομάδα εργασίας «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας», υπό την 

προεδρία της Iratxe García Pérez, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
17 Δεκεμβρίου 2021, από τις 11.00 έως τις 13.00 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 

Η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης υπενθυμίζοντας τον σκοπό της ομάδας εργασίας, ήτοι 
να συνεισφέρει με ιδέες στην προετοιμασία των συζητήσεων και των προτάσεων της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης, εντός του πλαισίου της κοινής δήλωσης και του εσωτερικού κανονισμού της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συζήτηση των συστάσεων των εθνικών ομάδων και των 
ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και με τις συνεισφορές στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 
σχετικά με τα θέματα της ομάδας εργασίας. Η πρόεδρος ενημερώνει επίσης τα μέλη της ομάδας εργασίας 
ότι επιθυμεί οι μελλοντικές συνεδριάσεις να μεταδίδονται μέσω διαδικτύου και ρωτά εάν κάποιος θα είχε 
αντίρρηση. Δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις.  
Ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας που είχαν υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο συνοπτικών 
πρακτικών της συνεδρίασης του Οκτωβρίου 2021 ζητούν πληροφορίες σχετικά με την πορεία των 
παρατηρήσεών τους. Ενημερώνονται ότι οι παρατηρήσεις τους ελήφθησαν υπόψη και ότι θα 
συμπεριληφθούν στην τελική έκδοση των συνοπτικών πρακτικών που θα μεταφραστούν και θα 
αναφορτωθούν στην πλατφόρμα.  
Ένα μέλος θέτει το ζήτημα της ισόρροπης κατανομής του χρόνου αγόρευσης μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην ομάδα εργασίας και προτείνει τη διεξαγωγή της συζήτησης με προκαθορισμένους καταλόγους 
ομιλητών για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.  
Δύο μέλη επισημαίνουν ότι η ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα δεν 
απηχεί ορισμένες προτάσεις που έτυχαν ευρείας αποδοχής και σχολιασμού.  
 
2. Συζήτηση 

 
Η συζήτηση οργανώνεται με άξονα δύο διαφορετικά σημεία, τα οποία αντικατοπτρίζουν το ευρύ φάσμα 
θεμάτων που καλύπτει η ομάδα εργασίας, και συγκεκριμένα: «κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας» 
και «ισχυρότερη οικονομία για το μέλλον». 
 
2.1. Κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
Η πρόεδρος παρουσιάζει το σημείο επισημαίνοντας ορισμένες από τις βασικές ιδέες που 
αντικατοπτρίζονται στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, όπως η μετατροπή του σχεδίου δράσης για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων σε κάτι πιο δεσμευτικό, η καταπολέμηση των 
ανισοτήτων και της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω μιας ενισχυμένης εγγύησης για τα παιδιά και τη νεολαία 
και μιας ισχυρότερης οδηγίας για τον κατώτατο μισθό, καθώς και με την ιδέα ενός βασικού άνευ όρων 
εισοδήματος, η οποία κερδίζει έδαφος. Άλλες ιδέες περιλαμβάνουν τη στήριξη του θεμιτού και βιώσιμου 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά μέσω της καινοτομίας, των ποιοτικών θέσεων εργασίας, των 
αξιοπρεπών μισθών, των κατάλληλων συνθηκών εργασίας, του ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, της 
ίσης μεταχείρισης, της δίκαιης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων του καλύτερου συντονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, της προώθησης του κοινωνικού διαλόγου και της καλύτερης 
νομοθέτησης· την προώθηση της οικονομικά προσιτής στέγασης· τη διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων 
με αναπηρίες· τη δρομολόγηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ· και τη 
βελτίωση της ισότητας των φύλων. Η πρόεδρος επισημαίνει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να 



 
επικεντρωθεί σε προτάσεις προσανατολισμένες στο μέλλον και όχι σε προτάσεις και πρωτοβουλίες που ήδη 
εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται.  
Ο εκπρόσωπος της ομάδας εργασίας εξηγεί κατά την παρέμβασή του ότι, δεδομένου ότι η τρίτη σύνοδος 
της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών έπρεπε να αναβληθεί λόγω της κατάστασης της νόσου COVID-19, οι 
εργασίες της ομάδας δεν ολοκληρώθηκαν. Στο παρόν στάδιο, η ομάδα έχει πάνω από 300 
«προσανατολισμούς», οι οποίοι θα εξειδικευτούν και θα περιοριστούν σε μικρότερο αριθμό συστάσεων 
κατά την τρίτη σύνοδό της. Παραθέτει ως παράδειγμα την εναρμόνιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 
για την οποία αναγνώρισε ότι θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα, ωστόσο θα μπορούσε να 
είναι περισσότερο αποδεκτή στο πλαίσιο μιας πιο μακροπρόθεσμης σταδιακής διαδικασίας συνοδευόμενης 
από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Άλλα παραδείγματα που δόθηκαν ήταν η θέσπιση κοινής υγειονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής, η οποία θα επιτρέπει και στους δύο γονείς να απουσιάζουν για ίδιο χρόνο από 
την εργασία για να φροντίζουν τα παιδιά τους, και η προώθηση της εργασίας σε μικρότερες πόλεις και 
χωριά.  
Ορισμένοι ομιλητές μιλούν για την ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών πτυχών της Ευρώπης. Γενικότερα, 
ορισμένοι προτείνουν μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και για τη συμπερίληψη πρωτοκόλλου κοινωνικής προόδου στις Συνθήκες. 
Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι ζητούν να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική 
σύγκλιση στην Ευρώπη, όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών αλλά επίσης μεταξύ των περιφερειών 
και μεταξύ των πόλεων καθώς και των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Στον τομέα της εργασίας, 
διατυπώνεται έκκληση για δίκαιους και αξιοπρεπείς μισθούς, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων 
μισθών, προσαρμογή της νομοθεσίας για την τηλεργασία και την ευέλικτη εργασία, αντιμετώπιση του 
ζητήματος των εργαζομένων σε πλατφόρμες και της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, διασφάλιση της 
δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ και αποφυγή του κοινωνικού ντάμπινγκ· στο 
πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά και στην ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων, οι ομιλητές τονίζουν την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση της ισότητας των φύλων, 
αλλά και να σημειωθεί πρόοδος σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα, όπως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων, τις ποσοστώσεις σε ανώτερες θέσεις, την ανάπτυξη ενός δείκτη μέτρησης της ισότητας των φύλων, 
καθώς και τη διασφάλιση ότι η γονική άδεια αποτελεί ισότιμο δικαίωμα και για τους δύο γονείς. Ορισμένοι 
ομιλητές τονίζουν την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η φτώχεια, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης ότι τα 
κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα ασφάλισης ανεργίας και συνταξιοδότησης.  
Ωστόσο, άλλοι ομιλητές τονίζουν ότι οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημιουργία των θέσεων εργασίας και του πλούτου που απαιτούνται για την κοινωνική Ευρώπη που 
πολλοί επιθυμούν. Οι ομιλητές αυτοί προσθέτουν ότι η ύπαρξη ισχυρών επιχειρήσεων και η διασφάλιση 
επιχειρηματικού πνεύματος στην ΕΕ μέσω των επενδύσεων σε μελλοντικό αναπτυξιακό δυναμικό και της 
αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ έχουν αποφασιστική σημασία.  
Οι ομιλητές αυτοί επισημαίνουν ότι υπάρχει ήδη μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στη νομοθεσία της ΕΕ και 
ότι η τελευταία δεν χρειάζεται να εφευρεθεί εκ νέου, αλλά να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, 
σημειώνουν ότι οι εταιρείες συχνά συναντούν δυσκολίες σχετικά με τα επίπεδα της νομοθεσίας τα οποία 
καλούνται να αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι ικανότητές τους να καινοτομούν και να 
ανταγωνίζονται και ενδεχομένως ακόμη και να ζημιώνεται η ενιαία αγορά. Για να αποφευχθεί η υπερβολική 
γραφειοκρατία, οι ομιλητές αυτοί ζητούν την ορθή εφαρμογή εργαλείων όπως τα τεστ ΜΜΕ, οι εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις, η αρχή «θέσπιση μιας ρύθμισης, κατάργηση μιας ρύθμισης» και προτείνουν έναν 
«έλεγχο ανταγωνιστικότητας» για όλες τις νέες πρωτοβουλίες. Ορισμένοι ομιλητές τονίζουν τη σημασία της 
επικουρικότητας —με την ανάληψη δράσης όπου αυτή είναι αποτελεσματικότερη, τονίζοντας ότι η δράση 
σε ενωσιακό επίπεδο είναι προσφορότερη σε ορισμένους τομείς, αλλά ότι σε άλλους τομείς η δράση σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη.  
Κάποιοι ομιλητές θέτουν την εκπαίδευση ως βασικό στοιχείο για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στις 
συγκεκριμένες ιδέες περιλαμβάνονται ο καλύτερος σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών, η 



 
εναρμόνιση των συστημάτων βαθμολόγησης και των προγραμμάτων διδασκαλίας, αλλά και η διασφάλιση 
ότι οι σπουδαστές είναι σε θέση να συνεργαστούν με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών.  
Μερικοί ομιλητές θέτουν το θέμα της φορολογίας, ζητώντας την αποφυγή του επιζήμιου φορολογικού 
ανταγωνισμού και την παράλληλη διασφάλιση ότι οι πολυεθνικές εταιρείες καταβάλλουν φόρους στον τόπο 
όπου πραγματοποιούνται κέρδη.  
Δύο ομιλητές αναφέρονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό ως ευκαιρία, αλλά και στο πλαίσιο της μέριμνας 
ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο.  
 
2.2. Ισχυρότερη οικονομία για το μέλλον 
Η πρόεδρος ανοίγει αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης επισημαίνοντας ορισμένες από τις κύριες ιδέες 
που αντικατοπτρίζονται στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, μεταξύ άλλων την πρόταση για τη 
δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για την Ευρώπη, την επανεξέταση της οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ ώστε να αντικατοπτρίζονται οι προτεραιότητές της· την Πράσινη Συμφωνία, τα 
κοινωνικά δικαιώματα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα 
της Ευρώπης σε μελλοντικές κρίσεις και να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανθρωποκεντρική, 
εστιάζοντας περισσότερο στην πρόοδο του ανθρώπου και προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους. 
Ο εκπρόσωπος της ομάδας εργασίας εξηγεί κατά την παρέμβασή του, ότι μεγάλο μέρος του σκεπτικού του 
συνομιλητή του αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η οικονομία θα μπορούσε να καταστεί περισσότερο 
πράσινη και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της 
αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων, π.χ. μέσω της ανακύκλωσης, της διάθεσης λιγότερο επιβλαβών 
για το περιβάλλον προϊόντων, της μείωσης των αποβλήτων και της καλύτερης εκπαίδευσης των πολιτών.  
Στη συζήτηση που ακολουθεί συνεχίζεται ο διάλογος σχετικά με την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής 
προστασίας και οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Ορισμένοι ομιλητές τονίζουν την ανάγκη για επενδύσεις, 
τόσο δημόσιες όσο και κοινωνικές, και υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων και προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση. Οι ομιλητές 
αυτοί τονίζουν επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι μεταβάσεις είναι δίκαιες και ότι κανείς δεν μένει 
στο περιθώριο. Άλλοι θεωρούν την ανταγωνιστικότητα ως προϋπόθεση για το ελκυστικό ευρωπαϊκό 
κοινωνικό μοντέλο καθώς και για μια επιτυχή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και ανησυχούν για το γεγονός 
ότι η Ευρώπη υστερεί σε ανταγωνιστικότητα και, ως εκ τούτου, ζητούν έλεγχο ανταγωνιστικότητας. Τονίζουν 
επίσης ότι εξίσου σημαντικά είναι η ύπαρξη ενός υγιούς δημοσιονομικού συστήματος, περισσότερες 
επενδύσεις στην Έρευνα και Καινοτομία, η τόνωση της ανάπτυξης και η διασφάλιση βεβαιότητας δικαίου. 
Εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για ορισμένες από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, καθώς αυτές θα 
μπορούσαν να αποθαρρύνουν τους πολίτες από το να εργαστούν.  
Ένα άλλο ζήτημα που θίγουν ορισμένοι ομιλητές είναι η ανάγκη να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και η 
φοροαποφυγή και να διασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες καταβάλλουν το μερίδιο των φόρων που τους 
αναλογεί. 
Τίθεται επίσης το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

 
3. Καταληκτικές παρατηρήσεις από την πρόεδρο 

 
Η πρόεδρος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου ότι η συνεδρίαση αυτή αφιερώνει περισσότερο 
χρόνο στο σημείο «Κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας», η επόμενη συνεδρίαση θα εξετάσει πρώτα 
το σημείο «Μια ισχυρότερη οικονομία για το μέλλον». 
Η πρόεδρος, απαντώντας στο αίτημα μερικών μελών για περισσότερες συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας, 
ακόμη και αν χρειαστεί να διεξαχθούν με πλήρως εικονικό τρόπο, επισημαίνει ότι δεν διαβλέπει καμία 
δυσκολία ως προς αυτό.  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας» 



 
 

Πρόεδρος:  Iratxe GARCIA PEREZ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
Εκπρόσωπος: Eoin STAFFORD  
Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 
        

κ. Vincenzo AMENDOLA Συμβούλιο 
κα Clotilde   ARMAND Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 
κα Manon AUBRY Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κα Regina BASTOS Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
κα Nicola BEER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κ. Markus BEYRER Κοινωνικοί εταίροι 
κα Gabriele BISCHOFF Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κα Maret Michaela BRUNNERT  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
κ. Christian  BUCHMANN Εθνικά κοινοβούλια 
κ. Jan CHLUP Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
κα Leah CORSMIT Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
κα  Rosianne  CUTAJAR Εθνικά κοινοβούλια 
κα Helena DALLI Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κα Elisa  GAMBARDELLA Κοινωνία των πολιτών 
κα Iratxe GARCÍA PÉREZ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κ.  Wilm GEURTS Συμβούλιο 
κ. Roman HAIDER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κα Eveliina  HEINÄLUOMA Εθνικά κοινοβούλια 
κ. Michiel HOOGEVEEN Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κα Meira  HOT Εθνικά κοινοβούλια 

κα Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Siim  KALLAS Εθνικά κοινοβούλια 
κ. Joémy LINDAU Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Stefano  MALLIA Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

κα Vladimíra  MARCINKOVÁ Εθνικά κοινοβούλια 
κα Mairead MCGUINNESS Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κα  Andreja METELKO-ZGOMBIC Συμβούλιο 
κα Roberta METSOLA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κ. Radu-Mihai  MIHAIL Εθνικά κοινοβούλια 
κα Lucía  MUÑOZ Εθνικά κοινοβούλια 
κ. Siegfried MUREȘAN Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κ. Niklas Hendrik NIENASS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κα Μαρίνα  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Εθνικά κοινοβούλια 
κα Aoife O’LEARY Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
κ. Władysław  ORTYL Επιτροπή των Περιφερειών 
κ. Kacper PAROL Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 



 
κα Sirpa PIETIKÄINEN Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κ. Neale  RICHMOND Εθνικά κοινοβούλια 
κ. Vibe RØMER WESTH Συμβούλιο 

κ. Oliver  ROPKE Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

κ. Christophe ROUILLON Επιτροπή των Περιφερειών 
κ. Vladimír ŠORF Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
κ. Eoin STAFFORD  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
κ.  Andres SUTT Συμβούλιο 
κα  Katja TRILLER VRTOVEC Συμβούλιο 
κα Els  VAN HOOF Εθνικά κοινοβούλια 
κα Monika VANA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κ.  Luca VISENTINI Κοινωνικοί εταίροι 
κα Ružica  VUKOVAC Εθνικά κοινοβούλια 

 


