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

προεδρία της Iratxe Garcia Perez, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
22 Οκτωβρίου 2021, από τις 14.00 έως τις 16:00 

 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου  
 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή. Η πρόεδρος καλωσορίζει όλα τα μέλη και 
υπογραμμίζει τη σημασία της εκπροσώπησης της πολυμορφίας και της συμμετοχικότητας της 
Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Υπενθυμίζει επίσης τον κύριο στόχο και τις διαδικαστικές 
πτυχές των ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τους όρους εντολής. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης συγκρότησης σε σώμα επικεντρώνεται στα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 

 πρώτο σχετικό αποτέλεσμα της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών «Ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και 
αθλητισμός/Ψηφιακός μετασχηματισμός» – σύντομη παρουσίαση από τα μέλη της ομάδας 
και συζήτηση·  

 σχετικές συμβολές στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα – πρώτη συζήτηση. 
 
 

2. Συζήτηση 
 
Οι εκπρόσωποι της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας/Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός/Ψηφιακός μετασχηματισμός» 
που παρεμβαίνουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημαίνουν τα θέματα που έχουν 
προσδιορίσει και εγκρίνει για περαιτέρω συζήτηση τα μέλη της ομάδας κατά την πρώτη 
συνεδρίαση, συγκεκριμένα:  

 οικοδόμηση δίκαιης και προσβάσιμης αγοράς εργασίας με ιδιαίτερη προσοχή στη νεολαία, 
τις γυναίκες και τις ευάλωτες ομάδες· 

 προώθηση μιας καινοτόμου, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής οικονομίας· 

 παροχή ίσων ευκαιριών και ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων. 
 
Τα άλλα μέλη της ομάδας εργασίας παρουσιάζουν επιλεκτικά ζητήματα που έχουν προκύψει τόσο 
από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών όσο και από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και 
επισημαίνουν ιδιαίτερα τα εξής:  
 

 την επανεξέταση του οικονομικού μοντέλου μετά την πανδημία με την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας· την αξιοποίηση των ευκαιριών της πράσινης 
και της ψηφιακής μετάβασης, με παράλληλη συνεκτίμηση του αντικτύπου στους πλέον 
ευάλωτους πολίτες και εδάφη· 
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 την προς τα άνω εναρμόνιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και της προστασίας σε ολόκληρη 
την ΕΕ (μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και της ενσωμάτωσης πρωτοκόλλου για την κοινωνική πρόοδο)·  

 την ανάγκη να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του προϋπολογισμού της ΕΕ και να δοθεί 
έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και την καινοτομία·  

 τη δίκαιη φορολόγηση και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· 

 τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της συμμετοχικότητας της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη νεολαία, τις γυναίκες και τις ευάλωτες ομάδες.  

 
Ορισμένες από τις παρεμβάσεις αφορούν: 

 την ανάγκη να μην αυξηθεί η φορολογική και η κανονιστική επιβάρυνση για τις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·  

 τη σημασία της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και του δημοσιονομικού 
προσανατολισμού της ΕΕ· 

 τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω και την ικανότητά της να 
παράγει ιδίους πόρους.  

 
 
Όλες οι παρεμβάσεις συγκλίνουν στο ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να θέσει συγκεκριμένους 
στόχους και να επιτύχει αποτελέσματα, με βάση τις συστάσεις που προέρχονται από τις ομάδες 
Ευρωπαίων πολιτών, τις εθνικές ομάδες πολιτών και με γνώμονα τις συμβολές από την πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα.  
 

3. Τελικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 
Η πρόεδρος επικροτεί τον ανοικτό και εποικοδομητικό χαρακτήρα της συζήτησης και σημειώνει ότι, 
για την επίτευξη αποτελεσμάτων, η ομάδα εργασίας πρέπει να καθορίσει κοινή θέση, για την οποία 
απαιτείται η συμφωνία όλων των συμμετεχόντων μερών. Τονίζει ότι πολλές από τις θέσεις που 
έχουν εκφραστεί δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά, στην πραγματικότητα, αλληλοσυμπληρώνονται.  
Αυτό αποτελεί καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις. Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί 
τον Δεκέμβριο και θα τεθεί προς συζήτηση το σύνολο των συστάσεων της ομάδας Ευρωπαίων 
πολιτών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για μια ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
 

Πρόεδρος:  Iratxe GARCIA PEREZ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 

κ. Vincenzo AMENDOLA Συμβούλιο 

κα Clotilde ARMAND 
Τοπική/Περιφερειακή 

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 

κ. Johan DANIELSSON Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

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 

κ.  Peter HUMMELGAARD Συμβούλιο 

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 
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κ. Kacper PAROL Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Sirpa PIETIKÄINEN Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Neale  RICHMOND Εθνικά κοινοβούλια 

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 

 
 

 


