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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 
Az erősebb gazdasággal, társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó 

munkacsoport, elnök: Iratxe Garcia Perez, Európai Parlament 
2021. október 22., 14.00–16.00 

 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

Az ülésre hibrid formában került sor. Az elnök üdvözli az összes képviselőt, és hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy képviseljék az Európa jövőjéről szóló konferencia sokszínűségét és inkluzivitását. 
Emlékeztet továbbá a munkacsoportok fő célkitűzésére és eljárási szempontjaira, összhangban az 
eljárási szabályzattal és a feladatmeghatározással. E tekintetben az alakuló ülés napirendje a 
következő elemekre összpontosított: 
 

 Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás/Oktatás, kultúra, ifjúság és 
sport/Digitális átalakulás” nevű európai polgári vitacsoport első megállapításainak összegzése 
– a vitacsoport tagjainak rövid előadása és vita. 

 A többnyelvű digitális platformmal kapcsolatos releváns észrevételek – első vita. 
 

2. Vita 
 
Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás/Oktatás, kultúra, ifjúság és 
sport/Digitális átállás” nevű európai polgári vitacsoportnak a párbeszéd során felszólaló képviselői 
ismertették a témákat, amelyeket a résztvevők az első ülésen kiemeltek, és további megvitatásra 
javasoltak: 

 A szociális jogok megerősítése, méltányos és hozzáférhető munkaerőpiac kiépítése, különös 
tekintettel a fiatalokra, a nőkre és a kiszolgáltatott csoportokra; 

 az innovatív, versenyképes és reziliens gazdaság előmozdítása; 

 esélyegyenlőség biztosítása és a szükséges készségek fejlesztése. 
 
A munkacsoport többi tagja az európai polgári vitacsoportok, a többnyelvű digitális platform és a 
polgárokkal folytatott nemzeti konzultációk keretében felmerült kérdésekkel foglalkozott. Számos 
hozzászólásra született, többek között a következőket emelték ki: 
 

 a világjárvány utáni gazdasági modell újragondolása fenntartható és inkluzív megközelítés 
alapján, a versenyképesség, a növekedés és a reziliencia erősítése révén, a helyreállítási 
eszköz és a SURE tapasztalataira építve; a zöld és digitális átállásban rejlő lehetőségek 
kiaknázása, figyelembe véve a legkiszolgáltatottabb polgárokra és régiókra gyakorolt hatást, 
és az igazságos átmenet biztosítása; 

 a szociális jogok és védelem felfelé irányuló konvergenciája EU-szerte (többek között a 
szociális jogok európai pillérének teljes körű végrehajtása, egy új társadalmi szerződés és a 
társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv beillesztése révén); 
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 teljes mértékben ki kell használni az uniós költségvetésben rejlő lehetőségeket a reformokra, 
a beruházásokra és az innovációra való összpontosítás érdekében; 

 méltányos adóztatás, valamint az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem; 

 a készségek és a gazdaság inkluzivitásának javítása, különös tekintettel a fiatalokra, a nőkre 
és a kiszolgáltatott csoportokra. 

 
A felszólalások közül néhány a következőket érintette: 

 annak szükségessége, hogy ne nőjenek aránytalanul a vállalkozásokra, különösen a kkv-kra 
nehezedő költségvetési és szabályozási terhek, például az új kezdeményezések 
„versenyképességi vizsgálata” révén;  

 a költségvetési stabilitás fenntartásának és az EU költségvetési irányvonalának fontossága; 

 a fentiek finanszírozására alkalmas uniós költségvetés és az Unó saját források létrehozására 
való képessége. 

 
Valamennyi felszólalás arra mutatott, hogy a munkacsoportnak konkrét célkitűzéseket kell 
meghatároznia és eredményeket kell felmutatnia az európai polgári vitacsoportok és a nemzeti 
polgári vitacsoportok ajánlásai alapján, valamint figyelembe véve a többnyelvű digitális platform 
hozzájárulásait. 
 

3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök méltatja a nyílt és konstruktív vitát, és megjegyzi, hogy a munka lezárásához a 
munkacsoportnak közös álláspontot kell kialakítania, amelyhez az összes komponens egyetértésére 
van szükség. Kiemelte, hogy számos kifejtett álláspont nem ellentétes, hanem inkább kiegészítik 
egymást.  Ez megfelelő alapot jelentene a további eszmecseréhez. A következő ülésre decemberben 
kerül sor, és azon már az európai polgári vitacsoport ajánlásait fogják megvitatni. 
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I. MELLÉKLET – Az erősebb gazdasággal, társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással 
foglalkozó munkacsoport tagjainak jegyzéke 
 

Elnök:  Iratxe GARCIA PEREZ (Európai Parlament) 

Vincenzo AMENDOLA Tanács 

Clotilde ARMAND Helyi/regionális képviselő 

Manon AUBRY Európai Parlament 

Regina BASTOS 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Nicola BEER Európai Parlament 

Markus BEYRER Szociális partnerek 

Gabriele BISCHOFF Európai Parlament 

Maret Michaela BRUNNERT Európai polgári vitacsoportok 

Christian BUCHMANN Nemzeti parlamentek 

Jan CHLUP 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Leah CORSMIT 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

Rosianne CUTAJAR Nemzeti parlamentek 

Helena DALLI Európai Bizottság 

Johan DANIELSSON Európai Parlament 

Elisa GAMBARDELLA Civil társadalom 

Iratxe GARCÍA PÉREZ Európai Parlament 

Wilm GEURTS Tanács 

Roman HAIDER Európai Parlament 

Eveliina HEINÄLUOMA Nemzeti parlamentek 

Michiel HOOGEVEEN Európai Parlament 

Meira HOT Nemzeti parlamentek 

Peter HUMMELGAARD Tanács 

Camila Isabelle Chalotte JENSEN Európai polgári vitacsoportok 

Siim KALLAS Nemzeti parlamentek 

Joémy LINDAU Európai polgári vitacsoportok 

Stefano MALLIA 
Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság 

Vladimíra MARCINKOVÁ Nemzeti parlamentek 

Mairead MCGUINNESS Európai Bizottság 

Andreja 
METELKO-
ZGOMBIC 

Tanács 

Roberta METSOLA Európai Parlament 

Radu-Mihai MIHAIL Nemzeti parlamentek 

Lucía MUÑOZ Nemzeti parlamentek 

Siegfried MUREȘAN Európai Parlament 

Niklas Hendrik NIENASS Európai Parlament 

Marina NIKOLAOU Nemzeti parlamentek 

Aoife O’LEARY Európai polgári vitacsoportok 

Władysław ORTYL Régiók Bizottsága 
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Kacper PAROL Európai polgári vitacsoportok 

Sirpa PIETIKÄINEN Európai Parlament 

Neale RICHMOND Nemzeti parlamentek 

Oliver ROPKE 
Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság 

Christophe ROUILLON Régiók Bizottsága 

Vladimír ŠORF Európai polgári vitacsoportok 

Eoin STAFFORD  Európai polgári vitacsoportok 

Andres SUTT Tanács 

Katja TRILLER VRTOVEC Tanács 

Els VAN HOOF Nemzeti parlamentek 

Monika VANA Európai Parlament 

Luca VISENTINI Szociális partnerek 

Ružica VUKOVAC Nemzeti parlamentek 

 


