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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 
Ομάδα εργασίας για μια ισχυρότερη οικονομία με κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 

 
Υπό την προεδρία της Iratxe García Pérez  

(μερική αντικατάσταση από την Gabriele Bischoff),  
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

 
21 Ιανουαρίου 2022, από τις 10.00 έως τις 12.00 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 

Η πρόεδρος Iratxe Garcia Perez κηρύσσει την έναρξη της τρίτης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας, 

επισημαίνοντας ότι μεταδίδεται μέσω διαδικτύου, όπως συμφωνήθηκε στην προηγούμενη 

συνεδρίαση. Ανακοινώνει ότι στις 25-27 Φεβρουαρίου η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών θα υποβάλει τις 

συστάσεις της που θα συζητηθούν από την εν λόγω ομάδα εργασίας, οι οποίες θα παρουσιαστούν 

επίσης στην Ολομέλεια της Διάσκεψης τον Μάρτιο. Αναφέρει ότι αρκετές εθνικές ομάδες έχουν 

ολοκληρώσει το έργο τους και ορισμένες συστάσεις που διατύπωσαν αφορούσαν την εν λόγω ομάδα 

εργασίας. Οι συστάσεις αυτές έχουν ήδη δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα. 

 

2. Συζήτηση - Μια ισχυρότερη οικονομία για το μέλλον 
 

Η πρόεδρος αναφέρεται εν συντομία σε ορισμένες από τις κατευθύνσεις που ανέπτυξε η ομάδα 

Ευρωπαίων πολιτών. Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς —το οποίο θα συνδυάζει 

κοινωνικά ζητήματα και οικονομική ανάπτυξη— είναι σαφώς απαραίτητο για την Ευρώπη. Η 

φορολογία αποτελεί εξέχον ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη από την ΕΕ. Η δημοκρατία θα 

πρέπει να προαχθεί μέσω διαφανών και υπεύθυνων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια οφείλουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Οι επενδύσεις 

είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, την αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών 

κρίσεων και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Γενικά, εκφράζεται η απαίτηση για μια πιο 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση της οικονομίας. 

 

Πολλοί ομιλητές τόνισαν ότι η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες. Οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές είναι απαραίτητες, όπως για παράδειγμα στο 

διαδίκτυο, στους σιδηροδρόμους, στην εκπαίδευση και στις (ψηφιακές) δεξιότητες —ούτως ώστε να 
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δοθεί η δυνατότητα για ανάπτυξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας— ή στην υγειονομική 

περίθαλψη και σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης, ιδίως εκείνων που παραμένουν ευάλωτοι. Ορισμένοι ομιλητές ζήτησαν 

μεγαλύτερη δημοσιονομική ευθύνη, ενώ άλλοι τόνισαν ότι η αύξηση του δημόσιου χρέους ενδέχεται 

να αποδειχθεί αναγκαία εάν πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων της 

πράσινης μετάβασης και για τη διασφάλιση ισχυρής ανάκαμψης από την κρίση. Οι ομιλητές τόνισαν 

τον ρόλο της ενιαίας αγοράς στη διατήρηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και ζήτησαν 

τη δοκιμασία της ενιαίας αγοράς. Ορισμένοι ομιλητές είδαν τους «ελέγχους ανταγωνιστικότητας» ως 

ένα δυνητικά χρήσιμο εργαλείο και θέλησαν να συνεχίσουν τη συζήτηση σχετικά με τον ορισμό της 

«ανταγωνιστικότητας». Ωστόσο, ο σχεδιασμός και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να τεθούν 

σε εφαρμογή οι εν λόγω «έλεγχοι» δεν είναι αρκετά σαφείς στην παρούσα φάση. Για να εξασφαλιστεί 

η δίκαιη διάσταση της διαδικασίας ανάκαμψης, κάποιοι από τους ομιλητές πρότειναν την ουσιαστική 

εφαρμογή του πρωτοκόλλου κοινωνικής προόδου και πρότειναν να συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο και στην οικονομική διακυβέρνηση η διάσταση «πέραν του ΑΕΠ» (ιδίως για κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά ζητήματα). Για πολλούς ομιλητές, ο σεβασμός των κοινωνικών δικαιωμάτων, η 

ομαλή λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου, η δημοκρατία στην εργασία και οι συλλογικές 

διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας. Η οικονομία 

της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην 

επιχειρηματικότητα των νέων. Πολλά μέλη πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να έχει περισσότερες εξουσίες 

στον τομέα της φορολογίας προκειμένου να διορθώσει τις ανισότητες στις οικονομίες της ΕΕ και να 

καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη δική της 

παραγωγή στρατηγικών προϊόντων. Τα ζητήματα φύλου θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις 

πτυχές της οικονομίας και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 

Επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων. Αν και εξακολουθούν να αναζητούνται συντονισμένοι τρόποι επίλυσης κοινών 

προβλημάτων της ΕΕ, ορισμένοι ομιλητές σημείωσαν ότι κάποια ζητήματα θα πρέπει να 

παραμείνουν αρμοδιότητα εθνικού επιπέδου (π.χ. το σύστημα κοινωνικών παροχών). 

 

Διατυπώθηκαν ορισμένα σχόλια σχετικά με τη διαδικασία και τις μεθόδους εργασίας. Ορισμένα μέλη 

επανέλαβαν τις επιφυλάξεις τους για την τρίτη ενδιάμεση έκθεση, υποστηρίζοντας ότι ήταν ελλιπής. 

Τα έγγραφα προς συζήτηση πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως στα μέλη της ομάδας εργασίας, ώστε 
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να είναι δυνατή η κατάλληλη προετοιμασία. Οι προτάσεις/συστάσεις των πολιτών θα πρέπει να 

ομαδοποιηθούν προκειμένου να συζητηθούν με αποδοτικότερο τρόπο στην ομάδα εργασίας. 

Ορισμένα μέλη πρότειναν ένα σύστημα φωτεινών σηματοδοτών (κόκκινο: εκτός του πεδίου 

εφαρμογής της ΕΕ, πορτοκαλί: εν εξελίξει, πράσινο: νέες ιδέες εντός του πεδίου εφαρμογής της ΕΕ), 

ώστε να είναι δυνατή η εξέταση των προτάσεων των πολιτών. Άλλα μέλη προειδοποίησαν ότι οι 

προτάσεις που επί του παρόντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΕΕ δεν θα πρέπει να 

απορριφθούν, δεδομένου ότι η Διάσκεψη αποσκοπεί στον καθορισμό του μέλλοντος της Ευρώπης. 

Τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας θα πρέπει να συντάσσονται σε σαφή, γραπτή μορφή, ώστε 

να μπορούν να ληφθούν υπόψη στην Ολομέλεια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εγκρίνονται τα 

συμπεράσματα πρέπει να αποσαφηνιστεί. Για αρκετά μέλη, το χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης είναι 

υπερβολικά αυστηρό και οι καταληκτικές σύνοδοι ολομέλειας θα πρέπει να αναβληθούν ώστε να 

μπορέσουν οι ομάδες πολιτών και η ομάδα εργασίας να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Για το 

μέλλον, ένας ομιλητής πρότεινε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενημερώνουν τους πολίτες —

ενδεχομένως σε ετήσια βάση— σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των συστάσεων.  

 

3. Καταληκτικές παρατηρήσεις από την πρόεδρο 
Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα θέσει υπόψη της εκτελεστικής επιτροπής της Διάσκεψης τις 

ανησυχίες και τα ερωτήματα που εκφράστηκαν σχετικά με τις μεθόδους εργασίας και το 

χρονοδιάγραμμα. Η πρόεδρος επισημαίνει επίσης ότι η διαδικασία είχε επιβραδυνθεί λόγω της 

καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας πολιτών σχετικά με την ομάδα εργασίας. 

Το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος έγκρισης των συμπερασμάτων θα πρέπει να διευκρινιστούν κατά 

την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. 

 

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 
        

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

η κ. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Marina KALJURAND Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
ο κ. Siim  KALLAS Εθνικά κοινοβούλια 
ο κ. Joémy LINDAU Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Stefano  MALLIA Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

η κ. Vladimíra  MARCINKOVÁ Εθνικά κοινοβούλια 
η κ.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Συμβούλιο 
η κ. Roberta METSOLA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Radu-Mihai  MIHAIL Εθνικά κοινοβούλια 
η κ. Lucía  MUÑOZ Εθνικά κοινοβούλια 
ο κ. Siegfried MUREȘAN Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Niklas Hendrik NIENASS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η κ. Leverne NIJMAN Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 
η κ. Μαρίνα  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Εθνικά κοινοβούλια 
ο κ. Władysław  ORTYL Επιτροπή των Περιφερειών 
ο κ. Kacper PAROL Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
η κ. Sirpa PIETIKÄINEN Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Neale  RICHMOND Εθνικά κοινοβούλια 
ο κ. Vibe RØMER WESTH Συμβούλιο 

ο κ. Oliver  RÖPKE 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

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

 


