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1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

Iratxe García Pérez elnök megnyitja a munkacsoport harmadik ülését, megjegyezve, hogy azt az előző 

ülésen elfogadottaknak megfelelően interneten közvetítik. Bejelenti, hogy február 25–27-én az 

európai polgári vitacsoport előterjeszti az e munkacsoport által megvitatandó ajánlásait, amelyeket a 

konferencia márciusi plenáris ülésén is ismertetnek majd. Megemlíti, hogy számos nemzeti vitacsoport 

is befejezte munkáját, és néhány általuk kidolgozott ajánlás releváns volt a munkacsoport számára. 

Ezeket az ajánlásokat már közzétették az online platformon. 

 

2. Vita – Erősebb gazdaság a jövő számára 
 

Az elnök röviden emlékeztet az európai polgári vitacsoport által kidolgozott iránymutatások 

némelyikére. Európának egyértelműen szüksége van egy új, inkluzív növekedési modellre, amely 

összeegyezteti a társadalmi problémákat a gazdasági növekedéssel. Az adózás kiemelt kérdés, amelyet 

az EU-nak figyelembe kell vennie. A demokráciát elszámoltatható és átlátható uniós intézményekkel 

kell előmozdítani, az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek pedig fontos szerepet kell 

játszaniuk. Beruházásokra van szükség a reziliencia javításához minden jövőbeli válság és az 

egyenlőtlenségek kezeléséhez. Általában véve a gazdaság emberközpontúbb megközelítésére van 

szükség. 

 

Számos felszólaló hangsúlyozza, hogy a versenyképesség és a társadalmi igazságosság kéz a kézben 

jár. Az infrastrukturális közberuházások alapvető fontosságúak, például az internet, a vasút, az oktatás 

és a (digitális) készségek terén az innováció és a versenyképesség lehetővé tétele érdekében, vagy az 

egészségügyi és egyéb szociális szolgáltatások terén a szegénység elleni küzdelem és különösen a 

továbbra is kiszolgáltatott helyzetben lévők életkörülményeinek javítása érdekében. Néhány felszólaló 

nagyobb költségvetési felelősségvállalásra szólít fel, míg mások hangsúlyozzák, hogy szükség lehet az 
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államadósság növelésére, ha a zöld átállás mögött meghúzódó célok elérésére és a válságból való 

stabil kilábalás biztosítására irányuló beruházásokra kerül sor. A felszólalók hangsúlyozzák az egységes 

piac szerepét az uniós gazdaság versenyképességének fenntartásában, és az egységes piac vizsgálatára 

szólítanak fel. Néhány felszólaló kiáll a „versenyképességi vizsgálatok” alkalmazása mellett, melyek 

hasznosak lehetnek, és folytatni kell a „versenyképesség” fogalmával kapcsolatos megbeszéléseket. 

Az ilyen „vizsgálatok” kialakítása és módja azonban ebben a szakaszban még nem teljesen egyértelmű. 

A helyreállítási folyamat igazságosságra vonatkozó dimenziójának biztosítása érdekében néhány 

felszólaló a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv tényleges végrehajtását javasolja, továbbá azt, 

hogy az európai szemeszterbe és a gazdasági kormányzásba építsenek be a „GDP-n túlmutató” 

dimenziót (különösen szociális és környezetvédelmi kérdéseket). Számos felszólaló számára a szociális 

jogok tiszteletben tartása, a jól működő szociális párbeszéd, a munkahelyi demokrácia és a kollektív 

tárgyalások állnak a jól működő gazdaság középpontjában. A kutatásnak és az innovációnak, valamint 

a fiatalok vállalkozói készségének tovább kell erősítenie az EU gazdaságát. Számos tag szerint az EU-

nak több hatáskörrel kellene rendelkeznie az adózás terén az uniós gazdaságok közötti 

egyenlőtlenségek korrekciója, valamint az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem érdekében. 

Az EU-nak fokoznia kell a stratégiai termékek saját termelését. A nemek közötti egyenlőséggel 

kapcsolatos kérdéseket a gazdaság valamennyi aspektusába be kell építeni, és prioritásként kell 

kezelni a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet. Felvetődik, hogy tovább kell erősíteni a szociális jogok 

európai pillérének végrehajtását. Továbbra is összehangolt megoldásokat keresve a közös uniós 

kihívások kezelésére, néhányan megemlítik, hogy bizonyos kérdéseknek nemzeti hatáskörben kell 

maradniuk (ilyen például a szociális ellátórendszer). 

 

A folyamattal és a munkamódszerekkel kapcsolatban számos kérdés merül fel. Néhányan 

emlékeztetnek a harmadik időközi jelentéssel kapcsolatos fenntartásaikra, és azt állítják, hogy számos 

kérdés kimaradt. A megfelelő előkészületek érdekében a vitadokumentumokat jó előre meg kell 

osztani a munkacsoport tagjaival. A polgárok javaslatait/ajánlásait csoportosítani kell, hogy azokat a 

munkacsoportban hatékonyan lehessen megvitatni. Néhányan közlekedésilámpa-rendszert 

javasolnak a polgárok javaslatai átvilágításának lehetővé tételére (piros: uniós hatáskörön kívül eső, 

narancssárga: már folyamatban van, zöld: új ötletek uniós hatáskörön belül). Más tagok arra 

figyelmeztetnek, hogy a jelenleg az EU hatáskörén kívül eső javaslatokat nem szabad elvetni, mivel a 

konferencia célja Európa jövőjének meghatározása. A munkacsoport következtetéseit írásban kell 
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megfogalmazni, hogy azok egyértelmű formában kerüljenek a plenáris ülés elé, ugyanakkor még 

tisztázni kell a munkacsoport következtetései elfogadásának módját. Több tag számára a konferencia 

menetrendje túl szoros, és a záró plenáris üléseket el kellene halasztani annak érdekében, hogy a 

polgári vitacsoportok és a munkacsoport véglegesíthesse munkáját. A jövőre nézve egy felszólaló azt 

javasolja, hogy az uniós intézmények – lehetőség szerint évente – tájékoztassák a polgárokat az 

ajánlások végrehajtásáról.  

 

3. Az elnök záró megjegyzései 
Az elnök bejelenti, hogy fel fogja hívni a konferencia vezető testületének figyelmét a 

munkamódszerekkel és a menetrenddel kapcsolatban megfogalmazott aggályokra és kérdésekre. Az 

elnök arra is rámutat, hogy a munkacsoporthoz kapcsolódó polgári vitacsoport következtetéseinek 

elhalasztása lelassította a folyamatot. A munkacsoport következő ülésére tisztázni kell a 

következtetések elfogadásának ütemezését és módját. 
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