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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  
 

16 Μαρτίου 2022, από τις 17.00 έως τις 19:00 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 

Η πρόεδρος Iratxe Garcia Perez κηρύσσει την έναρξη της πέμπτης συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας 

ενημερώνοντας τα μέλη της ομάδας εργασίας ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε κοινοποιήσει στην 

ομάδα το έγγραφο GRID για την ομάδα εργασίας όπως εκπονήθηκε από την κοινή γραμματεία. 

Ενημερώνει την Ομάδα Εργασίας ότι το GRID περιέχει τρεις στήλες σε αυτό το στάδιο, μία με τις 

συστάσεις της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών, μία με τις συστάσεις των αρμόδιων Εθνικών Ομάδων 

Πολιτών και μια τρίτη στήλη με σχετικά αποσπάσματα από τα συνοπτικά πρακτικά της Ομάδας 

Εργασίας και από την επικείμενη έκθεση σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Οι 

διάφορες συστάσεις των Ομάδων Πολιτών ομαδοποιήθηκαν ανά θέμα για να διευκολυνθεί η 

συζήτηση. Η πρόεδρος σημειώνει ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με την ομάδα με πλήρη διαφάνεια 

και, ως εκ τούτου, επιθυμεί να μοιραστεί το GRID. Για να διευκολυνθούν οι πολυγλωσσικές 

διαβουλεύσεις, παρασχέθηκαν μηχανικές μεταφράσεις στις γλώσσες της ομάδας εργασίας. Η 

πρόεδρος ενημερώνει επίσης ότι, ενώ οι γραπτές εισηγήσεις δεν επιτρέπονται επισήμως σε επίπεδο 

ομάδας εργασίας, κάθε συμβολή που επιθυμούν να της αποστείλουν οι βουλευτές είναι 

ευπρόσδεκτη. Μετά τις εν λόγω προκαταρκτικές παρατηρήσεις, η πρόεδρος καλεί τα μέλη της 

Ομάδας Εργασίας να σχολιάσουν το GRID, επισημαίνοντας ιδίως τα στοιχεία που λείπουν, καθώς και 

συστάσεις τις οποίες οι βουλευτές κρίνουν ιδιαίτερα σημαντικές.  

 

2. Συζήτηση - 
 

Ορισμένα μέλη της Ομάδας Εργασίας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το GRID, καθώς θεωρούν 

ότι δεν δίνει επαρκή έμφαση στις πτυχές που σχετίζονται με την οικονομία. Προτείνουν να 

συμπληρωθεί το GRID με τρεις ακόμη ομάδες — σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, τις ΜΜΕ και την 

ενιαία αγορά, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι ιδέες που είχαν διατυπώσει τα εν λόγω μέλη σε 

προηγούμενες συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας και ότι μπορούν επίσης να βρεθούν στην 
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πλατφόρμα. Αντιθέτως, ορισμένα άλλα μέλη της Ομάδας Εργασίας εκφράζουν την ικανοποίησή τους 

με το GRID και σημειώνουν ότι η ενίσχυση της οικονομίας ήδη αντικατοπτρίζεται στη σύσταση των 

πολιτών, για παράδειγμα με την πρόταση στήριξης των εταιρειών για την αντιμετώπιση της πράσινης 

και της ψηφιακής μετάβασης, και θεωρούν ότι τρεις επιπλέον ομάδες θα ήταν επιζήμιες για την 

ισορροπία του GRID στο σύνολό του, αλλά θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναδιάταξης 

ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας.  

 

Κατά τη συζήτηση των συγκεκριμένων στοιχείων που απουσιάζουν επί του παρόντος από το GRID, 

διάφορα μέλη της Ομάδας Εργασίας επικεντρώνονται σε διάφορα ζητήματα. Ορισμένοι 

επικεντρώνονται σε οικονομικά ζητήματα, π.χ. τη βελτίωση της έρευνας και της καινοτομίας, τη 

δημιουργία ερευνητικών κόμβων, τη διεξαγωγή τεστ καταλληλότητας των ΜΜΕ για τη θέσπιση νέας 

νομοθεσίας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καθιέρωση ελέγχου ανταγωνιστικότητας. 

Ορισμένοι βουλευτές επικεντρώνονται στις πτυχές που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα και την 

αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας, εστιάζοντας στην ανάγκη καθιέρωσης αυτονομίας των 

ψηφιακών υποδομών, στην ανάπτυξη στρατηγικών τομέων, όπως το διάστημα, η ασφάλεια του 

εφοδιασμού και η διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού. Άλλοι βουλευτές επικεντρώνονται 

στην εκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, τονίζοντας ιδέες, όπως τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού ανοικτού πανεπιστημίου με δωρεάν μαθήματα για όλους, την ανάπτυξη του 

μελλοντικού εργατικού δυναμικού και τη στήριξη των παιδιών και των νέων με τις Εγγυήσεις για τα 

παιδιά και τη νεολαία, καθώς και μεγαλύτερη επένδυση στην εκμάθηση γλωσσών. Όσον αφορά την 

εργασία, οι βουλευτές τονίζουν τη σημασία ενός δίκαιου κατώτατου μισθού, με σεβασμό των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και των διαφόρων μοντέλων κοινωνικής πρόνοιας, την ανάγκη 

στήριξης της ψηφιακής εργασίας και ιδίως των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος 

αριθμός παρεμβάσεων επικεντρώνεται σε κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης 

ενιαίου ευρωπαϊκού κοινωνικού αριθμού, της στήριξης της ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγμένων 

περιφερειών, της διασφάλισης δίκαιου ελάχιστου εισοδήματος, της βελτίωσης των κοινωνικών 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και της 

στήριξης των άτυπων φροντιστών, και, τέλος, σε πολλές περιπτώσεις, της ενσωμάτωσης ενός 

πρωτοκόλλου κοινωνικής προόδου στις Συνθήκες. Επιπλέον, ορισμένα μέλη επισημαίνουν τη 

σημασία της δίκαιης φορολόγησης και υποστηρίζουν τις σχετικές προτάσεις.  
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Τέλος, ορισμένα μέλη της Ομάδας Εργασίας επαναλαμβάνουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο συντάχθηκαν οι εκθέσεις σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, οι 

οποίες εστιάζουν σε ένα ποιοτικό αφήγημα, αντί να αντιπροσωπεύουν τις πλέον αποδεκτές ιδέες. 

Ένας βουλευτής δεν είναι ικανοποιημένος με την εν λόγω έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας.  

 

3. Καταληκτικές παρατηρήσεις της προέδρου 
Η πρόεδρος ενημερώνει την ομάδα ότι η επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας θα 

πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνεδρίασης της ολομέλειας στις 25-26 Μαρτίου. Πρόθεση της 

προέδρου είναι να είναι σε θέση να υποβάλει τα πρώτα σχέδια προτάσεων που προέρχονται από την 

ομάδα εργασίας. Οι εκθέσεις αυτές θα καταρτιστούν βάσει του αναθεωρημένου GRID μετά την 

παρούσα συνεδρίαση.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για μια ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
 

Πρόεδρος:  Iratxe GARCIA PEREZ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
Εκπρόσωπος: Kacper Parol  

 

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 
κ. Vincenzo   AMENDOLA Συμβούλιο 
κα Clotilde   ARMAND Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος 
κα Manon AUBRY Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Regina BASTOS Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από 
τα κράτη μέλη 

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 από 
τα κράτη μέλη 

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 
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κα Eveliina  HEINÄLUOMA Εθνικά Κοινοβούλια 
κ. Michiel HOOGEVEEN Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κα Meira  HOT Εθνικά Κοινοβούλια 

κα Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

κα Marina KALJURAND Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
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 Leverne NIJMAN Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από 
τα κράτη μέλη 

κα Μαρίνα  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Εθνικά Κοινοβούλια 
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  RÖPKE Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

κ. Christophe ROUILLON Επιτροπή των Περιφερειών 
κ. Vladimír ŠORF Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
κ. Eoin STAFFORD Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
κα Eva-Maria LIIMETS 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 

 


