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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

 
Az erősebb gazdasággal, társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó 

munkacsoport 
 

Elnök: Iratxe García Pérez (részben Gabriele Bischoff helyettesíti), Európai Parlament  
 

2022. március 16., 17.00–19.00 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

Iratxe Garcia Perez elnök megnyitja a munkacsoport ötödik ülését, és tájékoztatta a munkacsoport 

tagjait arról, hogy aznap korábban megosztotta a csoporttal a közös titkárság által a munkacsoport 

számára készített GRID-et. Tájékoztatja a munkacsoportot, hogy a GRID ebben a szakaszban három 

oszlopot tartalmaz, amelyek közül az első az európai polgári vitacsoport ajánlásait tükrözi, a második 

az érintett nemzeti polgári vitacsoportok ajánlásait tartalmazza, a harmadik oszlop pedig a 

munkacsoport összefoglaló jegyzőkönyveinek és a többnyelvű digitális platformról szóló következő 

jelentésnek a vonatkozó kivonatait tartalmazza. Az eszmecsere megkönnyítése érdekében a polgári 

vitacsoportok különböző ajánlásait témák szerint csoportosították. Az elnök megjegyzi, hogy teljes 

átláthatóság mellett kíván dolgozni a munkacsoporttal, ezért ismerteti a GRID-et. A többnyelvű 

tanácskozások megkönnyítése érdekében gépi fordítást biztosítottak a munkacsoport nyelveire. Az 

elnök arról is tájékoztat, hogy bár a munkacsoport szintjén hivatalosan nem engedélyezik az írásbeli 

hozzászólásokat, üdvözöl minden olyan hozzájárulást, amelyet a képviselők el kívánnak küldeni neki. 

Az előzetes megjegyzéseket követően az elnök felkéri a munkacsoport tagjait, hogy tegyék meg 

észrevételeiket a GRID-ről, különös tekintettel a hiányzó elemekre, valamint a képviselők által 

különösen fontosnak tartott ajánlásokra.  

 

2. Vita 
 

A munkacsoport több tagja elégedetlenségének ad hangot a GRID-del kapcsolatban, mivel úgy vélik, 

hogy az nem tulajdonít kellő hangsúlyt a gazdasággal kapcsolatos szempontoknak. Azt javasolják, hogy 

a GRID-et három további csoporttal egészítsék ki – a versenyképességről, a kkv-król és az egységes 

piacról – annak érdekében, hogy tükrözzék azokat az elképzeléseket, amelyeket a képviselők vetettek 

fel a munkacsoport korábbi ülésein, és amelyek a platformon is megtalálhatók. Ezzel szemben a 

munkacsoport néhány más tagja elégedett a GRID-del, és megjegyzi, hogy a gazdaság megerősítése 
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már tükröződik a polgárok ajánlásában, például azáltal, hogy javaslatot tettek a vállalkozások 

támogatására a zöld és digitális átállás kezelésében, és úgy érzik, hogy három további csoport káros 

lenne a GRID egészének egyensúlyára nézve, de készek fontolóra venni az átalakítást a 

versenyképességi kérdések jobb tükrözése érdekében.  

 

A GRID-ből jelenleg hiányzó konkrét elemek megvitatása során a munkacsoport különböző tagjai 

különböző kérdésekre összpontosítanak. Néhányan a gazdasági kérdésekre, például a kutatás és az 

innováció javítására, kutatási központok létrehozására, az új jogszabályok kkv-kra való alkalmasságát 

vizsgáló teszt elvégzésére, a bürokrácia csökkentésére és a versenyképességi vizsgálat bevezetésére 

összpontosítanak. Mások az európai gazdaság rezilienciájával és autonómiájával kapcsolatos 

szempontokra összpontosítanak, a digitális infrastruktúra autonómiája megteremtésének 

szükségességére, a stratégiai ágazatok – például az űrkutatás – fejlesztésére, az ellátás biztonságára 

és az ellátási láncok diverzifikálására összpontosítva. Megint más képviselők az oktatásra és a 

továbbképzésre összpontosítanak, kiemelve olyan elképzeléseket, mint az Európai Nyílt Egyetem 

létrehozása mindenki számára ingyenes tanfolyamokkal, a jövőbeli munkaerő fejlesztése, a gyermekek 

és a fiatalok gyermek- és ifjúsági garanciákkal való támogatása, valamint a nyelvtanulásba való 

befektetés növelése. A munkát illetően a képviselők hangsúlyozzák a méltányos minimálbér 

fontosságát, tiszteletben tartva a kollektív tárgyalásokat és a különböző jóléti modelleket, a digitális 

munka és különösen a platform-munkavállalók támogatásának szükségességét, ugyanakkor a legtöbb 

hozzászólás szociális kérdésekre összpontosít, ideértve az egységes európai társadalombiztosítási 

azonosító jel bevezetését, a kevésbé fejlett régiók fejlődésének támogatását, a méltányos 

minimáljövedelem biztosítását, a szociális szolgáltatások javítását, ideértve a lakhatást, a hosszú távú 

gondozást és a nem hivatásos gondozók támogatását, végül pedig több alkalommal a szociális 

haladásról szóló jegyzőkönyv felvételét a Szerződésekbe. Ezenkívül egyes tagok rámutatnak a 

méltányos adóztatás fontosságára, és támogatják az ezzel kapcsolatos javaslatokat.  

 

Végezetül a munkacsoport néhány tagja megismétli aggályait a többnyelvű digitális platformról szóló 

jelentések elkészítésének módjával kapcsolatban, a legnépszerűbb elképzelések helyett a kvalitatív 

narratívára összpontosítva. Egy képviselő elégedetlen a munkacsoport rendkívüli ülésének 

megrendezésével.  
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3. Az elnök záró megjegyzései 
Az elnök tájékoztatja a csoportot, hogy a munkacsoport következő ülésére a 25–26-i plenáris ülés 

alkalmával kerül sor. Az elnök szándéka az, hogy benyújtja a munkacsoport első javaslattervezeteit. 

Ezeket az ülést követően a felülvizsgált GRID alapján készítenék el.  

 

 

MELLÉKLET. Az erősebb gazdasággal, társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó 
munkacsoport tagjainak jegyzéke 
 

Elnök:  Iratxe GARCIA PEREZ (Európai Parlament) 
Szóvivő: Kacper Parol  

 

Megszólítás Utónév Vezetéknév Panel 
 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 

 Rosianne  CUTAJAR Nemzeti parlamentek 
 Helena DALLI Európai Bizottság 
 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 

 Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Európai polgári vitacsoportok 

 Marina KALJURAND Európai Parlament  
 Siim  KALLAS Nemzeti parlamentek 
 Joémy LINDAU Európai polgári vitacsoportok 
 Stefano  MALLIA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
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 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 

 Leverne NIJMAN Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

 Marina  NIKOLAOU Nemzeti parlamentek 
 Władysław  ORTYL Régiók Bizottsága 
 Kacper PAROL Európai polgári vitacsoportok 
 Sirpa PIETIKÄINEN Európai Parlament 
 Neale  RICHMOND Nemzeti parlamentek 
 Vibe RØMER WESTH Tanács 
 Oliver  RÖPKE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
 Christophe ROUILLON Régiók Bizottsága 
 Vladimír ŠORF Európai polgári vitacsoportok 
 Eoin STAFFORD Európai polgári vitacsoportok 
 Eva-Maria LIIMETS Tanács 
 Katja TRILLER VRTOVEC Tanács 
 Els  VAN HOOF Nemzeti parlamentek 
 Monika VANA Európai Parlament 
 Luca VISENTINI Szociális partnerek 
 Ružica  VUKOVAC Nemzeti parlamentek 

 


