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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

 
Az erősebb gazdasággal, társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó 

munkacsoport 
 

Elnök: Iratxe García Pérez, Európai Parlament  
 

2022. április 7., 18.00-20.00 
 

1) Az elnök megnyitója 
Az ülésre hibrid formában kerül sor, és interneten közvetítik. Az elnök ismerteti a felülvizsgált 
javaslattervezeteket, amelyeket az ülést megelőző napon köröztettek. Elmondja, hogy a 
dokumentumot kiigazították a kétoldalú konzultációkat követő héten korábban körbeküldött 
változathoz képest, és reményét fejezi ki, hogy e legutóbbi változtatásokkal a kompromisszum az 
asztalnál ülő valamennyi fél számára elfogadható lesz. Megjegyzi, hogy ez sok és kemény munkát 
igényelt, egyrészt azért, hogy megtartsuk a polgárok ajánlásait és az azokban foglalt erős szociális 
programot, másrészt ötvözve azt a munkacsoport más tagjai által kért elemekkel egy kiegyensúlyozott 
kompromisszum érdekében.  

 
2) A szóvivő és a helyettes szóvivő felszólalása 

A szóvivő tudomásul veszi az elnök és csapata által végzett kemény munkát, és jelzi, hogy a polgárok 
számára az a legfontosabb, hogy az ajánlásaikban megfogalmazott határozott szociális program 
továbbra is szerepeljen a javaslatokban, ami még mindig így van. A legutóbbi változásokat illetően 
hangsúlyozza, hogy a javasolt versenyképességi tanácsadó testület nem képvisel minden polgárt, 
mivel a szociális partnerek általában nem képviselik a munkanélkülieket. A helyettes szóvivő jelzi, hogy 
a bevezetés végén a legutóbbi tervezetbe beillesztett két mondat úgy értelmezhető, hogy 
megkérdőjelezi az európai polgári testület ajánlásai és a különböző nemzeti polgári vitacsoportok 
ajánlásai közötti széles körű konszenzust. Üdvözli azt is, hogy az olasz vitacsoport néhány nem 
egyértelmű ajánlása már nem szerepel a szöveg legutóbbi változatában. 
 

3) A melléklet szerinti felülvizsgált javaslattervezetek megvitatása a felülvizsgált 
javaslattervezetek 2022. április 8–9-i plenáris ülés elé terjesztése céljából  

A képviselők túlnyomó többsége üdvözli az elnök által előterjesztett kompromisszumot, és köszönetet 
mond a polgároknak és az elnöknek kemény munkájukért. Ugyanakkor a legtöbb felszólaló megjegyzi, 
hogy a szöveg kompromisszumos jellegű, és olyan elemeket is tartalmaz, amelyeket megfelelőnek tart, 
és olyanokat is, amelyek nem nyerik el a tetszését. Emellett néhány képviselő módosításokat javasol 
a szövegben. Az elnök kitart amellett, hogy a változtatások nem változtathatják meg a szöveg 
egyensúlyát, tekintettel arra, hogy mennyire törékeny a kompromisszum, és hogy e változtatásokkal 
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kapcsolatban az ülésen kell konszenzusra kell jutni. Az ülés során a következő változtatásokról 
egyeznek meg: 

- A 2. javaslat XX. intézkedésének (versenyképességi vizsgálat) kiigazítása a nemek közötti 
egyenlőség és a Párizsi Megállapodás belefoglalása érdekében, valamint a javasolt 
versenyképességi tanácsadó testület irányításának a szervezett civil társadalomra való 
kiterjesztése.  

- Az 1. javaslat célkitűzésének oly módon történő kiigazítása, hogy a zöld és digitális átállás 
„figyelmen kívül hagyása nélkül” kifejezés helyett inkább annak „figyelembevétele” 
szerepeljen; 

- A „helyi termelés és fogyasztás” beillesztése az 1. javaslat I. intézkedésébe; 
- Az 1. javaslat III. intézkedésében a „kiigazítás” szó „felülvizsgálatra” történő módosítása; 
- Hivatkozás mind a négy szabadságra a 2. javaslat XIX. intézkedésében (az „emberek” és a 

„tőke” hozzáadása); 
- Az „oktatás szabad mozgásáról” szóló intézkedés beillesztése (az V. javaslatban); valamint 
- Az V. javaslat VIII. és IX. intézkedéséhez kapcsolódódóan a többnyelvű digitális platformra való 

hivatkozás beillesztése.  
 

Emellett néhány képviselő javasolja az átláthatóság javítását a végleges dokumentumban, amikor 
a munkacsoport megbeszélésein elhangzott intézkedésekre való hivatkozásról van szó.  

 
4) Az elnök lezárja az ülést  

 
Az elnök köszönetet mond mindenkinek konstruktív hozzáállásáért, és különösen a polgároknak az 
ebben a nehéz helyzetben végzett kemény munkájukért. Bejelenti a végleges dokumentumban 
végrehajtandó kiigazításokat, és felkéri az összes felszólalót, hogy az április 9-i, szombaton tartandó 
plenáris ülésen – a munkacsoport ülését követő módosításokkal együtt – hagyják jóvá a 
dokumentumot.  
A szóvivő köszönetet mond mindenkinek pozitív szerepvállalásáért, és üdvözli az európai 
versenyképességi tanácsadó testület irányításának kiigazítását. 
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MELLÉKLET. Az erősebb gazdasággal, társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó 
munkacsoport tagjainak jegyzéke 
 

Elnök:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Európai Parlament) 
Szóvivő: 
Helyettes szóvivő: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Utónév Családnév Komponens 
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 
Wopke HOEKSTRA 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 
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 
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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 
Andres SUTT Tanács 
Katja TRILLER VRTOVEC Tanács 
Els  VAN HOOF Nemzeti parlamentek 
Monika VANA Európai Parlament 
Luca VISENTINI Szociális partnerek 
Ružica  VUKOVAC Nemzeti parlamentek 

 


