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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, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

 

25 Μαρτίου 2022, από τις 9.00 έως τις 11.30, και από τις 14.00 έως τις 16.00 

 

1) Κήρυξη της έναρξης από την πρόεδρο 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή και μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου. H πρόεδρος 

παρουσιάζει τα σχέδια προτάσεων που διανεμήθηκαν στα μέλη πριν από τη συνεδρίαση. Διευκρινίζει 

ότι το έγγραφο περιλαμβάνει μια εισαγωγή και μια νέα ομάδα για την ανταγωνιστικότητα (σε 

σύγκριση με τον πίνακα που συζητήθηκε προηγουμένως). Τονίζει ότι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 

των συστάσεων που πραγματοποιούν οι πολίτες και των ιδεών των μελών της ομάδας εργασίας είναι 

ένα σύνθετο έργο, αλλά έχει την πεποίθηση ότι τα σχέδια προτάσεων προσφέρουν μια καλή βάση 

για τη συζήτηση. Η πρόεδρος ανακοινώνει επίσης την ολοκλήρωση των εργασιών της ιταλικής 

εθνικής ομάδας πολιτών που υπέβαλε σημαντικό αριθμό συστάσεων στους τομείς πολιτικής που 

σχετίζονται με την εν λόγω ομάδα εργασίας.1 Θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη έκδοση των σχεδίων 

προτάσεων. 

 

2) Παρέμβαση των εκπροσώπων 

Ο εκπρόσωπος ανακοινώνει την αλλαγή της θέσης. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος συμφωνεί ότι το 

έγγραφο συμβαδίζει με τις συστάσεις των πολιτών. 

 

Παρουσίαση και συζήτηση των σχεδίων προτάσεων με σκοπό την παρουσίαση των σχεδίων 

προτάσεων στην ολομέλεια της 26ης Μαρτίου, που οργανώθηκε από ομάδα. 

 

Μέλη σχολίασαν, κατά τον πρώτο γύρο, τη δομή και το γενικό περιεχόμενο του εγγράφου. Ορισμένοι 

εξέφρασαν την αντίθεσή τους, διότι δεν αισθάνονταν ότι οι ιδέες τους αντιπροσωπεύονται (καλά) 

στο έγγραφο και ότι το έγγραφο εξακολουθεί να είναι μεροληπτικό όσον αφορά κοινωνικά ζητήματα. 

Κάποιοι πρότειναν να αναθεωρηθεί το έγγραφο υπό το πρίσμα της νέας κατάστασης με τον πόλεμο 

στην Ουκρανία. Ωστόσο, πολλοί έμειναν ικανοποιημένοι με το κείμενο και ευχαρίστησαν την 

πρόεδρο για το έργο που επιτελέστηκε και παρενέβησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης με 

συγκεκριμένα ζητήματα. Στη συζήτηση ανακοινώθηκαν γραπτές εισηγήσεις από ορισμένους 

ομιλητές. Ορισμένοι ανέφεραν ότι τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν σαφώς την ποικιλομορφία των ιδεών των πολιτών της ΕΕ, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι 

 
1 Όπως αποθηκεύτηκε στην ιστοσελίδα της Πλατφόρμας: https://futureu.europa.eu/pages/plenary 
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θα πρέπει να αφαιρεθούν οι αμφιλεγόμενες προτάσεις. Οι πολίτες τόνισαν ότι το έργο αυτό αφορά 

πιο μακροπρόθεσμους στόχους και ότι δεν επιθυμούν να μεταβληθούν οι ιδέες τους σημαντικά και 

να αποδυναμωθούν. Διατυπώθηκε έκκληση για τη μη χρήση υπερβολικά περιοριστικής γλώσσας στις 

προτάσεις, ενώ άλλα μέλη τόνισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η φιλοδοξία των συστάσεων των 

πολιτών. 

 

3) Βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία 

Τα μέλη συζητούν σχετικά με τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και των ΜΜΕ και την ιδιαίτερη 

έμφαση στις νεοσύστατες επιχειρήσεις που είναι η κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της 

διασυνοριακής συνεργασίας. Αρκετοί ομιλητές επισήμαναν τη σημασία ενός βιώσιμου ενεργειακού 

μείγματος για τη βελτίωση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Ορισμένα μέλη τάχθηκαν υπέρ μιας 

διατύπωσης που είναι περισσότερο γενική, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια 

και το φυσικό αέριο, ενώ άλλα επιθυμούν να διατηρηθεί το ισχύον κείμενο. Συζητήθηκε η 

επισιτιστική ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία γενικότερα, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης σε πρώτες ύλες. Ενώ μερικοί ομιλητές αμφισβήτησαν την ανάγκη να συζητηθεί το 

πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης, πολλοί τόνισαν τον θεμελιώδη ρόλο 

του για μια ισχυρότερη και ανθεκτική οικονομία και ζήτησαν τη συμπερίληψή του, ιδίως από την 

άποψη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αρκετά μέλη ζήτησαν να εξεταστούν νέοι δείκτες που θα 

πηγαίνουν μακρύτερα από το ΑΕΠ. Υπενθυμίζεται η πρόταση για ένα πρωτόκολλο κοινωνικής 

προόδου που θα ενσωματωθεί στη Συνθήκη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κοινωνικά 

δικαιώματα υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης με τις οικονομικές ελευθερίες — μια πρόταση 

που είχε τύχει συχνής υποστήριξης στην ψηφιακή πλατφόρμα.  

 

4) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς 

Αρκετά μέλη έφεραν στο τραπέζι τις ιδέες της δοκιμής για την ενιαία αγορά και των ελέγχων 

ανταγωνιστικότητας (δηλαδή μια ανεξάρτητη, διαφανής αξιολόγηση του αντικτύπου των 

νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά 

την παγκόσμια διάσταση). Η ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και του περιττού διοικητικού 

φόρτου αναγνωρίστηκε ως προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Ένας ομιλητής ζήτησε την 

εφαρμογή της αρχής «για κάθε ρύθμιση που θεσπίζεται — δύο καταργούνται» (πέραν της 

προσέγγισης «για κάθε ρύθμιση που θεσπίζεται — μία καταργείται») ενώ ένας άλλος δήλωσε ότι η 

πρόταση αυτή είναι εξαιρετικά υπερβολική.  

 

5) Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την προώθηση των κατώτατων μισθών, με παράλληλο 

σεβασμό των εθνικών παραδόσεων. Ενώ ορισμένοι ομιλητές ζήτησαν να απαλειφθεί η αναφορά στο 

εν λόγω θέμα (καθώς καλύπτεται ήδη από τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ), άλλοι διαφώνησαν, καθώς αυτό θα αντέβαινε στις συστάσεις των πολιτών. Τα μέλη 

θέτουν το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων στην ψηφιακή αγορά εργασίας. Αρκετά μέλη 
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ζήτησαν να ενισχυθούν οι διάφορες πτυχές της ισότητας των φύλων σε όλες τις προτάσεις. Άλλοι 

ζήτησαν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους νέους και στις ανάγκες τους όσον αφορά τις ποιοτικές 

θέσεις εργασίας, τη στέγαση αλλά και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ορισμένα μέλη υποστήριξαν 

την τρέχουσα πρόταση για την απαγόρευση των μη αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης, ενώ 

ορισμένα άλλα επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στη διατύπωση και θα προτιμούσαν να την αναφορά 

σε μια περισσότερο εξέχουσα προώθηση της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Επίσης, απαιτούνται 

περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων, αλλά και την αντιμετώπιση 

των ελλείψεων δεξιοτήτων. Αρκετοί ομιλητές αναφέρθηκαν στις διασυνδέσεις μεταξύ του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των σχεδίων προτάσεων.  

 

6) Ισχυρότερες κοινωνικές πολιτικές 

 

Υπήρξε γενική σύγκλιση απόψεων σχετικά με την ανάγκη για ισχυρότερες κοινωνικές πολιτικές, με 

ορισμένα μέλη να ζητούν περισσότερη δράση (π.χ. σχετικά με τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος, 

την εξάλειψη του φαινομένου των αστέγων), ενώ άλλα να υπενθυμίζουν την αρχή της 

επικουρικότητας.  

 

7) Δημογραφική μετάβαση 

 

Η ανάγκη αντιμετώπισης των δημογραφικών προκλήσεων αντιμετωπίστηκε από διάφορους 

ομιλητές, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων και δράσεων φιλικών προς τα παιδιά και την οικογένεια για τη 

στήριξη των φροντιστών και των ηλικιωμένων.   

 

8) Δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές 

 

Η βελτίωση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης της φορολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ, για τη στήριξη 

των ΜΜΕ και της καινοτομίας, υποστηρίχθηκε από πολλούς. Άλλοι ομιλητές ζήτησαν να ληφθούν 

περισσότερα μέτρα για την πρόληψη της φοροαποφυγής και, εάν χρειαστεί, να δοθεί στην ΕΕ 

μεγαλύτερη αρμοδιότητα στον τομέα αυτό. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τα 

ευρωομόλογα, με αναφορά στις συστάσεις της εθνικής ομάδας πολιτών, με ορισμένα μέλη να ζητούν 

να αφαιρεθεί η αναφορά και η σύσταση να επανέρθει στην αρχική διατύπωση. Για την ενίσχυση της 

εδαφικής συνοχής, ζητήθηκε από ένα μέλος να βελτιωθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η χρήση 

των κονδυλίων της ΕΕ. 

 

9) Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο  

 

Η πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης ευχαριστώντας τα μέλη για μια εποικοδομητική 

ανταλλαγή απόψεων και ανακοινώνοντας ένα νέο σχέδιο που ενσωματώνει τις εισηγήσεις, το οποίο 

θα διανεμηθεί ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για μια ισχυρότερη οικονομία, 

κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 

 

Πρόεδρος:  Iratxe GARCIA PEREZ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 

Εκπρόσωπος: 

Αναπληρώτρια 

εκπρόσωπος Τύπου: 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 

 

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 

ο κ. Vincenzo   AMENDOLA Council 

η κ. Clotilde   ARMAND Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

η κ. Manon AUBRY Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Regina BASTOS 
Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από 

τα κράτη μέλη 

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 από 

τα κράτη μέλη 

η κ.  Rosianne  CUTAJAR Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Helena DALLI Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

η κ. Elisa  GAMBARDELLA Κοινωνία των πολιτών 

η κ. Iratxe GARCÍA PÉREZ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ.  Wilm GEURTS Council 

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 
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η κ. Vladimíra  MARCINKOVÁ Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Mairead MCGUINNESS Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

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 από 

τα κράτη μέλη 

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 

ο κ. Eoin STAFFORD Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

η κ. Eva-Maria LIIMETS 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 

 


