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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

 

Az erősebb gazdasággal, a társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó 

munkacsoport 

 

Elnök: Iratxe García Pérez, Európai Parlament  

 

2022. március 25., 9.00–11.30; 14.00–16:00 

 

1) Az elnök megnyitója 

Az ülésre hibrid formában kerül sor, és interneten közvetítik. Az elnök ismerteti a tagoknak az ülés 

előtt kiküldött javaslattervezeteket. Pontosítja, hogy a dokumentum tartalmaz egy bevezetést és egy 

új, a versenyképességre vonatkozó klasztert (a korábban tárgyalt táblázathoz képest). Hangsúlyozza, 

hogy a polgárok ajánlásai és a munkacsoport tagjainak elképzelései közötti egyensúly megteremtése 

összetett feladat, de bízik abban, hogy a javaslattervezetek jó alapot nyújtanak a vitához. Az elnök 

bejelenti továbbá, hogy az olasz nemzeti polgári vitacsoport befejezte munkáját, jelentős számú 

ajánlást nyújtva be a munkacsoport számára releváns szakpolitikai területeken.1 Ezeket a 

javaslattervezetek következő változatában figyelembe vesszük. 

 

2) A szóvivők felszólalása 

A szóvivő funkcióváltást jelent be. A helyettes szóvivő egyetért azzal, hogy a dokumentum 

összhangban van a polgárok ajánlásaival. 

 

A melléklet szerinti javaslattervezetek ismertetése és megvitatása a március 26-i plenáris ülésen 

történő előterjesztés céljából, klaszterenként rendezve. 

 

A tagok első körben a dokumentum szerkezetét és általános tartalmát véleményezik. Néhányan 

kifogást emelnek, mert érzésük szerint elképzeléseik nem (jól) vannak képviselve a dokumentumban, 

és a dokumentum még mindig elfogult a szociális kérdések irányában. Néhányan javasolják a 

dokumentum átdolgozását az ukrajnai háború miatt kialakult új helyzet fényében. Sokan ugyanakkor 

elégedettek a szöveggel, és megköszönik az elnöknek az elvégzett munkát, és a vita során konkrét 

kérdésekkel szólalnak fel. A vita során néhány felszólaló írásbeli hozzászólást jelent be. Néhányan 

megemlítik, hogy a munkacsoport következtetéseinek egyértelműen tükrözniük kellene az uniós 

polgárok elképzeléseinek sokszínűségét, míg mások szerint a vitatott javaslatokat ki kellene venni. A 

polgárok hangsúlyozzák, hogy ez a munka hosszú távú célokról szól, és hogy nem szeretnék, ha 

elképzeléseiket lényegesen megváltoztatnák és felhígítanák. Felszólítanak rá, hogy a javaslatokban ne 

 
1 A platform weboldalán tárolt formában: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=hu 
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használjanak túlságosan előíró nyelvezetet, míg más tagok hangsúlyozzák, hogy meg kell őrizni a 

polgárok ajánlásainak ambiciózus jellegét. 

 

3) Fenntartható növekedés és innováció 

A tagok megvitatják az innováció, a kutatás és a kkv-k támogatását, külön hangsúlyt fektetve az induló 

vállalkozásokra, mint az innováció és a határokon átnyúló együttműködés motorjára. Több felszólaló 

is felveti a fenntartható energiamix fontosságát az EU stratégiai autonómiájának javítása érdekében. 

Egyes tagok általánosabb megfogalmazás mellett érvelnek, mivel az atomenergiáról és a földgázról 

nem született megállapodás, míg mások a jelenlegi szöveg megtartását szorgalmazzák. Szóba kerül az 

élelmezésbiztonság és a stratégiai autonómia általánosabb értelemben, beleértve a nyersanyagokhoz 

való hozzáférést. Bár néhány felszólaló megkérdőjelezi, hogy a konferencia keretében szükség van-e 

a gazdasági kormányzási keret megvitatására, sokan hangsúlyozzák, hogy a keret alapvető szerepet 

játszik az erősebb és rugalmasabb gazdaság tekintetében, és kérik, hogy a keretet – különösen az 

európai szemeszter szempontjából – vegyék figyelembe. Több tag a GDP-n túlmutató új mutatók 

mérlegelését szorgalmazza. Felidézik a Szerződésbe beillesztendő szociális fejlődési jegyzőkönyvre 

vonatkozó javaslatot, amely a gazdasági szabadságokkal való ütközés esetén biztosítaná a szociális 

jogok elsőbbségét, amely a digitális platformon igen gyakran támogatott javaslat.  

 

4) Az EU versenyképességének fokozása és az egységes piac további elmélyítése 

Több tag is felveti az egységes piaci teszt és a versenyképességi ellenőrzések (azaz az uniós jogalkotási 

javaslatoknak az uniós vállalatok versenyképességére gyakorolt hatásának független, átlátható 

értékelése, különös tekintettel a globális dimenzióra) ötletét. Az EU versenyképessége szükséges 

előfeltételének tartják a bürokrácia és a bürokratikus útvonalak csökkentését. Egy felszólaló kiáll az 

„egy be – kettő ki” elv mellett (a jelenleg támogatott „egy be – egy ki” megközelítésen felül), míg egy 

másik felszólaló ezt a javaslatot túlzásnak tartja.  

 

5) Befogadó munkaerőpiacok 

Vita a minimálbér előmozdításáról, a nemzeti hagyományok tiszteletben tartása mellett. Míg egyes 

felszólalók az erre való utalás elhagyását szorgalmazzák (mivel ez már az uniós intézmények között 

folyamatban lévő tárgyalások tárgyát képezi), mások nem értenek egyet, mivel ez ellentétes lenne a 

polgárok ajánlásaival. A tagok szóba hozzák a munkavállalók védelmének kérdését a digitális 

munkaerőpiacon. Több tag a nemek közötti egyenlőség különböző aspektusainak megerősítésére 

szólít fel a javaslatok révén. Néhányan kérik, hogy a fiatalok és igényeik nagyobb hangsúlyt kapjanak 

a minőségi munkahelyek, a lakhatás és a környezetvédelmi szempontok tekintetében is. Néhány tag 

támogatja azt a jelenlegi javaslatot, amely a nem fizetett szakmai gyakorlatok betiltására irányul, míg 

mások „puhítani” szeretnék a megfogalmazást, és jobban örülnének, ha a fizetett szakmai gyakorlatok 

hangsúlyosabb támogatására utalnának. Szintén több erőfeszítésre van szükség az emberek 

készségeinek fejlesztésée és a készséghiány kezelése érdekében. Több felszólaló utal a szociális jogok 

európai pillére és a javaslattervezetek közötti összefüggésekre.  
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6) Erősebb szociálpolitikák 

 

Általánosságban egyetértés mutatkozik abban, hogy erősebb szociálpolitikákra van szükség, egyes 

tagok több intézkedést sürgetnek (pl. a minimáljövedelem-rendszerek, a hajléktalanság felszámolása 

terén), míg mások a szubszidiaritás elvére emlékeztetnek.  

 

7) Demográfiai átmenet 

 

Több felszólaló foglalkozik a demográfiai kihívások kezelésének szükségességével, többek között a 

gyermek- és családbarát intézkedések, valamint a gondozók és az idősek támogatását célzó 

intézkedések révén.   

 

8) Költségvetési és adópolitikák 

 

Sokan támogatják az adózás átláthatóságának és igazságosságának javítását az EU-ban a kkv-k és az 

innováció támogatása érdekében. Más felszólalók több intézkedésre tartanak igényt az adóelkerülés 

megakadályozása céljából, illetve szükség esetén az EU-t nagyobb hatáskörrel kellene felruházni ezen 

a területen. A nemzeti polgári vitacsoport ajánlásai kapcsán vita alakul ki az eurókötvényekről, 

amelynek során néhány tag kéri a hivatkozás törlését és az ajánlás eredeti megfogalmazásához való 

visszatérést. A területi kohézió erősítése érdekében egy tag a többszintű kormányzás és az uniós 

alapok felhasználásának javítását szorgalmazza. 

 

9) Az elnök lezárja az ülést  

 

Az elnök az ülést azzal zárja, hogy megköszöni a tagoknak az eredményes eszmecserét, és bejelenti, 

hogy a munkacsoport következő ülésére egy új, a beérkezett észrevételeket tartalmazó tervezet 

készül. 

 

MELLÉKLET Az erősebb gazdasággal, a társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó 

munkacsoport tagjainak névsora 

 

Elnök:  Iratxe GARCIA PEREZ (Európai Parlament) 

Szóvivő: 

Helyettes szóvivő: 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 

 

Cím Utónév Családi név Komponens 

 Vincenzo   AMENDOLA Tanács 

 Clotilde   ARMAND Helyi/regionális képviselő 
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 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 

 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 
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 Sirpa PIETIKÄINEN Európai Parlament 

 Neale  RICHMOND Nemzeti parlamentek 

 Vibe RØMER WESTH Tanács 

 Oliver  RÖPKE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

 Christophe ROUILLON Régiók Bizottsága 

 Nicolas SCHMIT Európai Bizottság 

 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 

 


