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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  

 
7 Απριλίου 2022, από τις 18.00 έως τις 20:00 

 
1) Έναρξη της συνεδρίασης από την πρόεδρο 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή και μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου. Η πρόεδρος 
παρουσιάζει τα αναθεωρημένα σχέδια προτάσεων που διανεμήθηκαν την παραμονή της 
συνεδρίασης. Διευκρινίζει ότι το έγγραφο προσαρμόστηκε σε σύγκριση με το κείμενο που 
κυκλοφόρησε νωρίτερα την εβδομάδα μετά τις διμερείς διαβουλεύσεις και ελπίζει ότι με αυτές τις 
τελευταίες αλλαγές ο συμβιβασμός θα είναι αποδεκτός από όλα τα μέρη γύρω από το τραπέζι. 
Σημειώνει ότι αυτό έχει απαιτήσει μεγάλη σκληρή προσπάθεια, αφενός, για να διατηρηθούν οι 
συστάσεις των πολιτών και η ισχυρή κοινωνική ατζέντα σε αυτές, συνδυαζόμενες παράλληλα με 
στοιχεία που ζήτησαν άλλα μέλη της ομάδας εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ένας 
ισορροπημένος συμβιβασμός.  

 
2) Παρέμβαση της εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου 

Η εκπρόσωπος σημειώνει τη σκληρή δουλειά της προέδρου και της ομάδας της και επισημαίνει ότι 
αυτό που είναι πιο σημαντικό για τους πολίτες είναι ότι η ισχυρή κοινωνική ατζέντα που προέκυψε 
από τις συστάσεις τους παρέμεινε στις προτάσεις, πράγμα που εξακολουθεί να ισχύει. Όσον αφορά 
τις τελευταίες αλλαγές, τονίζει ότι το προτεινόμενο συμβουλευτικό όργανο ανταγωνιστικότητας δεν 
θα είναι αντιπροσωπευτικό για όλους τους πολίτες, καθώς οι κοινωνικοί εταίροι δεν εκπροσωπούν 
συνήθως όσους είναι άνεργοι. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος επισημαίνει ότι οι δύο προτάσεις στο 
τέλος της εισαγωγής που προστέθηκαν στο τελευταίο σχέδιο θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι 
θέτουν υπό αμφισβήτηση την ευρεία συναίνεση που υπήρχε μεταξύ των συστάσεων της Ομάδας 
Ευρωπαίων Πολιτών και των διαφόρων εθνικών ομάδων πολιτών. Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι ορισμένες ασαφείς συστάσεις της ιταλικής ομάδας δεν περιλαμβάνονται πλέον 
στην τελευταία έκδοση του κειμένου. 
 

3) Συζήτηση επί των αναθεωρημένων σχεδίων προτάσεων, όπως εμφανίζονται στο 
παράρτημα, με σκοπό την παρουσίαση των αναθεωρημένων σχεδίων προτάσεων στην 
ολομέλεια στις 8-9 Απριλίου 2022  

Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών εκφράζει την ικανοποίησή της για τον συμβιβασμό που 
παρουσίασε ο πρόεδρος και ευχαριστεί τους πολίτες και την πρόεδρο για τη σκληρή δουλειά τους. 
Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι ομιλητές σημειώνουν ότι το κείμενο είναι συμβιβασμός και ότι 
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περιλαμβάνει στοιχεία που επιθυμούν και στοιχεία που δεν επιθυμούν. Επιπλέον, ορισμένα μέλη 
προτείνουν αλλαγές στο κείμενο. Η πρόεδρος επιμένει ότι τυχόν αλλαγές δεν θα πρέπει να 
αλλοιώνουν την ισορροπία του κειμένου, δεδομένου του πόσο λεπτός είναι ένας συμβιβασμός και 
ότι πρέπει να επιτευχθεί συναίνεση για τις αλλαγές αυτές κατά τη διάρκεια της ίδιας της 
συνεδρίασης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συμφωνούνται οι ακόλουθες αλλαγές: 

- προσαρμογή της πρότασης 2 Μέτρο XX (έλεγχος ανταγωνιστικότητας) ώστε να συμπεριλάβει 
την ισότητα των φύλων και τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και διεύρυνση της 
διακυβέρνησης του προτεινόμενου φορέα για την αποκεντρωμένη ανταγωνιστικότητα ώστε 
να συμπεριλάβει και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.  

- προσαρμογή του στόχου της πρότασης 1 ώστε να γίνεται λόγος για «να ληφθούν υπόψη» και 
όχι για «χωρίς να αγνοηθούν» η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση· 

- προσθήκη της φράσης «τοπική παραγωγή και κατανάλωση» στην πρόταση 1 Μέτρο Ι· 
- αλλαγή της λέξης «αναπροσαρμογή» σε «επανεξέταση» στην πρόταση 1 Μέτρο III· 
- αναφορά και στις τέσσερις ελευθερίες στην πρόταση 2 Μέτρο XIX (προσθήκη «άνθρωποι» 

και «κεφάλαιο»)· 
- συμπερίληψη μέτρου για την «ελεύθερη κυκλοφορία της εκπαίδευσης» (στην πρόταση V)· 

και 
- προσθήκη αναφορών στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για την πρόταση V Μέτρα VIII 

και IX.  
 

Επιπλέον, δύο μέλη προτείνουν να βελτιωθεί η διαφάνεια στο τελικό έγγραφο όσον αφορά την 
αναφορά σε μέτρα που προέκυψαν από τις συζητήσεις της ομάδας εργασίας.  

 
4) Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο  

 
Η πρόεδρος ευχαριστεί τους πάντες για την εποικοδομητική στάση τους και ιδίως τους πολίτες για 
τη σκληρή δουλειά τους σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Ανακοινώνει τις προσαρμογές που πρέπει 
να γίνουν στο τελικό έγγραφο και καλεί όλους τους ομιλητές να εγκρίνουν το έγγραφο, με τις αλλαγές 
μετά την ομάδα εργασίας, κατά τη σύνοδο ολομέλειας το Σάββατο 9 Απριλίου.  
Η εκπρόσωπος ευχαριστεί τους πάντες για τη θετική τους δέσμευση και χαιρετίζει την προσαρμογή 
στη διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού συμβουλευτικού οργάνου για την ανταγωνιστικότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για μια ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
 

Πρόεδρος:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
Εκπρόσωπος: 
Αναπληρωτής 
εκπρόσωπος: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 

ο κ. Vincenzo   AMENDOLA Συμβούλιο 
η κ. Clotilde   ARMAND Τοπική/Περιφερειακή 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 Ομάδα 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. Wopke HOEKSTRA Συμβούλιο 
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 Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

η κ. Marina KALJURAND Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
ο κ. Siim  KALLAS Εθνικά Κοινοβούλια 
ο κ. Joémy LINDAU Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 

ο κ. Stefano  MALLIA Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

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 
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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 Ομάδα 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. Vladimír ŠORF Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Eoin STAFFORD Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Andres SUTT 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 

 


