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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  

 
11 Μαρτίου 2022, από τις 9.00 έως τις 11.00 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 

Η πρόεδρος Iratxe Garcia Perez κηρύσσει την έναρξη της τέταρτης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας 

και αναφέρεται στη μεταβολή της γεωπολιτικής κατάστασης που προκλήθηκε από την εισβολή της 

Ρωσίας στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξέλιξης αυτής για τα θέματα που 

συζητήθηκαν από την ομάδα εργασίας, όπως η μεταχείριση των προσφύγων, οι κοινωνικές 

υποθέσεις και η στέγαση. Επισημαίνει ότι είναι ακόμη πιο αναγκαίο να ενισχυθεί χωρίς καθυστέρηση 

το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ενημερώνει επίσης την ομάδα εργασίας για την έκτακτη συνεδρίαση που 

έχει προγραμματιστεί για τις 16 Μαρτίου. Οι εν λόγω εισαγωγικές παρατηρήσεις οδήγησαν σε μια 

σειρά παρεμβάσεων στο πλαίσιο των οποίων τα μέλη εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή των 

συνθηκών θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα της διάσκεψης και, ειδικότερα, της εν 

λόγω ομάδας εργασίας. Ταυτόχρονα, ορισμένοι ομιλητές επεσήμαναν ότι οι συστάσεις που 

διατυπώθηκαν από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και τις εθνικές ομάδες πολιτών επικεντρώνονται 

ήδη στην ενίσχυση της Ευρώπης και ότι θα πρέπει να παραμείνουν το σημείο εκκίνησης των 

συζητήσεων, και ζήτησαν να προχωρήσει η συνεδρίαση στις παρουσιάσεις των συστάσεων.  

 

2. Συζήτηση  
 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην παρουσίαση των συστάσεων των ομάδων Ευρωπαίων 

πολιτών και των εθνικών ομάδων πολιτών. Τέσσερις πολίτες παρουσίασαν τις συστάσεις της ομάδας 

Ευρωπαίων πολιτών 1. Η παρουσίασή τους επικεντρώθηκε 1) στη δίκαιη αμοιβή, στις αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας και, ειδικότερα, στη θέσπιση δίκαιου κατώτατου μισθού και στη συμμόρφωση 

με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας· 2) στην προσοχή που πρέπει να δοθεί στους νέους και τους 

ηλικιωμένους, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση ενός υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιοπρεπούς στέγασης και της αξιοπρεπούς γήρανσης· 3) στην ανάγκη 

άντλησης διδαγμάτων από την κρίση όσον αφορά τα πρότυπα εργασίας, π.χ. τηλεργασία ή μετάβαση 
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σε εβδομάδα εργασίας 4 ημερών· και 4) στην έρευνα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της 

ανεξαρτησίας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι εκπρόσωποι της Λιθουανίας και των Κάτω Χωρών 

παρουσίασαν επίσης τις προτάσεις των εθνικών τους ομάδων.  

 

Τις παρουσιάσεις αυτές ακολούθησαν οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας εργασίας των 

συστάσεων. Πολλοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις συστάσεις και επικεντρώθηκαν σε 

εκείνες που θεωρούν πιο σημαντικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται συστάσεις σχετικά με τη μετάβαση 

σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, την ανοδική κοινωνική σύγκλιση, τη διασφάλιση βιώσιμου 

ενεργειακού εφοδιασμού, την αυτονομία της ΕΕ, τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, την 

ποιοτική εργασία, τις επενδύσεις και την ανθεκτικότητα. Παράλληλα, ορισμένα μέλη έκριναν ότι θα 

μπορούσαν να προστεθούν συγκεκριμένες ιδέες ή πτυχές στις συστάσεις των ομάδων ή ότι θα 

μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω συγκεκριμένες πτυχές αυτών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η 

ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και η στήριξη των τοπικών διοικήσεων, η απαγόρευση των 

κατώτατων μισθών για τους νέους, η δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων, η 

εξασφάλιση συνολικού ελάχιστου εισοδήματος (επιπλέον των μισθών), η αναθεώρηση του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η ανάπτυξη των 

χρηματοοικονομικών γνώσεων των πολιτών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία 

θέσεων εργασίας, η αύξηση της ικανότητας της ΕΕ να δανείζεται για έκτακτες δαπάνες, η ενίσχυση 

του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και η μείωση της υπερβολικής γραφειοκρατίας 

για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ.  

 

Ορισμένοι βουλευτές έθεσαν συγκεκριμένα ερωτήματα ή σχόλια σχετικά με τις συστάσεις. Σε αυτά 

περιλαμβάνονταν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να 

εναρμονιστούν ή κατά πόσον θα αρκούσε ένα ικανοποιητικά υψηλό ελάχιστο επίπεδο, ούτως ώστε 

να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προχωρήσουν παρακάτω· με το εάν η τηλεργασία και η κατ’ οίκον 

εργασία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ισότητα των φύλων, και εάν οι συστάσεις των ομάδων 

Ευρωπαίων πολιτών και των εθνικών ομάδων πολιτών είναι σε ορισμένες περιπτώσεις αντιφατικές, 

για παράδειγμα όσον αφορά τις πηγές ενέργειας ή το ποιος θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος για την 

κοινωνική πολιτική.  
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3. Καταληκτικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 

Η πρόεδρος ενημερώνει την ομάδα ότι η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 

16 Μαρτίου και ότι η επόμενη δια ζώσης συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της 

συνόδου ολομέλειας στις 25-26 Μαρτίου. Ενόψει της συνεδρίασης της 16ης Μαρτίου, η πρόεδρος 

ανακοινώνει την πρόθεσή της να διανείμει ανεπίσημο έγγραφο στο οποίο θα συγκεντρώνονται οι 

διάφορες συστάσεις, καθώς και οι συνεισφορές από την έκθεση της πλατφόρμας και τα συνοπτικά 

πρακτικά της ομάδας εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας» 
 

Πρόεδρος:  Iratxe GARCIA PEREZ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
Εκπρόσωπος: Kacper Parol  

 

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 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 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 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 

η κ. Vladimíra  MARCINKOVÁ Εθνικά Κοινοβούλια 
η κ. Mairead MCGUINNESS Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
η κ.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Συμβούλιο 
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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. 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 

 


