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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

 
Az erősebb gazdasággal, társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó 

munkacsoport 
 

Elnök: Iratxe García Pérez, Európai Parlament  
 

2022. március 11., 9.00–11.00 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

Iratxe García Perez elnök megnyitja a munkacsoport negyedik ülését, megjegyezve, hogy Oroszország 

ukrajnai invázióját követően megváltozott a geopolitikai helyzet, és hogy ez jelentőséggel bír a 

munkacsoport által megvitatott témák – többek között a menekültek kezelése, a szociális ügyek és a 

lakhatás – szempontjából, és megjegyezte, hogy most még inkább itt az idő az európai projekt 

megerősítésére. Tájékoztatja továbbá a munkacsoportot a március 16-ra tervezett rendkívüli ülésről. 

E nyitóbeszédek nyomán számos felszólalásra kerül sor, amelyek során a tagok megvitatják, hogy a 

megváltozott körülményeknek hogyan kell tükröződniük a konferencia és különösen a munkacsoport 

eredményeiben. Ugyanakkor több felszólaló is megjegyzi, hogy az európai és nemzeti polgári 

vitacsoportok ajánlásai már Európa megerősítésére irányulnak, és továbbra is a viták alapját kell 

képezniük, és az ajánlások ismertetésére való áttérésre szólítanak fel.  

 

2. Vita 
 

A vita nagy része az európai és nemzeti polgári vitacsoportok ajánlásainak ismertetésére összpontosít. 

Négy polgár ismerteti az 1. európai polgári vitacsoport ajánlásait. Ismertetőjük középpontjában az 

alábbiak állnak: 1. a méltányos bér és az igazságos munkafeltételek, különösen a tisztességes 

minimálbér bevezetése és a munkaidőről szóló irányelv tiszteletben tartása; 2. a fiatalokra és az 

idősekre való összpontosítás, különösen az egészséges családi környezet biztosítása terén, beleértve 

a tisztességes lakhatást és a méltóságteljes idősödést; 3. a válság tanulságainak levonása a 

munkavégzési módok tekintetében, például az otthonról történő munkavégzés vagy a 4 napos 

munkahétre való váltás; és 4. a kutatásra való összpontosítás az európai gazdaság 

fenntarthatóságának és függetlenségének biztosítása érdekében. Litvánia és Hollandia képviselői is 

bemutatják a nemzeti vitacsoportjaiktól származó javaslatokat.  
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Ezeket az előadásokat követően a munkacsoport tagjai reagálnak az ajánlásokra. Sokan üdvözlik az 

ajánlásokat, és kiemelik azokat, amelyeket a legfontosabbnak találnak. Ezek közé tartozik a 

fenntartható gazdasági modellre való áttérés, a felfelé irányuló társadalmi konvergencia, a 

fenntartható energiaellátás biztosítása, az EU autonómiája, a nemek közötti egyenlőség biztosítása, a 

minőségi munka, a beruházások és a reziliencia. Ugyanakkor egyes tagok úgy vélik, hogy konkrét 

elképzelésekkel vagy szempontokkal lehetne kiegészíteni a vitacsoportok ajánlásait, vagy egyes 

szempontokat meg lehetne erősíteni. Ilyen elem a kohéziós politika megerősítése és a helyi 

közigazgatások támogatása, az ifjúsági minimálbérek betiltása, a szociális jogok hordozhatósága, az 

általános minimáljövedelem biztosítása (a béreken kívül), az európai szemeszter és a stabilitási és 

növekedési paktum felülvizsgálata, a polgárok pénzügyi műveltségének javítása, a versenyképesség 

javítása és a munkahelyteremtés, az EU azon képességének növelése, hogy rendkívüli kiadásokra hitelt 

vegyen fel, a szociális jogok európai pillérére helyezett hangsúly növelése, valamint a vállalkozások és 

különösen a kkv-k adminisztratív terheinek csökkentése.  

Néhány tag konkrét kérdéseket vagy megjegyzéseket fűz az ajánlásokhoz. Ezek között szerepel az a 

kérdés, hogy a szociálpolitikákat harmonizálni kell-e, vagy elegendő lenne-e egy kellően magas 

minimumszint, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy meghaladják azt, hogy a távmunka és az 

otthoni munkavégzés káros lehet-e a nemek közötti egyenlőségre, és hogy az európai és a nemzeti 

polgári testület ajánlásai bizonyos esetekben nem voltak megfelelőek, például az energiaforrások 

tekintetében vagy azzal kapcsolatban, hogy kinek kellene felelősnek lennie a szociálpolitikáért.  

 

3. Az elnök záró megjegyzései 
Az elnök tájékoztatja a csoportot, hogy a csoport következő ülését március 16-án, online tartják, és 

hogy az ezt követő személyes ülésre a március 25–26-i plenáris ülés alkalmával kerül sor. A március 

16-i ülés előkészítése céljából az elnök körbe szándékozik küldeni a különböző ajánlásokat, valamint a 

platform jelentéséből és a munkacsoport összefoglaló feljegyzéseiből származó információkat 

csoportosító informális dokumentumot. 
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 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 
 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 
 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 

 


