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1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 

Formanden åbnede mødet ved at minde om arbejdsgruppens formål, nemlig at give input til forberedelsen 
af plenarforsamlingens debatter og forslag inden for rammerne af den fælles erklæring og 
forretningsordenen for konferencen om Europas fremtid. Den gør dette ved at drøfte anbefalinger fra de 
nationale borgerpaneler og EU-borgerpaneler samt bidragene til den flersprogede digitale platform 
vedrørende arbejdsgruppens emner. Formanden oplyste også medlemmerne af arbejdsgruppen om, at hun 
ønskede, at arbejdsgruppens fremtidige møder blev webstreamet, og spurgte, om nogen ville gøre indsigelse. 
Der var ingen indsigelser.  
Nogle få medlemmer af arbejdsgruppen, som havde fremsat bemærkninger til udkastet til kortfattet referat 
fra mødet i oktober 2021, spurgte om status for deres bemærkninger. De blev oplyst om, at der blev taget 
hensyn til deres bemærkninger, og at de ville være at finde i den endelige udgave af det kortfattede referat, 
der ville blive oversat og uploadet på platformen.  
Et medlem gjorde opmærksom på balancen i taletiden mellem mænd og kvinder i arbejdsgruppen og foreslog 
at arbejde med forud fastsatte talerlister for at løse dette problem.  
Et par medlemmer gjorde opmærksom på, at den foreløbige rapport på den flersprogede digitale platform 
ikke afspejlede visse af de forslag, der i høj grad var blevet anbefalet og kommenteret.  
 
2. Drøftelser 

 
Drøftelserne blev tilrettelagt omkring to forskellige emner, der afspejlede det brede spektrum af spørgsmål, 
som arbejdsgruppen dækkede, nemlig: social retfærdighed og beskæftigelse og en stærkere økonomi for 
fremtiden. 
 
2.1. Social retfærdighed og beskæftigelse 
Formanden indledte punktet ved at fremhæve nogle af de vigtigste idéer, der var afspejlet på den 
flersprogede digitale platform, herunder at gøre handlingsplanen for gennemførelse af den europæiske søjle 
for sociale rettigheder til noget mere bindende, bekæmpe uligheder og fattigdom, bl.a. gennem en styrket 
børnegaranti, en styrket ungdomsgaranti og et stærkere direktiv om mindstelønninger samt idéen om en 
ubetinget basisindkomst, som vandt terræn. Andre idéer omfattede støtte til fair og bæredygtig konkurrence 
i det indre marked gennem innovation, kvalitetsjob, anstændige lønninger, passende arbejdsvilkår, sikre 
arbejdsmiljøer, ligebehandling, fair mobilitet, herunder bedre koordinering af de sociale sikringsordninger, 
fremme af social dialog og bedre regulering; fremme af økonomisk overkommelige boliger; styrket inklusion 
af personer med handicap; iværksættelse af en effektiv strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer og 
forbedring af ligestillingen mellem kønnene. Formanden understregede, at arbejdsgruppen burde fokusere 
på fremtidsorienterede forslag frem for forslag og initiativer, der allerede er på plads eller er under 
udarbejdelse.  
I sit indlæg forklarede talsmanden, at eftersom det tredje møde i det europæiske borgerpanel måtte 
udsættes på grund af covid-19-situationen, var panelets arbejde ikke afsluttet. På nuværende tidspunkt 
havde panelet over 300 "retningslinjer", som ville blive finpudset og indsnævret til et mindre antal 
anbefalinger på panelets tredje møde. Som eksempel nævnte han harmonisering af arbejdstagernes 



 

 

rettigheder, som han erkendte ville være vanskelig at opnå på kort sigt, men kunne være mere acceptabel 
som led i en længere trinvis proces, der er knyttet til en præcis tidsplan. Andre eksempler herpå var etablering 
af en fælles sundheds- og socialpolitik, som gør det muligt for begge forældre at tage lige lang tid fri fra 
arbejde for at passe deres børn, og fremme af arbejde i mindre byer og landsbyer.  
Nogle talere talte om behovet for at styrke Europas sociale aspekter. Mere generelt blev der af nogle 
foreslået foranstaltninger, der skal sikre fuld gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder 
samt indføje en protokol om sociale fremskridt i traktaterne. Mere specifikt opfordrede nogle til at gøre 
fremskridt med hensyn til økonomisk og social konvergens i Europa, ikke kun mellem forskellige 
medlemsstater, men også mellem regioner og mellem byer og landdistrikter og fjerntliggende områder. På 
arbejdsområdet var der en opfordring til rimelige og anstændige lønninger, herunder mindstelønninger, 
tilpasning af lovgivningen om telearbejde og fleksibelt arbejde, håndtering af platformsarbejdere og 
ulønnede praktikophold, sikring af fair arbejdskraftmobilitet i EU og undgåelse af social dumping; styrkelse 
af de kollektive forhandlinger blev også nævnt i denne forbindelse. Med hensyn til ligestilling mellem 
kønnene understregede talerne behovet for at integrere ligestilling mellem kønnene, men også gøre 
fremskridt med mere konkrete spørgsmål såsom kønsbestemte lønforskelle, kvoter i ledende stillinger, 
udvikling af et måleindeks for ligestilling mellem kønnene samt sikring af, at forældreorlov er en lige ret for 
begge forældre. Nogle talere understregede behovet for at bekæmpe fattigdom, bl.a. ved at sikre, at 
medlemsstaterne har effektive arbejdsløshedsforsikrings- og pensionssystemer.  
Andre talere understregede imidlertid, at virksomheder og selskaber er afgørende for at skabe de 
arbejdspladser og den velstand, der er nødvendig for det sociale Europa, som mange ønsker. Disse talere 
tilføjede endvidere, at det er afgørende at have stærke virksomheder og sikre en iværksætterånd for EU 
ved at investere i fremtidig vækstkapacitet og øge EU's konkurrenceevne.  
Disse talere bemærkede, at der allerede er en stærk social dimension i EU-lovgivningen, og at sidstnævnte 
ikke behøver at blive genoprettet, men snarere gennemført effektivt. Samtidig bemærkede de, at 
virksomheder ofte kæmper med de lag af lovgivning, de skal håndtere, noget som påvirker deres evne til at 
innovere og konkurrere, hvilket muligvis endda skader det indre marked. For at undgå overdrevent 
bureaukrati opfordrede disse talere til, at værktøjer som SMV-test, efterfølgende evalueringer og én ind, én 
ud-princippet gennemføres korrekt, og foreslog en "konkurrenceevnekontrol" for alle nye initiativer. Nogle 
få talere understregede betydningen af nærhedsprincippet – at gøre en indsats, hvor det er mere effektivt, 
og understregede, at en EU-indsats er mest hensigtsmæssig på nogle områder, men at det på andre områder 
kan være mere effektivt at sætte ind på nationalt, regionalt eller lokalt plan.  
Uddannelse blev fremhævet af en række talere som en nøgle til den europæiske økonomis fremtid. Konkrete 
idéer omfattede bedre tilpasning af læseplaner, harmonisering af bedømmelsessystemer og 
undervisningsplaner, men også sikring af, at de studerende er i stand til at mødes for at udveksle erfaringer.  
Beskatning blev også taget op af enkelte talere, der ønskede at undgå skadelig skattekonkurrence og samtidig 
sikre, at multinationale selskaber betaler skat der, hvor overskuddet skabes.  
Den digitale omstilling blev af et par talere nævnt som en mulighed, men også i forbindelse med at sikre, at 
ingen lades i stikken.  
 
2.2. En stærkere økonomi for fremtiden 
Formanden indledte dette punkt på dagsordenen med at fremhæve nogle af de vigtigste idéer, der var 
afspejlet på den flersprogede digitale platform, herunder forslaget om at udvikle en ny vækstmodel for 
Europa og revidere EU's økonomiske styring, så den afspejler EU's prioriteter: den grønne pagt, sociale 
rettigheder og målene for bæredygtig udvikling, at styrke Europas modstandsdygtighed over for fremtidige 
kriser og gøre den europæiske økonomi mere menneskecentreret ved at se mere på menneskelige fremskridt 
og beskytte naturressourcerne. 
I sit indlæg forklarede talsmanden, at en stor del af hans panelmedlemmers tanker havde drejet sig om, 
hvordan økonomien kunne blive grønnere og mere miljøvenlig. Dette kan opnås ved at anvende ressourcerne 



 

 

mere effektivt, f.eks. gennem genanvendelse, mindre miljøskadelige produkter, affaldsreduktion og bedre 
uddannelse af borgerne.  
Den efterfølgende drøftelse fortsatte debatten om balancen mellem social beskyttelse og økonomisk 
konkurrenceevne. Nogle talere fremhævede behovet for investeringer, både offentlige og sociale, og 
argumenterede for en reform af EU's økonomiske styring, også for at afspejle den digitale og grønne 
omstilling. Disse talere fremhævede også behovet for at sikre, at omstillingen er retfærdig, og at ingen lades 
i stikken. Andre mente, at konkurrenceevne var en forudsætning for vores højt skattede europæiske 
samfundsmodel og for en vellykket gennemførelse af den grønne og den digitale omstilling. De var 
bekymrede over, at Europas konkurrenceevne sakker bagud, og opfordrede derfor til at foretage en kontrol 
af konkurrenceevnen. De fremhævede endvidere, at et sundt skattesystem, flere investeringer i FoI, fremme 
af vækst og sikring af retlig forudsigelighed også er vigtige. De var også bekymrede over nogle af de fremsatte 
forslag, da de kunne afholde borgerne fra at arbejde.  
Et andet spørgsmål, der blev rejst af en række talere, var behovet for at bekæmpe skatteunddragelse og 
skatteundgåelse og sikre, at alle virksomheder betaler deres rimelige andel af skatterne. 
Spørgsmålet om lige adgang til internettet blev også rejst.  

 
3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

 
Formanden konkluderede, at eftersom der på dette møde blev brugt mest tid på punktet om social 
retfærdighed og beskæftigelse, ville det næste møde først behandle punktet "En stærkere økonomi for 
fremtiden". 
Som svar på enkelte medlemmers anmodning om at afholde flere møder i arbejdsgruppen, selv om de var 
fuldt virtuelle, oplyste formanden, at hun ikke så nogen problemer med dette.  
 
BILAG Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse 
 

Formand:  Iratxe GARCIA PEREZ (Europa-Parlamentet) 
Talsmand: Eoin STAFFORD  
Tiltale Fornavn Efternavn Komponent 
        

  Vincenzo AMENDOLA Rådet 
   Clotilde   ARMAND Lokal/regional repræsentant 
  Manon AUBRY Europa-Parlamentet 
  Regina BASTOS Nationale borgerpaneler/arrangementer 
 Nicola BEER Europa-Parlamentet 
  Markus BEYRER Arbejdsmarkedsparter 
  Gabriele BISCHOFF Europa-Parlamentet 
  Maret Michaela BRUNNERT  EU-borgerpaneler 
  Christian  BUCHMANN Nationale parlamenter 
  Jan CHLUP Nationale borgerpaneler/arrangementer 
  Leah CORSMIT Nationale borgerpaneler/arrangementer 
   Rosianne  CUTAJAR Nationale parlamenter 
  Helena DALLI Europa-Kommissionen 
  Elisa  GAMBARDELLA Civilsamfundet 
  Iratxe GARCÍA PÉREZ Europa-Parlamentet 



 

 

   Wilm GEURTS Rådet 
  Roman HAIDER Europa-Parlamentet 
 Eveliina  HEINÄLUOMA Nationale parlamenter 
  Michiel HOOGEVEEN Europa-Parlamentet 
  Meira  HOT Nationale parlamenter 

  Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN EU-borgerpaneler 

  Siim  KALLAS Nationale parlamenter 
  Joémy LINDAU EU-borgerpaneler 

  Stefano  MALLIA Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Vladimíra  MARCINKOVÁ Nationale parlamenter 
  Mairead MCGUINNESS Europa-Kommissionen 
   Andreja METELKO-ZGOMBIC Rådet 
  Roberta METSOLA Europa-Parlamentet 
  Radu-Mihai  MIHAIL Nationale parlamenter 
  Lucía  MUÑOZ Nationale parlamenter 
  Siegfried MUREȘAN Europa-Parlamentet 
  Niklas Hendrik NIENASS Europa-Parlamentet 
  Marina  NIKOLAOU Nationale parlamenter 
  Aoife O’LEARY EU-borgerpaneler 
  Władysław  ORTYL Regionsudvalget 
  Kacper PAROL EU-borgerpaneler 
  Sirpa PIETIKÄINEN Europa-Parlamentet 
  Neale  RICHMOND Nationale parlamenter 
  Vibe RØMER WESTH Rådet 

  Oliver  ROPKE Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Christophe ROUILLON Regionsudvalget 
  Vladimír ŠORF EU-borgerpaneler 
  Eoin STAFFORD  EU-borgerpaneler 
   Andres SUTT Rådet 
   Katja TRILLER VRTOVEC Rådet 
  Els  VAN HOOF Nationale parlamenter 
  Monika VANA Europa-Parlamentet 
   Luca VISENTINI Arbejdsmarkedsparter 
  Ružica  VUKOVAC Nationale parlamenter 

 


