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KORTFATTAT REFERAT 
Arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning.  

Ordförande: Iratxe Garcia Perez, Europaparlamentet 
22 oktober 2021 kl. 14.00–16.00 

 
 

1. Inledande kommentarer från ordföranden  
 

Mötet hölls i hybridformat. Ordföranden hälsade alla ledamöter välkomna och underströk vikten av 
att spegla den mångfald och inkludering som kännetecknar konferensen om Europas framtid. Hon 
påminde också om arbetsgruppernas huvudsyfte och tog upp en del förfarandemässiga aspekter, i 
enlighet med arbetsordningen och mandatet. I detta avseende tog dagordningen för det 
konstituerande mötet främst upp följande punkter: 
 

 De första resultaten från den europeiska medborgarpanelen ”En starkare ekonomi, social 
rättvisa och sysselsättning/utbildning, kultur, ungdom och idrott/digital omställning” – kort 
presentation av paneldeltagarna och diskussion.  

 Relevanta bidrag på den flerspråkiga digitala plattformen – en första diskussion. 
 
 

2. Diskussion 
 
Företrädare för den europeiska medborgarpanelen ”En starkare ekonomi, social rättvisa och 
sysselsättning/utbildning, kultur, ungdom och idrott/digital omställning” presenterade de frågor som 
panelmedlemmarna under den första sessionen hade valt ut för vidare diskussion:  

 Stärka de sociala rättigheterna och bygga upp en rättvis och tillgänglig arbetsmarknad med 
särskild uppmärksamhet på ungdomar, kvinnor och utsatta grupper. 

 Främja en innovativ, konkurrenskraftig och motståndskraftig ekonomi. 

 Skapa lika möjligheter och utveckla den kompetens som krävs. 
 
Övriga medlemmar i arbetsgruppen yttrade sig om frågor både från de europeiska 
medborgarpanelerna, den flerspråkiga digitala plattformen och nationella medborgarsamråd. I flera 
inlägg framhölls bland annat följande:  
 

 Se över den ekonomiska modellen efter pandemin, med hållbarhet och inkludering som 
ledstjärna, genom att stärka konkurrenskraften, tillväxten och motståndskraften och bygga 
vidare på erfarenheterna från NextGenerationEU och Sure. Ta tillvara de gröna och digitala 
omställningsmöjligheterna och samtidigt ta särskild hänsyn till konsekvenserna för de mest 
utsatta medborgarna och territorierna och säkerställa rättvisa omställningar. 

 Säkerställa konvergens uppåt för sociala rättigheter och socialt skydd i hela EU (bland annat 
genom ett fullständigt genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, ett 
nytt socialt kontrakt och införande av ett protokoll om sociala framsteg).  
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 Utnyttja EU-budgetens fulla potential för att fokusera på reformer, investeringar och 
innovation.  

 Säkra rättvis beskattning och bekämpa skatteundandragande och skatteflykt. 

 Höja kompetensen och förbättra inkluderingen i näringslivet, med särskilt fokus på 
ungdomar, kvinnor och utsatta grupper.  

 
I några av inläggen nämndes följande: 

 Inte öka skattetrycket och regelbördan oproportionerligt för företag, särskilt små och 
medelstora företag, till exempel genom ett ”konkurrenstest” för nya initiativ.  

 Upprätthålla finanspolitisk stabilitet och EU:s finanspolitiska inriktning. 

 Finansiera ovanstående via EU:s budget och säkra möjligheter att generera egna 
budgetmedel.  

 
 
Alla talare var ense om att arbetsgruppen bör fastställa konkreta mål och leverera handfasta resultat, 
med utgångspunkt i rekommendationerna från de europeiska medborgarpanelerna och de nationella 
medborgarpanelerna och med beaktande av bidragen från den flerspråkiga digitala plattformen.  
 

3. Avslutande kommentarer från ordföranden 
 
Ordföranden lovordade den öppna och konstruktiva diskussionen och påpekade att arbetsgruppens 
resultat skulle ta formen av en gemensam ståndpunkt, där alla komponenter måste godkännas. Hon 
betonade att många av de ståndpunkter som uttrycktes inte var motstridiga utan i själva verket 
kompletterade varandra. Det var en bra grundval för fortsatta diskussioner. Nästa sammanträde 
skulle hållas i december och då skulle rekommendationerna från den europeiska medborgarpanelen 
diskuteras.  
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BILAGA I. Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa 
och sysselsättning 
 

Ordförande:  Iratxe GARCIA PEREZ (Europaparlamentet) 

Vincenzo AMENDOLA Rådet 

Clotilde ARMAND Lokal/regional företrädare 

Manon AUBRY Europaparlamentet 

Regina BASTOS 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Nicola BEER Europaparlamentet 

Markus BEYRER Arbetsmarknadens parter 

Gabriele BISCHOFF Europaparlamentet 

Maret Michaela BRUNNERT  Europeiska medborgarpaneler 

Christian  BUCHMANN Nationella parlament 

Jan CHLUP 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Leah CORSMIT 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Rosianne  CUTAJAR Nationella parlament 

Helena DALLI Europeiska kommissionen 

Johan DANIELSSON Europaparlamentet 

Elisa  GAMBARDELLA Civilsamhället 

Iratxe GARCÍA PÉREZ Europaparlamentet 

Wilm GEURTS Rådet 

Roman HAIDER Europaparlamentet 

Eveliina  HEINÄLUOMA Nationella parlament 

Michiel HOOGEVEEN Europaparlamentet 

Meira  HOT Nationella parlament 

Peter HUMMELGAARD Rådet 

Camila Isabelle Chalotte JENSEN Europeiska medborgarpaneler 

Siim  KALLAS Nationella parlament 

Joémy LINDAU Europeiska medborgarpaneler 

Stefano  MALLIA 
Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén 

Vladimíra  MARCINKOVÁ Nationella parlament 

Mairead MCGUINNESS Europeiska kommissionen 

Andreja METELKO-ZGOMBIC Rådet 

Roberta METSOLA Europaparlamentet 

Radu-Mihai  MIHAIL Nationella parlament 

Lucía  MUÑOZ Nationella parlament 

Siegfried MUREȘAN Europaparlamentet 

Niklas Hendrik NIENASS Europaparlamentet 

Marina  NIKOLAOU Nationella parlament 

Aoife O’LEARY Europeiska medborgarpaneler 

Władysław  ORTYL Regionkommittén 

Kacper PAROL Europeiska medborgarpaneler 
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Sirpa PIETIKÄINEN Europaparlamentet 

Neale  RICHMOND Nationella parlament 

Oliver  ROPKE 
Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén 

Christophe ROUILLON Regionkommittén 

Vladimír ŠORF Europeiska medborgarpaneler 

Eoin STAFFORD  Europeiska medborgarpaneler 

Andres SUTT Rådet 

Katja TRILLER VRTOVEC Rådet 

Els  VAN HOOF Nationella parlament 

Monika VANA Europaparlamentet 

Luca VISENTINI Arbetsmarknadens parter 

Ružica  VUKOVAC Nationella parlament 

 


