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KORTFATTET REFERAT 
Arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse under ledelse af 

Iratxe Garcia Perez, Europa-Parlamentet 
Den 22. oktober 2021 kl. 14.00-16.00 

 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden  
 

Mødet fandt sted i hybridformat. Formanden bød alle medlemmer velkommen og understregede 
betydningen af at repræsentere mangfoldigheden og det inkluderende element i konferencen om 
Europas fremtid. Hun mindede også om arbejdsgruppernes vigtigste mål og proceduremæssige 
aspekter i overensstemmelse med forretningsordenen og mandatet. I den forbindelse fokuserede 
dagsordenen for det konstituerende møde på følgende elementer: 
 

 Det første relevante resultat af EU-borgerpanelet om "En stærkere økonomi, social 
retfærdighed og beskæftigelse/Uddannelse, kultur, ungdom og idræt/Digital omstilling" – kort 
præsentation ved paneldeltagerne og drøftelse.  

 Relevante bidrag på den flersprogede digitale platform – første drøftelse. 
 
 

2. Drøftelse 
 
Repræsentanterne for EU-borgerpanelet om "En stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse/Uddannelse, kultur, ungdom og idræt/Digital omstilling", der tog ordet under 
drøftelsen, fremhævede de emner, som paneldeltagerne havde udpeget på det første møde og 
godkendt til yderligere drøftelse, navnlig:  

 styrkelse af sociale rettigheder og opbygning af et retfærdigt og tilgængeligt arbejdsmarked 
med særligt fokus på unge, kvinder og sårbare grupper 

 fremme af en innovativ, konkurrencedygtig og modstandsdygtig økonomi 

 sikring af lige muligheder og udvikling af de nødvendige færdigheder. 
 
De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen pegede på emner fra både EU-borgerpanelerne, den 
flersprogede digitale platform og nationale borgerhøringer. Flere indlæg fremhævede bl.a.:  
 

 nytænkning af den økonomiske model efter pandemien i henhold til en bæredygtig og inklusiv 
tilgang ved at styrke konkurrenceevnen, væksten og modstandsdygtigheden på grundlag af 
erfaringerne fra NEXT Generation EU og SURE udnyttelse af mulighederne ved den grønne og 
den digitale omstilling, samtidig med at der blev taget hensyn til indvirkningen på de mest 
sårbare borgere og territorier og blev sikret en retfærdig omstilling 

 opadgående konvergens af sociale rettigheder og beskyttelse i hele EU (herunder gennem fuld 
gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder, en ny social kontrakt og 
medtagelse af en protokol om sociale fremskridt)  

 behovet for at udnytte EU-budgettets fulde potentiale til at fokusere på reformer, 
investeringer og innovation  

 fair beskatning og bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse 



 

2 
 

 forbedring af færdigheder og en inkluderende økonomi med særligt fokus på unge, kvinder og 
sårbare grupper.  

 
Nogle af indlæggene kom ind på: 

 behovet for ikke uforholdsmæssigt at øge den skattemæssige og lovgivningsmæssige byrde for 
virksomhederne, navnlig SMV'er, f.eks. gennem et "konkurrencedygtighedstjek" af nye 
initiativer  

 betydningen af at bevare den finanspolitiske stabilitet og EU's finanspolitiske kurs 

 EU's budget til finansiering af ovenstående og dets evne til at generere egne indtægter.  
 
 
Alle var enige i, at arbejdsgruppen burde opstille konkrete mål og levere resultater på grundlag af 
anbefalingerne fra de europæiske og nationale borgerpaneler og under hensyntagen til bidragene fra 
den flersprogede digitale platform.  
 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden roste den åbne og konstruktive drøftelse og bemærkede, at arbejdsgruppen for at nå frem 
til et resultat måtte fastlægge en fælles holdning, der krævede tilslutning fra alle komponenter. Hun 
fremhævede, at mange af de holdninger, der kom til udtryk, ikke udelukkede, men faktisk supplerede 
hinanden.  De ville udgøre et godt grundlag for yderligere drøftelser. Det næste møde ville finde sted 
i december og ville allerede drøfte de anbefalinger, som EU-borgerpanelet havde fremsat.  
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BILAG I. Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse 
 

Formand:  Iratxe GARCIA PEREZ (Europa-Parlamentet) 

  Vincenzo AMENDOLA Rådet 

  Clotilde ARMAND Lokal/regional repræsentant 

  Manon AUBRY Europa-Parlamentet 

  Regina BASTOS 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Nicola BEER Europa-Parlamentet 

  Markus BEYRER Arbejdsmarkedets parter 

  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 

  Johan DANIELSSON Europa-Parlamentet 

  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 

   Peter HUMMELGAARD Rådet 

  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 
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  Sirpa PIETIKÄINEN Europa-Parlamentet 

  Neale  RICHMOND Nationale parlamenter 

  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 Arbejdsmarkedets parter 

  Ružica  VUKOVAC Nationale parlamenter 

 


