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BEKNOPT VERSLAG 
Werkgroep “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid”, onder 

voorzitterschap van Iratxe Garcia Perez, Europees Parlement 
22 oktober 2021, 14.00 - 16.00 uur 

 
 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 

De vergadering vindt plaats in hybride vorm. De voorzitter heet alle leden welkom en onderstreept 
het belang van het vertegenwoordigen van de diversiteit en het inclusieve karakter van de 
Conferentie over de toekomst van Europa. Ze herinnert ook aan de voornaamste doelstelling en 
procedurele aspecten van de werkgroepen, in overeenstemming met het Reglement en het 
mandaat. De agenda van de oprichtingsvergadering betreft in dit verband in het bijzonder de 
volgende elementen: 
 

 eerste relevante uitkomst van het Europees burgerpanel “Een sterkere economie, sociale 
rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugd en sport/digitale 
transformatie” – korte presentatie door de panelleden en debat; 

 relevante bijdragen over het Meertalig Digitaal Platform – eerste debat. 
 
 

2. Debat 
 
De vertegenwoordigers van het Europees burgerpanel “Een sterkere economie, sociale 
rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugd en sport/digitale transformatie” die 
tijdens het debat het woord nemen, geven een overzicht van de onderwerpen die tijdens de eerste 
bijeenkomst van het panel ter sprake zijn gekomen en waarover in de toekomst verder zal worden 
gedebatteerd, te weten: 
 

 het versterken van de sociale rechten en het tot stand brengen van een billijke en 
toegankelijke arbeidsmarkt, met speciale aandacht voor jongeren, vrouwen en kwetsbare 
groepen; 

 het bevorderen van een innovatieve, concurrerende en veerkrachtige economie; 

 het bieden van gelijke kansen en het ontwikkelen van de noodzakelijke vaardigheden. 
 
De overige leden van de werkgroep verwijzen naar de onderwerpen die door de Europese 
burgerpanels, het Meertalig Digitaal Platform en nationale burgerraadplegingen zijn aangedragen. 
Sommige sprekers vestigen onder meer de aandacht op: 
 

 het tegen het licht houden van het economisch model voor de periode na de pandemie, 
volgens een duurzame en inclusieve benadering, door het concurrentievermogen, de groei 
en de veerkracht te versteken en voort te bouwen op de ervaringen van Next Generation EU 
en SURE; het aangrijpen van de kansen van de groene en de digitale transitie, waarbij 
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rekening moet worden gehouden met de impact op de kwetsbaarste burgers en regio’s en 
een rechtvaardige transitie moet worden gewaarborgd; 

 de opwaartse convergentie van sociale rechten en sociale bescherming in de hele EU 
(waaronder middels de volledige toepassing van de Europese Pijler van sociale rechten, een 
nieuw sociaal contract en de opname van een protocol inzake sociale vooruitgang);  

 de benutting van het volledige potentieel van de EU-begroting met het oog op 
hervormingen, investeringen en innovatie;  

 billijke belastingen en de bestrijding van belastingontduiking en belastingontwijking; 

 het verbeteren van vaardigheden en van het inclusieve karakter van de economie, met 
bijzondere aandacht voor jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen. 

 
Sommige sprekers gaan in op: 

 het belang van het vermijden van buitenproportionele fiscale en regelgevingsdruk voor 
bedrijven, met name kmo’s, bijvoorbeeld via een “concurrentievermogencheck” van nieuwe 
initiatieven;  

 het belang van het handhaven van budgettaire stabiliteit en van de begrotingskoers van de 
EU; 

 de EU-begroting, met het oog op het financieren van het bovenstaande en de mogelijkheid 
om eigen middelen te genereren. 

 
 
Iedereen is het ermee eens dat de werkgroep concrete doelstellingen moet formuleren en resultaten 
moet opleveren, op basis van de aanbevelingen van de Europese burgerpanels, de nationale 
burgerpanels en de bijdragen van het Meertalig Digitaal Platform. 
 
 

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter is ingenomen met het open en constructieve debat en stelt dat de werkgroep, om 
resultaten te boeken, een gemeenschappelijk standpunt moet formuleren, met een akkoord over alle 
componenten. Ze geeft aan dat veel van de naar voren gebrachte standpunten elkaar niet uitsluiten, 
maar juist een complementair karakter hebben. Dit vormt een goede basis voor verder debat. De 
volgende vergadering vindt in december plaats en zal gewijd zijn aan het pakket aanbevelingen van 
het Europees burgerpanel. 
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BIJLAGE I. Lijst van leden van de werkgroep “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 
werkgelegenheid” 
 

Voorzitter:  Iratxe GARCIA PEREZ (Europees Parlement) 

De heer Vincenzo AMENDOLA Raad 

Mevrouw Clotilde ARMAND 
Lokale/regionale 

vertegenwoordiger 

Mevrouw Manon AUBRY Europees Parlement 

Mevrouw Regina BASTOS 
Nationale 

burgerpanels/evenementen 

Mevrouw Nicola BEER Europees Parlement 

De heer Markus BEYRER Sociale partners 

Mevrouw Gabriele BISCHOFF Europees Parlement 

Mevrouw Maret Michaela BRUNNERT  Europese burgerpanels 

De heer Christian  BUCHMANN Nationale parlementen 

De heer Jan CHLUP 
Nationale 

burgerpanels/evenementen 

Mevrouw Leah CORSMIT 
Nationale 

burgerpanels/evenementen 

Mevrouw  Rosianne  CUTAJAR Nationale parlementen 

Mevrouw Helena DALLI Europese Commissie 

De heer Johan DANIELSSON Europees Parlement 

Mevrouw Elisa  GAMBARDELLA Maatschappelijk middenveld 

Mevrouw Iratxe GARCÍA PÉREZ Europees Parlement 

De heer  Wilm GEURTS Raad 

De heer Roman HAIDER Europees Parlement 

Mevrouw Eveliina  HEINÄLUOMA Nationale parlementen 

De heer Michiel HOOGEVEEN Europees Parlement 

Mevrouw Meira  HOT Nationale parlementen 

De heer  Peter HUMMELGAARD Raad 

Mevrouw Camila Isabelle Chalotte JENSEN Europese burgerpanels 

De heer Siim  KALLAS Nationale parlementen 

De heer Joémy LINDAU Europese burgerpanels 

De heer Stefano  MALLIA 
Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

Mevrouw Vladimíra  MARCINKOVÁ Nationale parlementen 

Mevrouw Mairead MCGUINNESS Europese Commissie 

Mevrouw  Andreja METELKO-ZGOMBIC Raad 

Mevrouw Roberta METSOLA Europees Parlement 

De heer Radu-Mihai  MIHAIL Nationale parlementen 

Mevrouw Lucía  MUÑOZ Nationale parlementen 

De heer Siegfried MUREȘAN Europees Parlement 

De heer Niklas Hendrik NIENASS Europees Parlement 

Mevrouw Marina  NIKOLAOU Nationale parlementen 

Mevrouw Aoife O’LEARY Europese burgerpanels 

De heer Władysław  ORTYL Comité van de Regio’s 
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De heer Kacper PAROL Europese burgerpanels 

Mevrouw Sirpa PIETIKÄINEN Europees Parlement 

De heer Neale  RICHMOND Nationale parlementen 

De heer Oliver  ROPKE 
Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

De heer Christophe ROUILLON Comité van de Regio’s 

De heer Vladimír ŠORF Europese burgerpanels 

De heer Eoin STAFFORD  Europese burgerpanels 

De heer  Andres SUTT Raad 

Mevrouw  Katja TRILLER VRTOVEC Raad 

Mevrouw Els  VAN HOOF Nationale parlementen 

Mevrouw Monika VANA Europees Parlement 

De heer  Luca VISENTINI Sociale partners 

Mevrouw Ružica  VUKOVAC Nationale parlementen 

 


