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1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 

De voorzitter opent de vergadering en herinnert aan het mandaat van de werkgroep, te weten het geven van 
input ter voorbereiding van de debatten en de voorstellen van de plenaire vergadering van de Conferentie, 
binnen de parameters van de gezamenlijke verklaring en het reglement van orde van de Conferentie over de 
toekomst van Europa. De werkgroep doet dit door te overleggen over de aanbevelingen van de nationale en 
Europese burgerpanels, alsook over de bijdragen op het meertalige digitale platform in verband met de 
onderwerpen van de werkgroep. De voorzitter deelt de leden van de werkgroep verder mee dat ze graag zou 
zien dat de toekomstige vergaderingen van de werkgroep worden gewebstreamd, en ze vraagt of iemand 
daar bezwaar tegen heeft. Er worden geen bezwaren gemaakt. 
Meerdere leden van de werkgroep die opmerkingen hadden gemaakt bij het ontwerp van beknopt verslag 
van de vergadering van oktober 2021 vragen wat de status van hun opmerkingen is. Hun wordt meegedeeld 
dat van hun opmerkingen kennis is genomen en dat ze zullen worden verwerkt in de definitieve versie van 
het beknopt verslag, dat vertaald en op het platform geüpload zal worden. 
Een lid kaart de kwestie van de verdeling van de spreektijd tussen mannen en vrouwen in de werkgroep aan 
en stelt – om hier iets aan te doen – voor te werken met van tevoren opgestelde sprekerslijsten. 
Meerdere leden zeggen dat het tussentijds verslag over het meertalig digitaal platform geen weerspiegeling 
vormt van een aantal met klem ondersteunde en becommentarieerde voorstellen. 
 
2. Discussie 

 
De discussie is georganiseerd rond twee verschillende onderwerpen, als weerspiegeling van de brede waaier 
van onderwerpen die onder het mandaat van de werkgroep vallen, namelijk: i) sociale rechtvaardigheid en 
werkgelegenheid, en ii) een sterkere economie voor de toekomst. 
 
2.1. Sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid 
De voorzitter leidt het onderwerp in door enkele van de belangrijkste ideeën als verwoord op het meertalig 
digitaal platform te onderstrepen, waaronder de suggestie om het actieplan inzake de tenuitvoerlegging van 
de Europese Pijler van sociale rechten een meer bindend karakter te geven, bestrijding van ongelijkheid en 
armoede, bijvoorbeeld middels een versterkte kindergarantie, een versterkte jeugdgarantie, en een 
robuustere richtlijn inzake minimumlonen, alsook met het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen, dat 
op steeds meer steun mag rekenen. Andere ideeën waren: steun voor billijke en duurzame mededinging op 
de interne markt middels innovatie, hoogwaardige werkgelegenheid, fatsoenlijke lonen, passende 
arbeidsomstandigheden, een veilige arbeidsplek, gelijke behandeling, billijke mobiliteit, met inbegrip van een 
betere coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, bevordering van sociale dialoog en betere regelgeving; 
bevordering van betaalbare huisvesting; facilitering van de inclusie van personen met een handicap; 
lancering van een doeltreffende strategie voor de gelijkheid van lhbtiq’ers; en verbetering van de 
gendergelijkheid. De voorzitter benadrukt dat de werkgroep zich moet concentreren op toekomstige 
voorstellen in plaats van op reeds bestaande of geplande voorstellen en initiatieven. 
De woordvoerder van het Europees burgerpanel legt uit dat het panel zijn werkzaamheden door het uitstel 
van de derde sessie van het Europees burgerpanel als gevolg van COVID-19 niet heeft kunnen afronden. Het 



 

 

panel heeft op dit moment meer dan 300 “oriëntaties”, die tijdens de derde sessie van het panel bewerkt en 
teruggebracht zullen worden tot een kleiner aantal aanbevelingen. Als voorbeeld noemt hij de harmonisatie 
van de rechten van werknemers, waarvan hij onderkent dat het op korte termijn moeilijk te realiseren zal 
zijn, maar die wel kan worden ingepast in een langer, stapsgewijs proces met een precies tijdskader. Andere 
voorbeelden zijn de vaststelling van een gemeenschappelijk volksgezondheids- en sociaal beleid, 
ouderschapsverlof van gelijke duur voor beide ouders om voor hun kinderen te zorgen, en bevordering van 
werk in kleinere steden en dorpen. 
Meerdere sprekers geven aan dat de sociale aspecten van Europa moeten worden versterkt. Meer in het 
algemeen worden maatregelen voorgesteld om te zorgen voor een volledige tenuitvoerlegging van de 
Europese Pijler van sociale rechten, en wordt voorgesteld een protocol inzake sociale vooruitgang in de 
Verdragen op te nemen. Er wordt, in concreto, gewezen op het belang van vooruitgang met betrekking tot 
economische en sociale convergentie in Europa, niet alleen tussen de verschillende lidstaten, maar ook 
tussen regio’s en steden en plattelands- en perifere gebieden. Met betrekking tot werk wordt opgeroepen 
tot billijke en fatsoenlijke lonen, waaronder minimumlonen, aanpassing van de wetgeving inzake telewerk 
en flexibel werk, aandacht voor platformwerkers en onbetaalde stages, het waarborgen van billijke 
arbeidsmobiliteit in de EU, en het voorkomen van sociale dumping; versterking van collectieve 
onderhandelingen wordt ook genoemd. Wat gendergelijkheid betreft, wijzen sprekers erop dat het belangrijk 
is dit onderwerp te mainstreamen, maar ook dat vooruitgang wordt geboekt met betrekking tot concretere 
aspecten zoals de genderloonkloof, quota’s voor hogere functies, de ontwikkeling van een index voor het 
meten van gendergelijkheid, alsook garanties dat ouderschapsverlof een gelijk recht is voor beide ouders. 
Sommige sprekers benadrukken het belang van de bestrijding van armoede, waaronder door ervoor te 
zorgen dat de lidstaten over doeltreffende werkloosheidsverzekerings- en pensioenstelsels beschikken. 
Andere sprekers onderstrepen daarentegen dat bedrijven en ondernemingen essentieel zijn voor het 
scheppen van de banen en de welvaart die nodig zijn voor het door velen gewenste sociale Europa. Ze 
voegden daar nog aan toe dat het van cruciaal belang is over sterke bedrijven te beschikken en de 
ondernemingsgeest in de EU te waarborgen door in toekomstige groeicapaciteit te investeren en het 
concurrentievermogen van de EU te versterken. 
Deze sprekers stellen vast dat de EU-wetgeving reeds een sterke sociale dimensie heeft en dat deze 
wetgeving niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden, maar doeltreffend moet worden geïmplementeerd. 
Zij geven verder aan dat bedrijven vaak worstelen met de vele wettelijke regels waar zij zich aan moeten 
houden, hetgeen van invloed is op hun vermogen te innoveren en te concurreren, en soms zelfs schadelijk is 
voor de interne markt. Om buitensporige bureaucratie te vermijden, roepen de sprekers op tot een goede 
toepassing van instrumenten zoals mkb-tests, evaluaties achteraf en het “one in one out”-beginsel, en stellen 
ze een “concurrentievermogentoets” voor alle nieuwe initiatieven voor. Enkele sprekers beklemtonen het 
belang van subsidiariteit (dat wil zeggen maatregelen daar nemen waar ze het meest doeltreffend zijn), en 
geven aan dat EU-optreden op sommige terreinen inderdaad het meest gepast is, maar dat het soms beter 
is de handelingsbevoegdheid op het nationale, regionale of zelfs plaatselijke niveau neer te leggen.  
Sommige sprekers noemen onderwijs als cruciaal voor de toekomst van de Europese economie. Tot de 
concrete ideeën die worden genoemd, behoren: beter op de behoeften afgestemde curricula, harmonisatie 
van de puntensystemen en onderwijsplannen, maar ook waarborgen dat studenten elkaar kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. 
Meerdere sprekers noemen het onderwerp belastingen en roepen ertoe op schadelijke 
belastingconcurrentie te vermijden, en ervoor te zorgen dat multinationals daar worden belast waar zij hun 
winsten maken. 
Enkele sprekers noemen de digitale transformatie als een kans, maar er wordt ook gezegd dat het belangrijk 
is ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt. 
 



 

 

2.2. Een sterkere economie voor de toekomst 
De voorzitter leidt dit onderwerp op de agenda in en onderstreept enkele van de belangrijkste ideeën als 
genoemd op het meertalig digitaal platform, waaronder de suggestie om een nieuw groeimodel voor Europa 
te ontwikkelen, de economische governance van de EU tegen het licht te houden om rekening te houden 
met de prioriteiten van de EU: de Green Deal, sociale rechten en de doelstellingen met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling, versterking van de veerkracht van Europa in het geval van toekomstige crises, en 
vergroting van de aandacht voor de mens binnen de Europese economie, door sterker te kijken naar 
menselijke vooruitgang en bescherming van natuurlijke hulpbronnen. 
De woordvoerder van het panel geeft aan dat veel van zijn collega’s erover na hebben gedacht hoe de 
economie groener en milieuvriendelijker kan worden gemaakt. Dit kan alleen door een efficiënter gebruik 
van hulpbronnen, bijvoorbeeld door recycling, minder milieubelastende producten, vermindering van de 
afvalberg, en betere voorlichting van burgers. 
De discussie die volgt, richt zich op het evenwicht tussen sociale bescherming en economisch 
concurrentievermogen. Sommige sprekers onderstrepen het belang van zowel publieke als sociale 
investeringen, en pleiten voor hervorming van de economische governance van de EU, ook om aan te sluiten 
op de digitale en de groene transitie. Deze sprekers geven ook in het bijzonder aan dat ervoor moet worden 
gezorgd dat de transities rechtvaardig zijn en dat niemand buiten de boot valt. Anderen beschouwen 
concurrentievermogen als een noodzakelijke voorwaarde voor ons gekoesterde Europese sociale model en 
voor succes bij de groene en digitale transitie en zijn bezorgd dat het concurrentievermogen van Europa 
achteropraakt; zij pleiten dan ook voor een concurrentievermogentoets. Zij benadrukken ook dat een gezond 
belastingstelsel, meer investeringen in O&I, het stimuleren van de groei, en het zorgen voor juridische 
voorspelbaarheid even belangrijk zijn. Zij maken zich ook zorgen dat sommige van de gedane voorstellen erin 
zouden kunnen resulteren dat burgers minder geneigd zijn te werken.  
Meerdere sprekers noemen het belang van bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking, en dat alle 
bedrijven billijke belastingen betalen. 
Het onderwerp “gelijke toegang tot het internet” wordt genoemd. 

 
3. Slotopmerkingen van de voorzitter 

 
De voorzitter stelt vast dat aangezien tijdens deze vergadering meer tijd aan sociale rechtvaardigheid en 
werkgelegenheid is besteed, de volgende vergadering in grotere mate over een sterkere economie voor de 
toekomst zal gaan. 
De voorzitter ziet geen probleem wat het verzoek van enkele leden betreft om meer vergaderingen van de 
werkgroep te houden, ook al is het dan volledig virtueel. 
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