
 

1 
 

 
SAMMENFATTENDE REFERAT 

 
Arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 

 
Under forsæde af Iratxe García Pérez (delvis stedfortræder Gabriele Bischoff), Europa-Parlamentet  

 
Den 21.januar 2021 kl.10.00-12.00 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 

Formand Iratxe García Pérez åbnede tredje møde i arbejdsgruppen med oplysning om, at mødet som 

aftalt på foregående møde ville blive webstreamet. Hun meddelte, at det europæiske borgerpanel 

den 25.-27. februar ville fremlægge dets anbefalinger til drøftelse i arbejdsgruppen, som også ville 

blive fremlagt på konferencens plenarmøde i marts. Hun oplyste, at indtil flere nationale paneler 

havde færdiggjort deres arbejde, og at en række anbefalinger herfra ville være af relevans for 

arbejdsgruppen. Disse anbefalinger var allerede offentliggjort på online-platformen. 

 

2. Diskussion – En stærkere økonomi for fremtiden 
 

Formanden orienterede kort om nogle af de hovedlinjer, som det europæiske borgerpanel var nået 

frem til. EU har klart brug for en ny inklusiv vækstmodel – en som forliger sociale elementer med 

økonomisk vækst. Beskatning er et fremtrædende emne for EU at tage i betragtning. Der bør fostres 

demokrati med EU-institutionerne, som skal være ansvarliggjorte og gennemsigtige, og Europa-

Parlamentet og de nationale parlamenter bør have en vigtig rolle. Det er nødvendigt med 

investeringer for at kunne forbedre modstandskraft, træde op imod fremtidige kriser og håndtere 

uligheder. Der er overordnet set ønske om en mere menneskeorienteret tilgang til økonomien. 

 

Mange indlægsholdere understregede, at konkurrenceevne og social retfærdighed går hånd i hånd. 

Offentlige investeringer i infrastruktur er essentielt, f.eks. i internet, jernbaner, undervisning og 

(digitale) færdigheder, for at muliggøre innovation og konkurrenceevne eller i sundhed og andre 

sociale tjenesteydelser, der har til formål at modvirke fattigdom og forbedre levevilkårene, navnlig for 

personer der stadig befinder sig i udsatte situationer. Nogle indlægsholdere opfordrede til øget 

finanspolitisk ansvarlighed, mens andre fremhævede, at en forhøjelse af den offentlige gæld vil kunne 

vise sig nødvendigt, hvis der gøres investeringer i at indfri målene bag den grønne omstilling og sikre 
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en robust genopretning oven på krisen. Flere indlæg betonede det indre markeds rolle i at bevare EU's 

økonomis konkurrenceevne og der opfordredes til en markedstest. Nogle indlæg udtrykte et forsvar 

for "statusopgørelser over konkurrenceevnen" som nyttige, og at diskussionerne af, hvordan 

"konkurrenceevne" skal defineres, burde fortsætte. Det står imidlertid ikke klart på nuværende 

tidspunkt, hvordan sådanne statusopgørelser bør udformes eller implementeres. Nogle 

indlægsholdere foreslog som skridt til at sikre retfærdighed i genopretningsprocessen, at der konkret 

implementeres en protokol for socialt fremskridt, og at "hinsides BNP"-dimensionen (navnlig sociale 

og miljømæssige forhold) inkluderes i det europæiske semester og den økonomiske styring. Respekt 

for de sociale rettigheder, en velfungerende social dialog, demokrati på arbejdspladsen og kollektive 

overenskomstforhandlinger er omdrejningspunktet for en velfungerende økonomi, så vidt indtil flere 

indlægsholdere. Forskning og innovation og virksomhedsinitiativer blandt unge bør yderligere 

understøtte EU's økonomi. Flere medlemmer mente, at EU bør tillægges flere beføjelser på 

skatteområdet for at kunne korrigere for uligheder på tværs af EU's økonomier såvel som for at 

bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse. EU bør give rygstød til egen fremstilling af strategiske 

produkter. Kønsspørgsmål bør integreres i alle aspekter af økonomien og der bør gives prioritet til 

bekæmpelsen af kønsbaseret vold. Behovet for yderligere at styrke implementeringen af den 

europæiske søjle for sociale rettigheder blev nævnt. Nogle indlæg medgav nytten af at søge efter 

koordinerede måder til at håndtere fælles EU-udfordringer, men anførte, at visse spørgsmål ikke desto 

mindre bør forblive en national kompetence (f.eks. overførselsindkomster). 

 

Der blev fremsat en række bemærkninger vedrørende processen og arbejdsmetoderne. Nogle 

medlemmer erklærede sig forbeholdne angående den tredje interimsbetænkning, som de fandt 

udelod en række spørgsmål.  Dokumenter til drøftelse skulle deles med arbejdsgruppens medlemmer 

i god tid forinden, de man kunne forberede sig ordentligt. Borgernes forslag/anbefalinger burde 

samles i sæt, så arbejdsgruppen kunne drøfte dem under mere effektive former. Nogle medlemmer 

foreslog et lyskurv-system (rød = uden for EU-s virksomhedsområde; gul = allerede på vej; grøn = ny 

ide inden for EU's virksomhedsområde) som metode til at sortere i borgernes forslag. Andre 

medlemmer advarede om, at forslag, der for nuværende falder uden for EU's virksomhedsområde, 

ikke burde arkiveres lodret, idet konferencen jo har som mål at fastlægge Europas fremtid. 

Arbejdsgruppens konklusioner burde udfærdiges skriftligt, så de kunne indgå i behandlingen på 

plenarmødet på klar vis, men selve metoden til at vedtage sådanne konklusioner måtte afklares 
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nærmere. Indtil flere medlemmer fandt, at tidsplanen for konferencen er alt for stram og at de 

afsluttende plenarmøder burde udsættes til senere, så borgere og arbejdsgrupper kunne få bedre tid 

til at færdiggøre deres arbejde. En indlægsholder foreslog, at EU-institutionerne fremover, eventuelt 

på årsbasis, kommunikerer til borgerne, hvordan anbefalingerne udmøntes i praksis.  

 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
Formanden meddelte, at hun ville viderebringe de forhold og spørgsmål, som var blevet rejst 

vedrørende arbejdsmetoder og tidsplanen til konferencens bestyrelse. Hun påpegede, at udsættelsen 

af afslutningen på borgerpanelet knyttet til arbejdsgruppen havde trukket processen ud. Tidsplanen 

og fremgangsmåden for vedtagelse af konklusioner burde være afklaret inden næste møde i 

arbejdsgruppen. 

 

BILAG Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse 
 

Formand:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Europa-Parlamentet) 
Talsmand: Eoin STAFFORD  

 

Tiltale Fornavn Efternavn Komponent 
        

Hr. Vincenzo   AMENDOLA Rådet 
Fr. Clotilde   ARMAND Lokal/regional repræsentant 
Fr. Manon AUBRY Europa-Parlamentet 
Fr. Regina BASTOS Nationale borgerpaneler/arrangementer 
Fr. Nicola BEER Europa-Parlamentet 
Hr. Markus BEYRER Arbejdsmarkedets parter 
Fr. Gabriele BISCHOFF Europa-Parlamentet 
Fr. Maret Michaela BRUNNERT EU-borgerpaneler 
Hr. Christian  BUCHMANN Nationale parlamenter 
Hr. Jan CHLUP Nationale borgerpaneler/arrangementer 
Fr.  Rosianne  CUTAJAR Nationale parlamenter 
Fr. Elisa  GAMBARDELLA Civilsamfundet 
Fr. Iratxe GARCÍA PÉREZ Europa-Parlamentet 
Hr.  Wilm GEURTS Rådet 
Hr. Roman HAIDER Europa-Parlamentet 
Fr. Eveliina  HEINÄLUOMA Nationale parlamenter 
Hr. Michiel HOOGEVEEN Europa-Parlamentet 
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Fr. Meira  HOT Nationale parlamenter 

Fr. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN EU-borgerpaneler 

Fr. Marina KALJURAND Europa-Parlamentet  
Hr. Siim  KALLAS Nationale parlamenter 
Hr. Joémy LINDAU EU-borgerpaneler 

Hr. Stefano  MALLIA Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

Fr. Vladimíra  MARCINKOVÁ Nationale parlamenter 
Fr.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Rådet 
Fr. Roberta METSOLA Europa-Parlamentet 
Hr. Radu-Mihai  MIHAIL Nationale parlamenter 
Fr. Lucía  MUÑOZ Nationale parlamenter 
Hr. Siegfried MUREȘAN Europa-Parlamentet 
Hr. Niklas Hendrik NIENASS Europa-Parlamentet 
Fr. Leverne NIJMAN Nationale borgerpaneler/arrangementer 
Fr. Marina  NIKOLAOU Nationale parlamenter 
Hr. Władysław  ORTYL Regionsudvalget 
Hr. Kacper PAROL EU-borgerpaneler 
Fr. Sirpa PIETIKÄINEN Europa-Parlamentet 
Hr. Neale  RICHMOND Nationale parlamenter 
Hr. Vibe RØMER WESTH Rådet 

Hr. Oliver  RÖPKE 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 
Hr. Christophe ROUILLON Regionsudvalget 
Hr. Nicolas SCHMIT Europa-Kommissionen  
Hr. Vladimír ŠORF EU-borgerpaneler 
Hr. Eoin STAFFORD EU-borgerpaneler 
Hr.  Andres SUTT Rådet 
Fr.  Katja TRILLER VRTOVEC Rådet 
Fr. Els  VAN HOOF Nationale parlamenter 
Fr. Monika VANA Europa-Parlamentet 
Hr.  Luca VISENTINI Arbejdsmarkedets parter 
Fr. Ružica  VUKOVAC Nationale parlamenter 

 


