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1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 

Voorzitter Iratxe García Pérez opent de derde vergadering van de werkgroep en merkt op dat deze via 

streaming kan worden gevolgd, zoals overeengekomen tijdens de vorige vergadering. Zij kondigt aan 

dat het Europees burgerpanel op 25-27 februari met aanbevelingen zal komen die door deze 

werkgroep zullen worden besproken en die ook tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie in 

maart zullen worden gepresenteerd. Zij deelt mee dat verschillende nationale panels hun 

werkzaamheden hebben afgerond en dat bepaalde aanbevelingen die zij hebben opgesteld, van 

belang zijn voor deze werkgroep. Deze aanbevelingen zijn reeds op het onlineplatform gepubliceerd. 

 

2. Bespreking - Een sterkere economie voor de toekomst 
 

De voorzitter brengt kort verslag uit over een aantal door het Europees burgerpanel ontwikkelde 

oriëntaties. Europa heeft duidelijk behoefte aan een nieuw model voor inclusieve groei, waarin sociale 

doelstellingen hand in hand gaan met economische groei. Belastingheffing is een belangrijk thema dat 

de EU in aanmerking moet nemen. De democratie moet worden bevorderd door middel van 

verantwoordingsplichtige en transparante EU-instellingen. Het Europees Parlement en de nationale 

parlementen moeten in dat verband een belangrijke rol kunnen spelen. Er zijn investeringen nodig om 

de veerkracht te verbeteren, toekomstige crises aan te pakken en ongelijkheden weg te werken. 

Globaal wordt ertoe opgeroepen de economie meer mensgericht te benaderen. 

 

Veel sprekers benadrukken dat concurrentievermogen en sociale rechtvaardigheid hand in hand gaan. 

Overheidsinvesteringen in infrastructuur zijn van essentieel belang, bijvoorbeeld in internet, 

spoorwegen, onderwijs en (digitale) vaardigheden, om innovatie en het concurrentievermogen te 

bevorderen, of in de gezondheidszorg en andere sociale dienstverlening, om armoede te bestrijden 

en de levensomstandigheden van met name kwetsbare personen te verbeteren. Sommige sprekers 
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pleiten voor meer budgettaire verantwoordelijkheidszin, terwijl anderen benadrukken dat een 

verhoging van de overheidsschuld nodig kan zijn voor investeringen om de doelen van de groene 

transitie te behalen en om te zorgen voor een krachtig herstel uit de crisis. De sprekers benadrukken 

de rol van de interne markt om de economie van de EU concurrerend te houden en pleiten voor een 

“internemarkttest”. Sommige sprekers pleiten voor “concurrentievermogenstests” die nuttig kunnen 

zijn; de bespreking over wat het concurrentievermogen precies inhoudt, moet worden voortgezet. 

Het ontwerp en de wijze waarop dergelijke tests zouden kunnen worden ingevoerd, zijn in dit stadium 

echter nog niet erg duidelijk. Om ervoor te zorgen dat het herstelproces rechtvaardig verloopt, stellen 

sommige sprekers voor om het protocol inzake sociale vooruitgang daadwerkelijk uit te voeren en om 

in het Europees Semester voor economische governance niet louter naar het bbp te kijken (maar er 

met name ook sociale en milieu-indicatoren in op te nemen). Eerbiediging van de sociale rechten, een 

goed functionerende sociale dialoog, democratie op het werk en collectieve onderhandelingen staan 

voor verschillende sprekers centraal in een goed werkende economie. Onderzoek en innovatie en 

ondernemerschap bij jongeren zouden de EU-economie verder moeten ondersteunen. Voor 

verschillende leden moet de EU meer bevoegdheden op fiscaal gebied krijgen om ongelijkheden 

tussen de economieën van de EU weg te werken en om belastingontduiking en -ontwijking te 

bestrijden. De EU moet haar eigen strategische productie stimuleren. De genderdimensie moet in alle 

aspecten van de economie worden geïntegreerd en de bestrijding van gendergerelateerd geweld 

moet een prioriteit zijn. Voorts wordt erop gewezen dat de uitvoering van de Europese pijler van 

sociale rechten verder moet worden versterkt. Sommigen trachten gemeenschappelijke EU-

uitdagingen wel gecoördineerd aan te pakken, maar wijzen erop dat bepaalde gebieden onder de 

nationale bevoegdheden moeten blijven vallen (bijv. het socialezekerheidsstelsel). 

 

Een aantal punten met betrekking tot het proces en de werkmethoden wordt aan de orde gesteld. 

Sommige leden herinneren aan hun bedenkingen bij het derde tussentijdse verslag en voeren aan dat 

er een aantal kwesties in ontbreekt. De te bespreken documenten moeten ruim van tevoren met de 

leden van de werkgroep worden gedeeld opdat zij zich goed kunnen voorbereiden. De 

voorstellen/aanbevelingen van de burgers moeten worden gebundeld om ze in de werkgroep efficiënt 

te kunnen bespreken. Sommige leden stellen voor om met een systeem van verkeerslichten te werken 

(rood: buiten de bevoegdheidssfeer van de EU, oranje: al aan de gang, groen: nieuwe ideeën binnen 

de bevoegdheidssfeer van de EU), zodat de voorstellen van burgers kunnen worden onderzocht. 
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Andere leden wijzen erop dat voorstellen die momenteel buiten de bevoegdheidssfeer van de EU 

vallen, niet van de hand mogen worden gewezen, aangezien de Conferentie net tot doel heeft de 

toekomst van Europa te bepalen. De conclusies van de werkgroep zouden schriftelijk moeten worden 

opgesteld, zodat ze duidelijk kunnen worden meegenomen in de plenaire vergadering. Bovendien 

moet nog worden verduidelijkt hoe de conclusies van de werkgroep worden vastgesteld. 

Verscheidene leden vinden het tijdschema van de Conferentie te krap. Zij zijn van mening dat de 

plenaire slotvergaderingen moeten worden uitgesteld zodat de burgerpanels en de werkgroep de tijd 

hebben om hun werkzaamheden af te ronden. Een spreker stelt met het oog op de toekomst voor dat 

de EU-instellingen mogelijk ieder jaar aan de burgers zouden meedelen hoe het staat met de opvolging 

van de aanbevelingen.  

 

3. Afrondende opmerkingen van de voorzitter 
De voorzitter deelt mee dat zij de geuite bezorgdheid en de gestelde vragen over de werkmethoden 

en het tijdschema onder de aandacht zal brengen bij de raad van bestuur van de Conferentie. De 

voorzitter wijst er ook op dat de werkzaamheden van de werkgroep vertraging hebben opgelopen 

doordat de conclusie van het overeenkomstige burgerpanel is uitgesteld. Het tijdschema en de manier 

waarop conclusies moeten worden vastgesteld, moeten tegen de volgende vergadering van de 

werkgroep worden verduidelijkt. 

 

BIJLAGE. Ledenlijst van de werkgroep “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 
werkgelegenheid” 
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