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KORTFATTET REFERAT FRA 

 
Arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 

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

 
Den 16. marts 2022 kl. 17.00-19.00 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 

Formand Iratxe Garcia Perez åbnede det femte møde i arbejdsgruppen og oplyste samtidig 

arbejdsgruppens medlemmer om, at hun tidligere samme dag havde delt GRID med arbejdsgruppen, 

sådan som det var udarbejdet af det fælles sekretariat. Hun oplyste arbejdsgruppen om, at GRID 

indeholdt tre kolonner på nuværende tidspunkt, hvor af den første afspejlede anbefalingerne fra det 

europæiske borgerpanel, den anden anbefalingerne fra de relevante nationale borgerpaneler og den 

tredje kolonne relevante uddrag fra arbejdsgruppens kortfattede referater og fra den kommende 

rapport om den flersprogede digitale platform. De forskellige anbefalinger fra borgerpanelerne var 

blevet inddelt efter emne for at fremme drøftelsen. Formanden bemærkede, at hun ønskede at 

arbejde i fuld åbenhed med gruppen og derfor ønskede at dele GRID. For at fremme flersprogetheden 

i drøftelserne blev der leveret maskinoversættelser på arbejdsgruppens sprog. Formanden oplyste 

også, at selv om skriftlige bidrag formelt ikke var tilladt på arbejdsgruppeniveau, ville hun glæde sig 

over ethvert bidrag, som medlemmerne ønskede at sende til hende. Efter disse indledende 

bemærkninger opfordrede formanden arbejdsgruppens medlemmer til at komme med kommentarer 

om GRID og til særligt at nævne manglende dele og de anbefalinger, som medlemmerne fandt særligt 

vigtige.  

 

2. Drøftelse – 
 

En række medlemmer af arbejdsgruppen gav udtryk for deres utilfredshed med GRID, da de mente, 

at den ikke i tilstrækkelig grad synliggjorde de aspekter, der vedrørte økonomien. De foreslog, at GRID 

skulle suppleres med yderligere tre klynger – om konkurrenceevne, om SMV'er og om det indre 

marked – for at afspejle de idéer, som disse medlemmer var kommet med på tidligere 

arbejdsgruppemøder, og som også kunne findes på platformen. Andre medlemmer af arbejdsgruppen 

var derimod tilfredse med GRID og bemærkede, at styrkelsen af økonomien allerede var blevet 
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afspejlet i anbefalingen fra borgerne, f.eks. ved at foreslå at støtte virksomheder i deres håndtering af 

den grønne og digitale omstilling, og mente, at yderligere tre klynger ville skade balancen i GRID som 

helhed, men at man kunne overveje en omfordeling for bedre at afspejle konkurrenceproblemerne.  

 

Ved drøftelsen af de specifikke dele, der i øjeblikket manglede i GRID, havde de forskellige medlemmer 

af arbejdsgruppen fokus på forskellige spørgsmål. Nogle havde fokus på økonomiske spørgsmål, f.eks. 

forbedring af forskning og innovation, etablering af forskningscentre, gennemførelse af en SMV-

egnethedstest ved ny lovgivning, mindskelse af bureaukratiet og indførelse af et konkurrenceevnetjek. 

Nogle medlemmer havde fokus på aspekterne vedrørende den europæiske økonomis 

modstandsdygtighed og autonomi, herunder særligt behovet for at sikre autonomi for digital 

infrastruktur, udvikling af strategiske sektorer såsom rummet, forsyningssikkerhed og diversificering 

af forsyningskæder. Andre medlemmer havde fokus på uddannelse og opkvalificering og fremhævede 

idéer såsom oprettelsen af et åbent europæisk universitet med gratis kurser for alle med henblik på 

at udvikle den fremtidige arbejdsstyrke og yde støtte til børn og unge i form af børne- og 

ungdomsgarantier, samt investeringer i sprogindlæring. Med hensyn til arbejdskraft fremhævede 

medlemmerne betydningen af en rimelig mindsteløn med respekt for kollektive 

overenskomstforhandlinger og forskellige velfærdsmodeller, behovet for at støtte digital arbejdskraft, 

navnlig platformsarbejdere. De fleste indlæg havde imidlertid fokus på sociale spørgsmål, herunder at 

have et enkelt europæisk socialnummer, yde støtte til udvikling af mindre udviklede regioner, sikring 

af en rimelig minimumsindkomst, forbedring af sociale ydelser, herunder boligsituation, langtidspleje 

samt støtte til frivillige plejere, og endelig adskillige indlæg om medtagelse af en protokol for sociale 

fremskridt i traktaterne. Endvidere påpegede nogle medlemmer betydningen af fair beskatning og 

støttede forslagene i den henseende.  

 

Til slut gav et par af arbejdsgruppens medlemmer igen udtryk for deres bekymring over den måde, 

rapporterne om den flersprogede digitale platform blev udarbejdet på, idet de fokuserede på 

kvalitative narrativer frem for at repræsentere de mest støttede idéer. Et medlem var utilfreds med 

dette ekstraordinære arbejdsgruppemøde.  

 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
Formanden meddelte gruppen, at næste møde i arbejdsgruppen ville finde sted i tilknytning til 

plenarmødet den 25-26. Det var formandens hensigt at kunne fremlægge arbejdsgruppens første 
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udkast til forslag. Disse ville blive udarbejdet på grundlag af det reviderede GRID, der fulgte efter dette 

møde.  

 

 

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

Formand:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Europa-Parlamentet) 
Talsmand: Kacper Parol  

 

Titel Fornavn Efternavn Komponent 
  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 
   Rosianne  CUTAJAR Nationale parlamenter 
  Helena DALLI Europa-Kommissionen 
  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 

  Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN EU-borgerpaneler 

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

  Oliver  RÖPKE Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Christophe ROUILLON Regionsudvalget 
  Vladimír ŠORF EU-borgerpaneler 
  Eoin STAFFORD EU-borgerpaneler 
  Eva-Maria LIIMETS Rådet 
   Katja TRILLER VRTOVEC Rådet 
  Els  VAN HOOF Nationale parlamenter 
  Monika VANA Europa-Parlamentet 
   Luca VISENTINI Arbejdsmarkedets parter 
  Ružica  VUKOVAC Nationale parlamenter 

 


