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1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 

Voorzitter Iratxe García Pérez opent de vijfde vergadering van de werkgroep met de mededeling dat 

zij eerder die dag het schema dat door het gemeenschappelijk secretariaat is opgesteld met de 

werkgroepleden gedeeld heeft. Zij licht toe dat het schema op dit moment drie kolommen bevat, één 

met de aanbevelingen van het Europees burgerpanel, één met de aanbevelingen van de relevante 

nationale burgerpanels, en een derde kolom met relevante uittreksels uit de beknopte verslagen van 

de werkgroep en uit het komende verslag op basis van het meertalig digitaal platform. Om de discussie 

te vergemakkelijken zijn de aanbevelingen van de burgerpanels per onderwerp in clusters 

gegroepeerd. De voorzitter merkt op dat zij volledig transparant met de werkgroep wil samenwerken 

en daarom dit schema heeft gedeeld. Om meertalige discussie te ondersteunen zijn 

machinevertalingen beschikbaar gemaakt in de talen van de werkgroep. De voorzitter deelt ook mee 

dat schriftelijke bijdragen weliswaar formeel niet zijn toegestaan op het niveau van de werkgroep, 

maar dat zij ontvankelijk is voor iedere bijdrage die de leden haar willen sturen. Na deze inleidende 

opmerkingen verzoekt de voorzitter de leden van de werkgroep hun commentaar te leveren op het 

schema, en met name te wijzen op ontbrekende elementen en aanbevelingen die de leden bijzonder 

belangrijk vinden.  

 

2. Discussie 
 

Een aantal leden van de werkgroep geeft aan ontevreden te zijn met het schema, omdat naar hun 

mening de economische aspecten onvoldoende belicht worden. Zij stellen voor om het schema aan 

te vullen met nog eens drie clusters, namelijk over concurrentievermogen, kleine en middelgrote 

ondernemingen en de interne markt, om ruimte te geven aan de ideeën die tijdens eerdere 

vergaderingen van de werkgroep door deze leden zijn gedeeld, en die eveneens op het platform te 

vinden zijn. Sommige andere leden van de werkgroep zijn daarentegen tevreden met het schema en 



 

2 
 

merken op dat het aspect “een sterkere economie” reeds tot uiting komt in de aanbeveling van de 

burgers, bijvoorbeeld in het voorstel om bedrijven te helpen bij de groene en digitale transities. Deze 

leden zijn van mening dat door drie extra clusters toe te voegen het schema uit balans raakt, maar 

willen wel overwegen om het zodanig aan te passen dat het concurrentievermogen beter tot 

uitdrukking komt.  

 

Waar het gaat over specifieke onderwerpen die momenteel in het schema ontbreken werden door de 

leden verschillende kwesties naar voren gebracht. Er zijn leden die de aandacht vestigen op 

economische kwesties zoals het verbeteren van onderzoek en innovatie, het opzetten van 

onderzoekscentra, het invoeren van een kmo-toets bij nieuwe wetgeving, het terugdringen van 

administratieve rompslomp en het invoeren van een toets voor het concurrentievermogen. Andere 

leden richten zich op de veerkracht en autonomie van de Europese economie, met bijzondere 

aandacht voor de noodzaak om autonomie van digitale infrastructuur tot stand te brengen en 

strategische sectoren te ontwikkelen, zoals de ruimtevaart, de voorzieningszekerheid en de 

diversificatie van toeleveringsketens. Weer andere leden richten zich op onderwijs en bijscholing, en 

benadrukken ideeën zoals het oprichten van een Europese open universiteit met gratis opleidingen 

voor iedereen, het ontwikkelen van de beroepsbevolking van de toekomst en het ondersteunen van 

kinderen en jongeren met behulp van de kinder- en jeugdgaranties, en meer investeren in 

talenonderwijs. Op het vlak van werk benadrukken leden het belang van een eerlijk minimumloon, 

respect voor collectieve onderhandelingen en verschillende welzijnsmodellen, steun voor digitaal 

werk en dan met name voor platformwerkers. De meeste bijdragen gaan echter over sociale kwesties 

zoals het invoeren van een Europees sociaal nummer, steun voor minder ontwikkelde regio’s, een 

gegarandeerd eerlijk minimumloon, betere sociale dienstverlening waaronder huisvesting, 

langetermijnzorg en steun voor mantelzorgers. Tenslotte wordt meerdere keren gesproken over het 

uitbreiden van de Verdragen met een protocol inzake sociale vooruitgang. Verder wijzen sommige 

leden op het belang van eerlijke belastingheffing en steunen zij de voorstellen in dit verband.  

 

Tot slot geven enkele leden nogmaals aan dat zij bedenkingen hebben bij de manier waarop de 

verslagen over het meertalig digitaal platform worden opgesteld, aangezien deze een beschrijvend 

karakter hebben maar geen goede afspiegeling vormen van welke ideeën op de meeste steun kunnen 
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rekenen. Eén lid is ontevreden over het feit dat de werkgroep in deze buitengewone vergadering 

bijeen is gekomen.  

 

3. Afrondende opmerkingen van de voorzitter 
De voorzitter deelt de groep mee dat de volgende vergadering van de werkgroep zal plaatsvinden in 

de marge van de plenaire vergadering van 25-26 maart. De voorzitter is voornemens om tegen die tijd 

de eerste ontwerpvoorstellen van de werkgroep te kunnen voorleggen. De voorstellen worden 

opgesteld op basis van een herzien schema naar aanleiding van deze vergadering.  
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