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BEKNOPT VERSLAG 

 

Werkgroep “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid” 

 

Onder voorzitterschap van Iratxe García Pérez, Europees Parlement  

 

25 maart 2022, 9.00 - 11:30 en 14.00 - 16.00 uur 

 

1) Opening van de vergadering door de voorzitter 

De vergadering vindt in hybride vorm plaats en kan via webstreaming worden gevolgd. De voorzitter 

introduceert de ontwerpvoorstellen, die de leden vóór de vergadering hebben ontvangen. Ze geeft 

aan dat het document een inleiding bevat en een nieuw cluster over concurrentievermogen (in 

vergelijking tot het eerder besproken format). Ze onderstreept dat het bereiken van evenwicht tussen 

de aanbevelingen van de burgers en de ideeën van de werkgroep een complexe taak is, maar dat ze 

van oordeel is dat de ontwerpvoorstellen een goed uitgangspunt voor debat vormen. De voorzitter 

geeft verder aan dat het Italiaanse burgerpanel zijn werkzaamheden heeft afgerond en een groot 

aantal aanbevelingen heeft voorgelegd met betrekking tot de onder deze werkgroep vallende 

beleidsterreinen1. Deze zullen in de volgende versie van de ontwerpvoorstellen worden meegenomen. 

 

2) Bijdrage van de woordvoerder 

De woordvoerder kondigt een wijziging in de functie aan. De plaatsvervangend woordvoerder stelt 

dat het document in overeenstemming is met de aanbevelingen van de burgers. 

 

Presentatie en bespreking van de ontwerpvoorstellen, volgens de groepering in bijlage, met het oog 

op de presentatie van ontwerpvoorstellen aan de plenaire vergadering op 26 maart 2022. 

 

In de eerste ronde gaan de leden in op de opzet en de algemene inhoud van het document. Sommige 

leden zijn van oordeel dat hun ideeën niet (goed) tot uitdrukking komen in het document en dat in 

het document nog altijd te veel aandacht wordt besteed aan sociale vraagstukken. Sommige leden 

stellen voor het document te herzien, rekening houdend met de nieuwe situatie naar aanleiding van 

de oorlog in Oekraïne. Veel leden zijn evenwel tevreden met de tekst en bedanken de voorzitter voor 

het verrichte werk, en gaan tijdens het debat in op specifieke kwesties. Sommige sprekers kondigen 

tijdens het debat aan dat ze schriftelijke bijdragen zullen formuleren. Sommige leden geven aan dat 

de conclusies van de werkgroep een duidelijke weerspiegeling van de ideeën van de burgers van de 

EU moeten zijn, terwijl andere leden stellen dat controversiële voorstellen niet moeten worden 

opgenomen. De burgers benadrukken dat dit werk over meer langetermijndoelstellingen gaat en dat 

 
1 Zoals opgeslagen op de webpagina van het platform: https://futureu.europa.eu/pages/plenary 
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zij niet graag zouden zien dat hun ideeën substantieel worden gewijzigd en afgezwakt. Er wordt 

aangegeven dat in de voorstellen niet voor te prescriptief taalgebruik moet worden gekozen, terwijl 

andere leden juist zeggen dat de ambitie van de aanbevelingen van de burgers moet worden 

gehandhaafd. 

 

3) Duurzame groei en innovatie 

De leden bespreken steun voor innovatie, onderzoek en kmo’s, en een specifieke focus op start-ups 

als aanjagers van innovatie en grensoverschrijdende samenwerking. Het belang van een duurzame-

energiemix ter vergroting van de strategische autonomie van de EU wordt door meerdere sprekers 

genoemd. Sommige leden pleiten voor een meer algemene tekst, aangezien er geen 

overeenstemming is over kernenergie en gas, terwijl andere leden de huidige tekst willen handhaven. 

Er wordt ingegaan op voedselveiligheid en strategische autonomie meer in het algemeen, met 

inbegrip van de toegang tot grondstoffen. Sommige sprekers vragen zich af of het zin heeft in de 

context van de Conferentie over economische governance te spreken, terwijl andere sprekers de 

fundamentele rol ervan voor een sterkere en meer veerkrachtige economie benadrukken, en erop 

aandringen economische governance zeker op te nemen, met name vanuit het perspectief van het 

Europees semester. Meerdere leden dringen aan op nieuwe indicatoren, naast het bbp. Er wordt 

herinnerd aan het voorstel om een protocol inzake sociale vooruitgang in het Verdrag op te nemen 

dat waarborgt dat in het geval van een conflict met economische vrijheden de sociale rechten 

voorrang krijgen, een voorstel dat op het digitale platform heel vaak wordt bekrachtigd. 

 

4) Versterking van het concurrentievermogen van de EU en verdere verdieping van het 

voorstel voor de eengemaakte markt 

Meerdere leden presenteren de ideeën van de internemarkttest en de concurrentievermogencheck 

(d.w.z. een onafhankelijke, transparante beoordeling van de impact van EU-wetgevingsvoorstellen op 

het concurrentievermogen van Europese ondernemingen, met name met betrekking tot de mondiale 

dimensie). Onderkend wordt dat het belangrijk is de bureaucratie te reduceren als voorwaarde voor 

het concurrentievermogen van de EU. Een spreker dringt aan op het “one in, two out”-beginsel 

(bovenop de momenteel voorgestane benadering van “one in, one out”), terwijl een ander dit voorstel 

te extreem vindt.  

 

5) Inclusieve arbeidsmarkten 

Er vindt een debat plaats over de bevordering van minimumlonen, met eerbiediging van de nationale 

tradities. Sommige sprekers pleiten voor verwijdering van de referentie daaraan (aangezien het reeds 

onderdeel uitmaakt van de lopende interinstitutionele onderhandelingen), terwijl andere sprekers het 

hiermee oneens zijn omdat het ingaat tegen de aanbevelingen van de burgers. Meerdere leden 

noemen de kwestie van de bescherming van werknemers op de digitale arbeidsmarkt. Meerdere 

leden dringen aan op versterking van verschillende aspecten van gendergelijkheid middels de 

voorstellen. Sommige sprekers dringen aan op meer aandacht voor jongeren en hun behoeften in de 
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zin van kwaliteitsbanen, huisvesting en milieu. Sommige leden steunen het huidige voorstel om 

onbetaalde stages af te schaffen, terwijl andere leden de gebruikte taal willen afzwakken en willen 

aandringen op een steviger bevordering van betaalde stages. Er moet ook meer worden gedaan om 

vaardigheden te bevorderen en aan de vraag naar vaardigheden te voldoen. Meerdere sprekers gaan 

in op de dwarsverbanden tussen de Europese pijler van sociale rechten en de ontwerpvoorstellen. 

 

6) Sterker sociaal beleid 

 

Men is het er in het algemeen over eens dat behoefte bestaat aan sterker sociaal beleid, terwijl 

sommige leden aandringen op meer actie (d.w.z. inzake minimuminkomensregelingen, uitroeiing van 

dakloosheid), terwijl andere sprekers het subsidiariteitsbeginsel noemen. 

 

7) Demografische transitie 

 

Meerdere sprekers geven aan dat de demografische uitdagingen moeten worden aangepakt, 

bijvoorbeeld door kind- en gezinsvriendelijke maatregelen en acties voor zorgverleners en ouderen. 

 

8) Begroting- en belastingbeleid 

 

Velen steunen verbetering van de transparantie van en billijke belastingen in de EU, ter ondersteuning 

van kmo’s en innovatie. Andere sprekers willen een steviger aanpak van belastingontwijking en, in 

voorkomend geval, meer EU-bevoegdheden op dit gebied. Er vindt een debat plaats over eurobonds, 

onder verwijzing naar de aanbevelingen van het burgerpanel, in het kader waarvan sommige leden 

aandringen op schrapping daarvan en terugkeer naar de oorspronkelijke tekst van de aanbeveling. 

Eén lid noemt het belang van verbetering van multi-governance en het gebruik van EU-middelen, ter 

vergroting van de territoriale cohesie. 

 

9) Afsluiting door de voorzitter  

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor een constructieve gedachtewisseling, en 

kondigt een nieuwe ontwerptekst aan met de input van de onderhavige bijeenkomst. Deze tekst zal 

vóór de volgende vergadering van de werkgroep worden rondgedeeld. 
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werkgelegenheid” 

 

Voorzitter:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Europees Parlement) 

Woordvoerder: 

Plaatsvervangend 

woordvoerder: 

Camila JENSEN 
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Mevr. Eveliina  HEINÄLUOMA Nationale parlementen 
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Mevr. Meira  HOT Nationale parlementen 

Mevr. 
Camila Isabelle 
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Mevr. Marina KALJURAND Europees Parlement  

Dhr. Siim KALLAS Nationale parlementen 

Dhr. Joémy LINDAU Europese burgerpanels 

Dhr. Stefano MALLIA Europees Economisch en Sociaal Comité 
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Mevr. Mairead MCGUINNESS Europese Commissie 

Mevr.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Raad 



 

5 
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