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BEKNOPT VERSLAG 

 
Werkgroep “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid” 

 
Onder voorzitterschap van Iratxe García Pérez, Europees Parlement  

 
7 april 2022, 18.00 - 20.00 uur 

 
1) Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

De vergadering vindt in hybride vorm plaats en kan via webstreaming worden gevolgd. De voorzitter 
presenteert de herziene ontwerpvoorstellen die de dag voor de vergadering zijn rondgedeeld. Zij geeft 
aan dat het document na bilateraal overleg is aangepast ten opzichte van de versie die eerder die 
week was verspreid en hoopt dat het compromis met deze laatste wijzigingen aanvaardbaar is voor 
alle partijen rond de tafel. Zij merkt op dat het veel hard werk heeft gekost om enerzijds de 
aanbevelingen van de burgers en de sterke sociale agenda daarin te behouden, en anderzijds rekening 
te houden met elementen die door andere leden van de werkgroep waren gevraagd, om uiteindelijk 
tot een evenwichtig compromis te komen.  

 
2) Opmerkingen van de woordvoerder en de plaatsvervangend woordvoerder 

De woordvoerder neemt kennis van het harde werk van de voorzitter en haar team en geeft aan dat 
het voor de burgers het belangrijkst is dat de sterke sociale agenda die uit hun aanbevelingen naar 
voren komt, in de voorstellen gehandhaafd blijft, wat het geval is. Met betrekking tot de laatste 
wijzigingen benadrukt zij dat het voorgestelde adviesorgaan voor concurrentievermogen niet 
representatief zou zijn voor alle burgers, aangezien de sociale partners normaal gesproken niet 
degenen zonder werk vertegenwoordigen. De plaatsvervangend woordvoerder wijst erop dat de twee 
zinnen aan het eind van de inleiding die in het meest recente ontwerp zijn toegevoegd, twijfels kunnen 
doen rijzen over de brede consensus die bestond tussen de aanbevelingen van de Europese 
burgerpanels en de verschillende nationale burgerpanels. Hij is voorts ingenomen met het feit dat 
enkele onduidelijke aanbevelingen van het Italiaanse panel niet langer in de meest recente versie van 
de tekst staan. 
 

3) Bespreking van de herziene ontwerpvoorstellen, overeenkomstig de bijlage, met het oog op 
de presentatie ervan in de plenaire vergadering op 8 en 9 april 2022  

De overgrote meerderheid van de leden is ingenomen met het door de voorzitter gepresenteerde 
compromis en bedankt de burgers en de voorzitter voor hun harde werk. Tegelijkertijd merken de 
meeste sprekers op dat de tekst een compromis is en zowel elementen bevat waar zij blij mee zijn als 
elementen die hen niet bevallen. Sommige leden stellen verdere wijzigingen in de tekst voor. De 
voorzitter benadrukt dat eventuele wijzigingen, gezien het delicate compromis, het evenwicht van de 



 

2 
 

tekst niet mogen veranderen, en dat over deze wijzigingen tijdens de vergadering zelf 
overeenstemming moet worden bereikt. Tijdens de vergadering worden de volgende wijzigingen 
overeengekomen: 

- aanpassing van voorstel II, maatregel xx (concurrentievermogenstoets), om daarin ook 
gendergelijkheid en de Overeenkomst van Parijs op te nemen, en uitbreiding van het bestuur 
van het voorgestelde adviesorgaan voor concurrentievermogen tot het maatschappelijk 
middenveld;  

- aanpassing van de doelstelling van voorstel I, in de zin dat “rekening moet worden gehouden” 
met de groene en de digitale transitie; 

- toevoeging van “lokale productie en consumptie” in voorstel I, maatregel i; 
- aanpassing van voorstel I, maatregel iii, met betrekking tot het “herzien” van de economische 

governance; 
- verwijzing naar alle vier de vrijheden in voorstel II, maatregel xix (toevoeging van “personen” 

en “kapitaal”); 
- opneming van een maatregel met betrekking tot “vrij verkeer op het gebied van onderwijs” 

in voorstel V; en 
- toevoeging van verwijzingen naar het meertalig digitaal platform in voorstel V, maatregelen 

viii en ix.  
 

Daarnaast stellen enkele leden voor om de transparantie in het slotdocument te verbeteren wat 
betreft de verwijzing naar maatregelen die uit de besprekingen van de werkgroep naar voren zijn 
gekomen.  

 
4) Afsluiting door de voorzitter  

 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun constructieve houding en met name de burgers voor hun 
harde werk in deze moeilijke situatie. Zij geeft een overzicht van de aanpassingen die in het 
slotdocument moeten worden aangebracht en verzoekt alle sprekers het document, met de door de 
werkgroep overeengekomen wijzigingen, goed te keuren tijdens de plenaire vergadering van zaterdag 
9 april.  
De woordvoerder bedankt alle leden voor hun positieve betrokkenheid en is ingenomen met de 
aanpassing van het bestuur van het Europees adviesorgaan voor concurrentievermogen. 
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BIJLAGE: Ledenlijst van de werkgroep “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 
werkgelegenheid” 
 

Voorzitter:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Europees Parlement) 
 
Woordvoerder: 
Plaatsvervangend 
woordvoerder: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Aanspreking Voornaam Achternaam Component 

Dhr. Vincenzo   AMENDOLA Raad 
Mevr. Clotilde   ARMAND Lokale/regionale vertegenwoordiger 
Mevr. Manon AUBRY Europees Parlement 
Mevr. Regina BASTOS Nationale burgerpanels/evenementen 
Mevr. Nicola BEER Europees Parlement 
Dhr. Markus BEYRER Sociale partners 

Mevr. Gabriele BISCHOFF Europees Parlement 
Mevr. Maret Michaela BRUNNERT Europese burgerpanels 
Dhr. Christian  BUCHMANN Nationale parlementen 
Dhr. Jan CHLUP Nationale burgerpanels/evenementen 

Mevr.  Rosianne  CUTAJAR Nationale parlementen 
Mevr. Helena DALLI Europese Commissie 
Mevr. Elisa  GAMBARDELLA Maatschappelijk middenveld 
Mevr. Iratxe GARCÍA PÉREZ Europees Parlement 
Dhr. Wopke HOEKSTRA Raad 
Dhr. Roman HAIDER Europees Parlement 

Mevr. Einina  HEINÄLUOMA Nationale parlementen 
Dhr. Michiel HOOGEVEEN Europees Parlement 

Mevr. Meira  HOT Nationale parlementen 

Mevr. Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Europese burgerpanels 

Mevr. Marina KALJURAND Europees Parlement  
Dhr. Siim  KALLAS Nationale parlementen 
Dhr. Joémy LINDAU Europese burgerpanels 
Dhr. Stefano  MALLIA Europees Economisch en Sociaal Comité 

Mevr. Vladimíra  MARCINKOVÁ Nationale parlementen 
Mevr. Mairead MCGUINNESS Europese Commissie 
Mevr.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Raad 
Mevr. Roberta METSOLA Europees Parlement 
Dhr. Radu-Mihai  MIHAIL Nationale parlementen 

Mevr. Lucía  MUÑOZ Nationale parlementen 
Dhr. Siegfried MUREȘAN Europees Parlement 
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Dhr. Niklas Hendrik NIENASS Europees Parlement 
Mevr. Leverne NIJMAN Nationale burgerpanels/evenementen 
Mevr. Marina  NIKOLAOU Nationale parlementen 
Dhr. Władysław  ORTYL Comité van de Regio’s 
Dhr. Kacper PAROL Europese burgerpanels 

Mevr. Sirpa PIETIKÄINEN Europees Parlement 
Dhr. Neale  RICHMOND Nationale parlementen 
Dhr. Vibe RØMER WESTH Raad 
Dhr. Oliver  RÖPKE Europees Economisch en Sociaal Comité 
Dhr. Christophe ROUILLON Comité van de Regio’s 
Dhr. Vladimír ŠORF Europese burgerpanels 
Dhr. Eoin STAFFORD Europese burgerpanels 
Dhr. Andres SUTT Raad 

Mevr.  Katja TRILLER VRTOVEC Raad 
Mevr. Els  VAN HOOF Nationale parlementen 
Mevr. Monika VANA Europees Parlement 
Dhr.  Luca VISENTINI Sociale partners 

Mevr. Ružica  VUKOVAC Nationale parlementen 
 


