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KORTFATTET REFERAT 

 

Arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 

 

Under forsæde af Iratxe García Pérez, Europa-Parlamentet  

 

Den 25. marts 2022 kl. 9.00-11.30, kl. 14.00-16.00 

 

1) Indledning ved formanden 

Mødet fandt sted i hybridformat og blev webstreamet. Formanden fremlagde de udkast til forslag, der 

var omdelt til medlemmerne forud for mødet. Hun præciserede, at dokumentet indeholdt en 

indledning og en ny klynge om konkurrenceevne (sammenlignet med det tidligere drøftede netværk). 

Hun understregede, at det er en kompleks opgave at opnå en balance mellem borgernes anbefalinger 

og arbejdsgruppens medlemmers idéer, men havde tillid til, at udkastene til forslag udgjorde et godt 

grundlag for drøftelserne. Formanden meddelte også, at arbejdet i det italienske nationale 

borgerpanel, som indgav et betydeligt antal anbefalinger på de politikområder, der var relevante for 

denne arbejdsgruppe, var afsluttet.1 De ville blive medtaget i den næste udgave af udkastene til 

forslag. 

 

2) Indlæg ved talsmændene 

Talsmanden bekendtgjorde ændringen i funktionen. Vicetalsmanden var enig i, at dokumentet var i 

overensstemmelse med borgernes anbefalinger. 

 

Fremlæggelse og drøftelse af udkastene til forslag, jf. bilaget, med henblik på fremlæggelse af udkast 

til forslag på plenarforsamlingen den 26. marts som organiseret af klyngen. 

 

Medlemmerne kommenterede i første runde dokumentets struktur og generelle indhold. Nogle 

gjorde indsigelse, fordi de ikke mente, at deres idéer var (godt) repræsenteret i dokumentet, og at 

dokumentet stadig var partisk over for sociale spørgsmål. Nogle foreslog at finpudse dokumentet i 

lyset af den nye situation med krigen i Ukraine. Mange var imidlertid tilfredse med teksten og takkede 

formanden for det arbejde, der var udført, og tog ordet under debatten med specifikke spørgsmål. 

Skriftlige bidrag blev meddelt af nogle talere under debatten. Nogle nævnte, at arbejdsgruppens 

konklusioner klart burde afspejle mangfoldigheden af EU-borgernes idéer, mens andre sagde, at 

kontroversielle forslag burde tages ud. Borgerne understregede, at dette arbejde handlede om mere 

langsigtede mål, og at de ikke ønskede, at deres idéer blev ændret væsentligt og udvandet. Der var en 

 
1 Som lagret på platformens websted: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=da 
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opfordring til ikke at anvende et alt for normativt sprog i forslagene, mens andre medlemmer 

understregede behovet for at fastholde ambitionsniveauet i borgernes anbefalinger. 

 

3) Bæredygtig vækst og innovation 

Medlemmerne drøftede støtte til innovation, forskning og SMV'er og et særligt fokus på nystartede 

virksomheder som drivkraft for innovation og grænseoverskridende samarbejde. Betydningen af et 

bæredygtigt energimiks for at forbedre EU's strategiske autonomi blev fremhævet af flere talere. 

Nogle medlemmer slog til lyd for en mere generel formulering, da der ikke var enighed om atomkraft 

og gas, mens andre ønskede at bevare den nuværende tekst. Fødevaresikkerhed og strategisk 

autonomi mere generelt, herunder adgang til råstoffer, blev drøftet. Mens nogle få talere satte 

spørgsmålstegn ved behovet for at drøfte rammen for økonomisk styring i forbindelse med 

konferencen, understregede mange dens grundlæggende rolle for en stærkere og modstandsdygtig 

økonomi og anmodede om, at den blev medtaget, navnlig set i lyset af det europæiske semester. Flere 

medlemmer opfordrede til at overveje nye indikatorer, der rakte ud over BNP. Forslaget om en 

protokol for sociale fremskridt, der skal indsættes i traktaten for at sikre, at sociale rettigheder har 

forrang i tilfælde af konflikt med økonomiske frihedsrettigheder  et forslag, der meget ofte blev støttet 

på den digitale platform  blev gentaget.  

 

4) Styrkelse af EU's konkurrenceevne og yderligere uddybning af det indre marked 

Flere medlemmer fremlagde ideerne til testen vedrørende det indre marked og statusopgørelser over 

konkurrenceevnen (dvs. en uafhængig og gennemsigtig vurdering af EU-lovforslags indvirkning på EU-

virksomhedernes konkurrenceevne, navnlig med hensyn til den globale dimension). Behovet for at 

mindske bureaukratiet blev anerkendt som en forudsætning for EU's konkurrenceevne. En taler slog 

til lyd for "én ind, to ud" -princippet (ud over den tilgang, der i øjeblikket blev fremmet: "én ind, én 

ud"), mens en anden kaldte dette forslag for overdrevet.  

 

5) Rummelige arbejdsmarkeder 

Der fandt en drøftelse sted om fremme af mindstelønninger, samtidig med at de nationale traditioner 

blev respekteret. Mens nogle talere opfordrede til at fjerne henvisningen til den (da den allerede var 

omfattet af de igangværende forhandlinger mellem EU-institutionerne), var andre uenige, da dette 

ville være i strid med borgernes anbefalinger. Medlemmerne rejste spørgsmålet om beskyttelse af 

arbejdstagerne på det digitale arbejdsmarked. Flere medlemmer opfordrede til at styrke forskellige 

aspekter af ligestilling mellem kønnene i alle forslagene. Nogle opfordrede til større fokus på unge og 

deres behov med hensyn til kvalitetsjob, boliger, men også miljøhensyn. Nogle medlemmer støttede 

det nuværende forslag om at forbyde ulønnede praktikophold, mens andre ønskede at "opbløde" 

sproget og foretrak, at der blev henvist til en mere intensiv fremme af lønnede praktikophold. Der var 

også behov for en større indsats for at forbedre folks færdigheder og afhjælpe manglen på kvalificeret 
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arbejdskraft. Flere talere henviste til forbindelserne mellem den europæiske søjle for sociale 

rettigheder og udkastene til forslag.  

 

6) Stærkere socialpolitikker 

 

Der var en generel tilnærmelse af synspunkterne om behovet for stærkere socialpolitikker, idet nogle 

medlemmer opfordrede til en større indsats (f.eks. vedrørende mindsteindkomstordninger og 

udryddelse af hjemløshed), mens andre mindede om nærhedsprincippet.  

 

7) Demografisk omstilling 

 

Behovet for at tackle de demografiske udfordringer blev behandlet af flere talere, bl.a. gennem børne- 

og familievenlige foranstaltninger og tiltag til støtte for omsorgspersoner og ældre.   

 

8) Finans- og skattepolitik 

 

Mange støttede en forbedring af gennemsigtigheden og retfærdigheden i beskatningen i hele EU for 

at støtte SMV'er og innovation. Andre talere efterlyste flere foranstaltninger til forebyggelse af 

skatteundgåelse og om nødvendigt give EU mere kompetence på dette område. Der fandt en drøftelse 

af eurobonds sted med henvisning til anbefalingerne fra de nationale borgerpanel, hvor nogle 

medlemmer opfordrede til at fjerne dem og vende tilbage til anbefalingens oprindelige ordlyd. For at 

fremme den territoriale samhørighed fremhævede ét medlem, at der var behov for at forbedre 

flerniveaustyring og anvendelsen af EU-midler. 

 

9) Afslutning ved formanden  

 

Formanden afsluttede mødet og takkede medlemmerne for en frugtbar drøftelse og bekendtgjorde 

et nyt udkast med inputtene, som ville blive omdelt med henblik på det næste møde i arbejdsgruppen. 

 

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

beskæftigelse 

 

Formand:  Iratxe GARCIA PEREZ (Europa-Parlamentet) 

Talsmand: 

Vicetalsmand 

Camila JENSEN 

Eoin STAFFORD 

 

Titel Fornavn Efternavn Komponent 

  Vincenzo   AMENDOLA Rådet 
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  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 

  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 



 

5 
 

  Sirpa PIETIKÄINEN Europa-Parlamentet 

  Neale  RICHMOND Nationale parlamenter 

  Vibe RØMER WESTH Rådet 

  Oliver  RÖPKE 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Christophe ROUILLON Regionsudvalget 

  Nicolas SCHMIT Europa-Kommissionen 

  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 

 


