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KORTFATTET REFERAT 

 
Arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 

 
Under forsæde af Iratxe García Pérez, Europa-Parlamentet  

 
Den 7. april 2022 kl. 18:00-20:00 

 
1) Indledning ved formanden 

Mødet fandt sted i hybridformat og blev webstreamet. Formanden fremlagde det reviderede udkast 
til forslag, som var blevet omdelt dagen før mødet. Hun præciserede, at dokumentet var blevet 
tilpasset i forhold til den version, der blev rundsendt tidligere på ugen efter bilaterale konsultationer, 
og håbede, at kompromiset med disse seneste ændringer ville være acceptabelt for alle parter 
omkring bordet. Hun bemærkede, at det havde krævet en stor indsats at bevare anbefalingerne fra 
borgerne og den stærke sociale dagsorden heri og samtidig kombinere det med elementer, som andre 
medlemmer af arbejdsgruppen havde anmodet om, med henblik på at opnå et afbalanceret 
kompromis.  

 
2) Indlæg ved talsmanden og vicetalsmanden 

Talsmanden noterede sig formandens og hendes teams hårde arbejde og anførte, at det vigtigste for 
borgerne var, at den stærke sociale dagsorden, der kom ud af deres anbefalinger, forblev i forslagene, 
hvilket stadig var tilfældet. Med hensyn til de seneste ændringer understregede hun, at det foreslåede 
rådgivende organ for konkurrenceevne ikke ville være repræsentativt for alle borgere, da 
arbejdsmarkedets parter normalt ikke repræsenterer dem, der ikke arbejder. Næstformanden 
påpegede, at de to sætninger efter indledningen i det seneste udkast kunne betragtes som en 
udfordring for den brede konsensus, der var mellem anbefalingerne fra det europæiske borgerpanel 
og de forskellige nationale borgerpaneler. Han glædede sig også over, at nogle uklare anbefalinger fra 
det italienske panel ikke længere fandtes i den seneste udgave af teksten. 
 

3) Drøftelse af de reviderede udkast til forslag, som de fremgår af bilaget, med henblik på 
forelæggelse af reviderede udkast på plenarforsamlingen den 8.-9. april 2022  

Langt størstedelen af medlemmerne glædede sig over det kompromis, som formanden havde 
fremlagt, og takkede borgerne og formanden for deres hårde arbejde. Samtidig bemærkede de fleste 
talere, at teksten var et kompromis, og at den indeholdt elementer, som de kunne lide, og elementer, 
som de ikke kunne lide. Desuden foreslog nogle medlemmer ændringer til teksten. Formanden 
insisterede på, at eventuelle ændringer ikke burde ændre balancen i teksten i betragtning af, hvor fint 
et kompromis det var, og at der skulle opnås konsensus om disse ændringer på selve mødet. Der blev 
opnået enighed om følgende ændringer på mødet: 
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- tilpasning af Forslag 2, Foranstaltning XX (kontrol af konkurrenceevnen), så det omfatter 
ligestilling mellem kønnene og Parisaftalen, samt udvidelse af forvaltningen af det foreslåede 
rådgivende organ for konkurrenceevne til også at omfatte det organiserede civilsamfund;  

- tilpasning af formålet med Forslag 1 med henblik på at tale om at "overveje" frem for "uden 
at ignorere" den grønne og den digitale omstilling; 

- tilføjelse af "lokal produktion og lokalt forbrug" i Forslag 1 Foranstaltning I; 
- ændring af ordet "tilpasning" til "revurdere" i Forslag 1 Foranstaltning III; 
- Henvisning til alle fire friheder i Forslag 2, foranstaltning XIX (tilføjelse af "personer" og 

"kapital"); 
- medtagelse af en foranstaltning, der taler om "fri bevægelighed for uddannelse" (i Forslag V); 

samt 
- tilføjelse af henvisninger til den flersprogede digitale platform for Forslag V, foranstaltning VIII 

og IX.  
 

Desuden foreslog et par medlemmer at forbedre gennemsigtigheden i det endelige dokument, 
når det drejer sig om henvisninger i de foranstaltninger, der er resultatet af arbejdsgruppens 
drøftelser.  

 
4) Afslutning ved formanden  

 
Formanden takkede alle for deres konstruktive holdning og især borgerne for deres hårde arbejde i 
disse besværlige omstændigheder. Hun oplyste om den tilpasning, der ville blive foretaget i det 
endelige dokument, og bad alle talere om at godkende dokumentet med arbejdsgruppens ændringer 
på plenarforsamlingen lørdag den 9. april.  
Talsmanden takkede alle for deres positive engagement og glædede sig over tilpasningen i 
forvaltningen af det europæiske rådgivende organ for konkurrenceevne. 
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BILAG Liste over medlemmer af arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse 
 

Formand:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Europa-Parlamentet) 
Talsmand: 
Vicetalsmand 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Titel Fornavn Efternavn Beslutningspart 

  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 
  Wopke HOEKSTRA 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 
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  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 
  Andres SUTT Rådet 
   Katja TRILLER VRTOVEC Rådet 
  Els  VAN HOOF Nationale parlamenter 
  Monika VANA Europa-Parlamentet 
   Luca VISENTINI Arbejdsmarkedets parter 
  Ružica  VUKOVAC Nationale parlamenter 

 


