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KORTFATTET REFERAT FRA 

 
Arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 

 
Under forsæde af Iratxe García Pérez, Europa-Parlamentet  

 
Den 11. marts 2022 kl. 9.00-11.00 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 

Formand Iratxe Garcia Perez åbnede det fjerde møde i arbejdsgruppen med en henvisning til den 

ændrede geopolitiske situation, der fulgte efter Ruslands invasion af Ukraine og dens relevans for de 

emner, som arbejdsgruppen behandlede, herunder håndtering af flygtninge, sociale anliggender og 

boligsituation, og bemærkede, at tiden nu i endnu højere grad var inde til at styrke det europæiske 

projekt. Hun orienterede også arbejdsgruppen om det ekstraordinære møde, der var berammet til 

den 16. marts. Disse indledende bemærkninger førte til en række indlæg, hvori medlemmerne 

overvejede, hvordan de ændrede omstændigheder nødvendigvis skulle afspejles i konferencens 

resultater og navnligt i denne arbejdsgruppe. Samtidig bemærkede en række talere, at anbefalingerne 

fra EU-borgerpanelerne og de nationale borgerpaneler allerede havde til formål at styrke Europa og 

fortsat skulle danne grundlag for drøftelserne, og opfordrede til at gå videre til præsentationerne af 

anbefalingerne.  

 

2. Drøftelse 
 

Hovedparten af drøftelsen handlede om præsentationen af anbefalingerne fra EU-borgerpanelerne 

og de nationale borgerpaneler. Fire borgere fremlagde anbefalingerne fra EU-borgerpanel 1. I deres 

fremlæggelse lagde de vægt på 1) rimelig løn og rimelige arbejdsvilkår, navnlig indførelse af en rimelig 

mindsteløn samt overholdelse af arbejdstidsdirektivet, 2) fokus på unge og ældre, navnlig på at sikre 

et sundt familiemiljø, herunder anstændige boliger og værdig aldring, 3) tage ved lære af erfaringerne 

fra krisen, når det drejede sig om arbejdsformer, f.eks. hjemmearbejde eller et skift til en 4-dages 

arbejdsuge og 4) fokus på forskning for at sikre den europæiske økonomis bæredygtighed og 

uafhængighed. Repræsentanterne fra Litauen og Nederlandene fremlagde også forslagene fra deres 

nationale paneler.  
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Efter præsentationerne fulgte en debat med arbejdsgruppens medlemmer om anbefalingerne. Mange 

hilste anbefalingerne velkommen og fremhævede dem, de fandt vigtigst. Herunder var omstilling til 

en bæredygtig økonomisk model, opadgående social konvergens, sikring af bæredygtige 

energiforsyninger, EU's autonomi, sikring af ligestilling mellem kønnene, kvalitetsarbejde, 

investeringer og modstandsdygtighed. Nogle medlemmer mente samtidig, at bestemte idéer eller 

aspekter kunne føjes til panelernes anbefalinger, eller at visse aspekter kunne styrkes. Disse dele 

omfattede styrkelse af samhørighedspolitikken og støtte til lokale forvaltninger, forbud mod 

mindstelønninger for unge, overførsel af sociale rettigheder, sikring af en samlet minimumsindkomst 

(ud over lønninger), revision af det europæiske semester og stabilitets- og vækstpagten, forbedring af 

borgernes finansielle forståelse, forbedring af konkurrenceevnen og jobskabelse, forøgelse af EU's 

mulighed for at låne til ekstraordinære udgifter, øget vægt på den europæiske søjle for sociale 

rettigheder og mindskelse af bureaukratiet, navnlig for virksomheder og SMV'er.  

Andre medlemmer stillede spørgsmål eller kom med bemærkninger til anbefalingerne. Disse 

omfattede et spørgsmål om, hvorvidt socialpolitikkerne skulle harmoniseres, eller om et tilstrækkeligt 

højt minimumsniveau, som ville indrømme medlemsstaterne mulighed for at gå videre end det, ville 

være tilstrækkeligt, om telearbejde og hjemmearbejde kunne være til skade for ligestillingen mellem 

kønnene, og at anbefalingerne fra EU-borgerpanelerne og de nationale borgerpaneler i nogle tilfælde 

var modstridende, f.eks. når det drejede sig om energikilder, eller hvem der skulle være ansvarlig for 

social- og arbejdsmarkedspolitikken.  

 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 

Formanden meddelte gruppen, at gruppens næste møde ville finde sted online den 16. marts, og at 

det efterfølgende fysiske møde ville finde sted i forbindelse med plenarmødet den 25.-26. marts. Med 

henblik på mødet den 16. marts ville formanden sigte mod at rundsende et uofficielt dokument, der 

samlede de forskellige anbefalinger samt input fra platformens rapport og arbejdsgruppens 

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

Formand:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Europa-Parlamentet) 
Talsperson: Kacper Parol  

 

Titel Fornavn Efternavn Komponent 
  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 
  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 
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  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 
  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 
  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 

 


