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KORTFATTAT REFERAT 

 
Arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning 

 
Ordförande: Iratxe García Pérez, Europaparlamentet  

 
11 mars 2022 kl. 9.00-11.00 

 

1. Inledande kommentarer från ordföranden 
 

Ordförande Iratxe Garcia Perez öppnade arbetsgruppens fjärde sammanträde och noterade den 

ändrade geopolitiska situationen efter Rysslands invasion av Ukraina och dess relevans för de frågor 

som arbetsgruppen behandlar, bland annat hanteringen av flyktingar, sociala frågor och bostäder. Hon 

konstaterade att det nu är hög tid att stärka det europeiska projektet. Hon informerade också 

arbetsgruppen om det extra sammanträde som planerats till den 16 mars. Dessa inledande 

kommentarer ledde till ett antal inlägg där medlemmarna reflekterade över hur de förändrade 

omständigheterna skulle behöva återspeglas i resultaten av konferensen och i synnerhet för denna 

arbetsgrupp. Samtidigt noterade ett antal talare att de rekommendationer som lagts fram av de 

europeiska och nationella medborgarpanelerna redan syftade till att stärka Europa och att de måste 

fortsätta att ligga till grund för diskussionerna. De ville att man skulle inleda presentationerna av 

rekommendationerna.  

 

2. Diskussion 
 

Merparten av diskussionen inriktades på presentationen av rekommendationerna från de europeiska 

och nationella medborgarpanelerna. Fyra medborgare presenterade rekommendationerna från den 

europeiska medborgarpanelen 1. Deras presentation fokuserade på 1) rättvis lön och rimliga 

arbetsvillkor och i synnerhet införandet av en skälig minimilön och respekt för arbetstidsdirektivet, 2) 

ungdomar och äldre, särskilt för att säkerställa en sund familjemiljö, inbegripet anständiga bostäder 

och ett värdigt åldrande, 3) att dra lärdom av krisen när det gäller arbetsformer, till exempel 

hemarbete eller övergång till en arbetsvecka på 4 dagar, och 4) forskning för att säkerställa en hållbar 

och oberoende europeisk ekonomi. Företrädarna för Litauen och Nederländerna presenterade också 

förslagen från sina nationella paneler.  
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Dessa presentationer följdes av reaktioner från arbetsgruppens medlemmar på 

rekommendationerna. Många välkomnade rekommendationerna och lyfte fram de 

rekommendationer som de ansåg vara viktigast. Dessa omfattade en övergång till en hållbar 

ekonomisk modell, uppåtgående social konvergens, säkerställande av hållbar energiförsörjning, EU:s 

autonomi, säkerställande av jämställdhet, arbete av god kvalitet, investeringar och motståndskraft. 

Samtidigt ansåg somliga medlemmar att vissa idéer eller aspekter skulle kunna läggas till panelernas 

rekommendationer eller att vissa aspekter skulle kunna stärkas. Detta handlade bland annat om att 

stärka sammanhållningspolitiken och stödja lokala förvaltningar, förbjuda minimilöner för ungdomar, 

möjligheten att överföra sociala rättigheter, säkerställa en övergripande minimiinkomst (utöver 

löner), se över den europeiska planeringsterminen och stabilitets- och tillväxtpakten, förbättra 

medborgarnas finansiella kunskaper, förbättra konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen, öka EU:s 

kapacitet att låna för extraordinära utgifter, öka betoningen på den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter och minska byråkratin för företag i synnerhet små och medelstora företag.  

En del medlemmar hade särskilda frågor eller kommentarer om rekommendationerna. Dessa 

inbegrep en fråga om huruvida socialpolitiken måste harmoniseras eller om en tillräckligt hög 

miniminivå skulle räcka, vilket skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att gå ännu längre, att 

distansarbete och hemarbete skulle kunna vara till skada för jämställdheten, och att 

rekommendationerna från de europeiska och nationella medborgarpanelerna i vissa fall var 

motstridiga, till exempel när det gäller energikällor eller vem som bör ansvara för socialpolitiken.  

 

3. Avslutande kommentarer från ordföranden 
Ordföranden informerade gruppen om att nästa sammanträde skulle äga rum på distans den 16 mars 

och att nästa sammanträde med fysisk närvaro skulle hållas i anslutning till plenarsessionen den 25–

26 mars. Inför mötet den 16 mars kommer ordföranden att sträva efter att skicka ut ett icke-officiellt 

dokument som grupperar de olika rekommendationerna samt bidragen från plattformens rapport och 

arbetsgruppens sammanfattningar. 
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BILAGA. Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa 
och sysselsättning 
 

Ordförande:  Iratxe GARCIA PEREZ (Europaparlamentet) 
Talesperson: Kacper Parol  

 

Förnamn Efternamn Organ 
Vincenzo   AMENDOLA Rådet 
Clotilde   ARMAND Lokal/regional företrädare 
Manon AUBRY Europaparlamentet 
Regina BASTOS Nationella medborgarpaneler/evenemang 
Nicola BEER Europaparlamentet 

Markus BEYRER Arbetsmarknadens parter 
Gabriele BISCHOFF Europaparlamentet 

Maret Michaela BRUNNERT Europeiska medborgarpaneler 
Christian  BUCHMANN De nationella parlamenten 

Jan CHLUP Nationella medborgarpaneler/evenemang 
Rosianne  CUTAJAR De nationella parlamenten 
Helena DALLI Kommissionen 

Elisa  GAMBARDELLA Civilsamhället 
Iratxe GARCÍA PÉREZ Europaparlamentet 
Wilm GEURTS Rådet 

Roman HAIDER Europaparlamentet 
Eveliina  HEINÄLUOMA De nationella parlamenten 
Michiel HOOGEVEEN Europaparlamentet 
Meira  HOT De nationella parlamenten 

Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Europeiska medborgarpaneler 

Marina KALJURAND Europaparlamentet  
Siim  KALLAS De nationella parlamenten 

Joémy LINDAU Europeiska medborgarpaneler 

Stefano  MALLIA Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén 

Vladimíra  MARCINKOVÁ De nationella parlamenten 
Mairead MCGUINNESS Kommissionen 
Andreja METELKO-ZGOMBIC Rådet 
Roberta METSOLA Europaparlamentet 

Radu-Mihai  MIHAIL De nationella parlamenten 
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Lucía  MUÑOZ De nationella parlamenten 
Siegfried MUREȘAN Europaparlamentet 

Niklas Hendrik NIENASS Europaparlamentet 
Leverne NIJMAN Nationella medborgarpaneler/evenemang 
Marina  NIKOLAOU De nationella parlamenten 

Władysław  ORTYL Regionkommittén 
Kacper PAROL Europeiska medborgarpaneler 
Sirpa PIETIKÄINEN Europaparlamentet 
Neale  RICHMOND De nationella parlamenten 
Vibe RØMER WESTH Rådet 

Oliver  RÖPKE Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén 

Christophe ROUILLON Regionkommittén 
Vladimír ŠORF Europeiska medborgarpaneler 

Eoin STAFFORD Europeiska medborgarpaneler 
Eva-Maria LIIMETS Rådet 

Katja TRILLER VRTOVEC Rådet 
Els  VAN HOOF De nationella parlamenten 

Monika VANA Europaparlamentet 
Luca VISENTINI Arbetsmarknadens parter 

Ružica  VUKOVAC De nationella parlamenten 
 


