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1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 

Voorzitter Iratxe García Pérez opent de vierde vergadering van de Werkgroep (WG) en verwijst naar 

de veranderde geopolitieke situatie als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne en de relevantie 

hiervan voor de onderwerpen die onder het mandaat van de WG vallen, zoals de opvang van 

vluchtelingen, sociale zaken en huisvesting, en stelt dat het nu meer dan eens belangrijk is het 

Europese project verder te versterken. Ze stelt de WG er ook van in kennis dat op 16 maart een 

buitengewone vergadering is gepland. Deze inleidende opmerkingen worden gevolgd door meerdere 

interventies, waarin de leden ingaan op de vraag hoe de veranderde omstandigheden tot uitdrukking 

moeten komen in de resultaten van de conferentie en, met name, van deze WG. Meerdere sprekers 

merken op dat de aanbevelingen van het Europees burgerpanel en de nationale burgerpanels reeds 

gericht zijn op versterking van Europa en de basis moeten blijven voor besprekingen, en roepen ertoe 

op over te gaan tot de presentatie van de aanbevelingen.  

 

2. Discussie 
 

De discussie concentreert zich hoofdzakelijk op de presentatie van de aanbevelingen van het Europees 

burgerpanel en de nationale burgerpanels. Vier burgers presenteren de aanbevelingen van Europees 

burgerpanel 1. Ze richten zich met name op 1) eerlijke beloning en fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden, en in het bijzonder de invoering van een billijk minimumloon en eerbiediging 

van de richtlijn arbeidstijden; 2) jongeren en ouderen, met name waarborging van een gezond 

gezinsklimaat, met inbegrip van fatsoenlijke huisvesting en waardig ouder worden; 3) lessen trekken 

uit de crisis wat betreft de arbeidsmodaliteiten, bijvoorbeeld telewerk of een 4-daagse werkweek; en 

4) onderzoek, voor het waarbrgen van de duurzaamheid en onafhankelijkheid van de Europese 
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economie. De vertegenwoordigers van Litouwen en Nederland presenteren ook de voorstellen van 

hun nationale panels.  

 

Deze presentaties worden gevolg door reacties van de leden van de WG op de aanbevelingen. Velen 

verwelkomen de aanbevelingen, en gaan nader in op de aanbevelingen die zij het belangrijkst vinden. 

Het betreft de transitie naar een duurzaam economisch model, waarborging van een duurzame 

energiebevoorrading, een autonome EU, waarborging van gendergelijkheid, hoogwaardige 

werkgelegenheid, investeringen en veerkracht. Meerdere leden vinden overigens dat bepaalde ideeën 

of aspecten aan de aanbevelingen van de panels kunnen worden toegevoegd, of dat bepaalde 

aspecten zouden kunnen worden versterkt. Te denken valt hierbij aan versterking van het 

cohesiebeleid en ondersteuning van plaatselijke overheden, de eliminatie van het 

jeugdminimumloon, de meeneembaarheid van sociale rechten, waarborging van een algemeen 

minimuminkomen (naast loon), de herziening van het Europees Semester en het stabiliteits- en 

groeipact, verbetering van het concurrentievermogen en het scheppen van nieuwe banen, vergroting 

van de mogelijkheden voor de EU om geld te lenen voor buitengewone uitgaven, meer nadruk op de 

Europese pijler van sociale rechten, en minder bureaucratie voor bedrijven, met name kmo’s.  

Sommige leden stellen vragen of maken opmerkingen naar aanleiding van de aanbevelingen. Zo wordt 

de vraag gesteld of het sociaal beleid moet worden geharmoniseerd of dat een voldoende hoog 

minimumniveau volstaat, waarbij de lidstaten voor een hoger niveau zouden kunnen opteren, en 

opgemerkt dat telewerk en thuiswerken nadelig zouden kunnen zijn voor gendergelijkheid, en dat de 

aanbevelingen van het Europees burgerpanel en de nationale burgerpanels soms haaks op elkaar 

staan, bijvoorbeeld wat betreft energiebronnen en de vraag wie verantwoordelijk moet zijn voor 

sociaal beleid.  

 

3. Afrondende opmerkingen van de voorzitter 
De voorzitter deelt de WG mee dat de volgende vergadering op 16 maart zal plaatsvinden en dat de 

daaropvolgende vergadering met fysieke aanwezigheid in de marge van de plenaire vergadering op 

25 en 26 maart zal zijn. Met het oog op de vergadering van 16 maart gaat de voorzitter proberen een 
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non-paper rond te sturen met naar onderwerp gegroepeerde aanbevelingen, alsook de input van het 

verslag van het platform en de beknopte verslagen van de WG. 
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BIJLAGE. Ledenlijst van de werkgroep “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 
werkgelegenheid” 
 

Voorzitter:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Europees Parlement) 
Woordvoerder: Kacper Parol  

 

Titel Voornaam Achternaam Instantie 
Dhr. Vincenzo   AMENDOLA Raad 

Mevr. Clotilde   ARMAND Lokaal/regionaal 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.  Wilm GEURTS Raad 
Dhr. Roman HAIDER Europees Parlement 

Mevr. Eveliina  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 
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Mevr. Roberta METSOLA Europees Parlement 
Dhr. Radu-Mihai  MIHAIL Nationale parlementen 

Mevr. Lucía  MUÑOZ Nationale parlementen 
Dhr. Siegfried MUREȘAN Europees Parlement 
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 

Mevr. Eva-Maria LIIMETS 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 
 


