KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning
Ordförande: Iratxe García Pérez (delvis ersatt av Gabriele Bischoff), Europaparlamentet
den 21 januari 2022 kl. 10.00–12.00
1.

Inledande kommentarer från ordföranden

Ordförande Iratxe Garcia Perez öppnade arbetsgruppens tredje sammanträde genom att konstatera
att det skulle sändas via webb-tv, i enlighet med vad som överenskommits vid det föregående
sammanträdet. Hon meddelade att den europeiska medborgarpanelen den 25–27 februari skulle
lägga fram sina rekommendationer som skulle diskuteras i arbetsgruppen och som också skulle läggas
fram vid konferensens plenarförsamling i mars. Hon nämnde att flera nationella paneler hade slutfört
sitt arbete och att vissa rekommendationer de utarbetat var relevanta för denna arbetsgrupp. Dessa
rekommendationer hade redan offentliggjorts på onlineplattformen.
2.

Diskussion – En starkare ekonomi för framtiden

Ordföranden redogjorde kortfattat för några av de riktlinjer som utarbetats av den europeiska
medborgarpanelen. En ny modell för tillväxt för alla – som förenar sociala frågor med ekonomisk
tillväxt – är helt klart nödvändig för Europa. Beskattningen är en viktig fråga som EU måste ta hänsyn
till. Demokrati bör främjas genom EU-institutioner som är ansvarsskyldiga och transparenta, och
Europaparlamentet och de nationella parlamenten bör spela en viktig roll. Investeringar är nödvändiga
för att förbättra motståndskraften, hantera eventuella framtida kriser och ta itu med ojämlikheter. I
allmänhet efterlyses en syn på ekonomin där människan står mer i centrum.
Många talare betonade att konkurrenskraft och social rättvisa går hand i hand. Offentliga
investeringar i infrastruktur är avgörande, till exempel i internet, järnvägar, utbildning och (digital)
kompetens för att möjliggöra innovation och konkurrenskraft, eller i hälso- och sjukvård och andra
sociala tjänster för att bekämpa fattigdom och förbättra levnadsvillkoren, särskilt för dem som
fortfarande är sårbara. Vissa talare efterlyste större finanspolitiskt ansvar, medan andra betonade att
det kan bli nödvändigt att öka de offentliga skulderna om investeringar görs för att uppnå målen för
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den gröna omställningen och säkerställa en solid återhämtning från krisen. Talarna betonade den inre
marknadens roll för att EU:s ekonomi ska förbli konkurrenskraftig och efterlyste ett inremarknadstest.
Några talare försvarade användningen av kontroller av konkurrenskraften, som skulle kunna vara till
nytta, och diskussionerna om vad som definierar konkurrenskraft bör fortsätta. Det är emellertid inte
särskilt klart hur sådana kontroller skulle utformas och hur de skulle kunna införas. För att säkerställa
den rättvisa dimensionen av återhämtningsprocessen föreslog några talare att protokollet om sociala
framsteg verkligen skulle genomföras och föreslog att den europeiska planeringsterminen och den
ekonomiska styrningen skulle ta hänsyn till andra faktorer utöver BNP (särskilt sociala frågor och
miljöfrågor). Flera talare påpekade att respekt för sociala rättigheter, en välfungerande social dialog,
demokrati i arbetslivet och kollektivförhandlingar står i centrum för en välfungerande ekonomi.
Forskning och innovation samt ungt företagande bör ytterligare stödja EU:s ekonomi. Flera
medlemmar menade att EU bör ha större befogenheter när det gäller beskattning för att korrigera
ojämlikheter mellan EU:s ekonomier och för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt. EU
bör öka sin egen produktion av strategiska produkter. Jämställdhetsfrågor bör integreras i alla
aspekter av ekonomin och kampen mot könsrelaterat våld bör prioriteras. Behovet av att ytterligare
stärka genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter togs upp. Även om man
fortfarande letar efter samordnade sätt att ta itu med gemensamma EU-utmaningar nämnde vissa att
en del frågor bör förbli en behörighet på nationell nivå (t.ex. sociala trygghetssystem).
Ett antal punkter rörande processen och arbetsmetoderna togs upp. Några medlemmar påminde om
sina reservationer mot den tredje interimsrapporten och hävdade att ett antal frågor saknades.
Dokument för diskussion måste delas med arbetsgruppens medlemmar i god tid för att möjliggöra
ordentliga förberedelser. Medborgarnas förslag/rekommendationer bör grupperas så att de kan
diskuteras på ett effektivt sätt i arbetsgruppen. Ett trafikljussystem föreslogs av några medlemmar
(rött: utanför EU:s tillämpningsområde, orange: redan på gång, grönt: nya idéer inom EU:s
tillämpningsområde), för att göra det möjligt att granska medborgarnas förslag. Andra medlemmar
varnade för att förslag som för närvarande ligger utanför EU:s tillämpningsområde inte bör förkastas,
eftersom konferensen syftar till att definiera Europas framtid. Arbetsgruppens slutsatser bör
utarbetas skriftligen, så att de kan bidra till plenarförsamlingen på ett tydligt sätt. Metoden för att
anta arbetsgruppens slutsatser måste dock klargöras. För flera medlemmar är konferensens kalender
för snäv och de avslutande plenarsammanträdena borde skjutas upp så att medborgarpanelerna och
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arbetsgruppen kan slutföra sitt arbete. En talare föreslog att EU-institutionerna i framtiden, eventuellt
på årsbasis, skulle informera medborgarna om hur rekommendationerna genomförs.
3.
Avslutande kommentarer från ordföranden
Ordföranden meddelade att hon skulle uppmärksamma konferensens styrelse på de farhågor och
frågor som uttryckts beträffande arbetsmetoderna och tidsplanen. Ordföranden påpekade också att
uppskjutandet av slutförandet av den medborgarpanel som är knuten till arbetsgruppen har försenat
processen. Tidsplanen och sättet att anta slutsatser bör klargöras vid nästa arbetsgruppsmöte.
BILAGA. Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa
och sysselsättning
Ordförande:
Talesperson:

Iratxe GARCIA PEREZ (Europaparlamentet)
Eoin STAFFORD

Förnamn

Efternamn

Vincenzo
Clotilde
Manon
Regina
Nicola
Markus
Gabriele
Maret Michaela
Christian
Jan
Rosianne
Elisa
Iratxe
Wilm
Roman
Eveliina
Michiel
Meira
Camila Isabelle
Chalotte
Marina

AMENDOLA
ARMAND
AUBRY
BASTOS
BEER
BEYRER
BISCHOFF
BRUNNERT
BUCHMANN
CHLUP
CUTAJAR
GAMBARDELLA
GARCÍA PÉREZ
GEURTS
HAIDER
HEINÄLUOMA
HOOGEVEEN
HOT
JENSEN
KALJURAND

Organ
Rådet
Lokal/regional företrädare
Europaparlamentet
Nationella medborgarpaneler/evenemang
Europaparlamentet
Arbetsmarknadens parter
Europaparlamentet
Europeiska medborgarpaneler
De nationella parlamenten
Nationella medborgarpaneler/evenemang
De nationella parlamenten
Civilsamhället
Europaparlamentet
Rådet
Europaparlamentet
De nationella parlamenten
Europaparlamentet
De nationella parlamenten
Europeiska medborgarpaneler
Europaparlamentet
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Siim
Joémy
Stefano
Vladimíra
Andreja
Roberta
Radu-Mihai
Lucía
Siegfried
Niklas Hendrik
Leverne
Marina
Władysław
Kacper
Sirpa
Neale
Vibe
Oliver
Christophe
Nicolas
Vladimír
Eoin
Andres
Katja
Els
Monika
Luca
Ružica

KALLAS
LINDAU
MALLIA
MARCINKOVÁ
METELKO-ZGOMBIC
METSOLA
MIHAIL
MUÑOZ
MUREȘAN
NIENASS
NIJMAN
NIKOLAOU
ORTYL
PAROL
PIETIKÄINEN
RICHMOND
RØMER WESTH
RÖPKE
ROUILLON
SCHMIT
ŠORF
STAFFORD
SUTT
TRILLER VRTOVEC
VAN HOOF
VANA
VISENTINI
VUKOVAC

De nationella parlamenten
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
De nationella parlamenten
Rådet
Europaparlamentet
De nationella parlamenten
De nationella parlamenten
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Nationella medborgarpaneler/evenemang
De nationella parlamenten
Regionkommittén
Europeiska medborgarpaneler
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Rådet
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Regionkommittén
Kommissionen
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
Rådet
Rådet
De nationella parlamenten
Europaparlamentet
Arbetsmarknadens parter
De nationella parlamenten
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