KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning
Ordförande: Iratxe García Pérez, Europaparlamentet
25 mars 2022 kl. 9.00–11.30 och kl. 14.00–16.00
1) Ordföranden – mötesinledning
Mötet ägde rum i hybridformat och sändes via webb-tv. Ordföranden presenterade de utkast till
förslag som skickats ut till medlemmarna inför mötet. Hon preciserade att dokumentet innehöll en
inledning och ett nytt kluster om konkurrenskraft (jämfört med det format som diskuterats tidigare).
Hon betonade att det är en komplicerad uppgift att uppnå en balans mellan medborgarnas
rekommendationer och arbetsgruppens idéer, men att man förlitade sig på att utkasten till förslag
utgjorde en god grund för diskussionen. Ordföranden meddelade också att arbetet i Italiens nationella
medborgarpanel, som lämnat in ett stort antal rekommendationer inom de politikområden som är
relevanta för denna arbetsgrupp, hade slutförts.1 De skulle tas med i nästa version av utkasten till
förslag.
2) Inlägg av talespersonerna
Talespersonen meddelade ändringen av funktionen. Vice talespersonen höll med om att dokumentet
var i linje med medborgarnas rekommendationer.
Presentation av och diskussion om utkasten till förslag, i enlighet med bilagan, i syfte att lägga fram
dem vid plenarsammanträdet den 26 mars som organiserats av klustret.
I den första omgången kommenterade medlemmarna dokumentets struktur och allmänna innehåll.
Vissa invände eftersom de inte ansåg att deras idéer var (väl) representerade i dokumentet och att
dokumentet fortfarande var partiskt i sociala frågor. Vissa föreslog att dokumentet skulle omarbetas
mot bakgrund av den nya situationen med kriget i Ukraina. Många var dock nöjda med texten och
tackade ordföranden för det arbete som utförts och yttrade sig under debatten med avseende på
specifika frågor. Skriftliga bidrag tillkännagavs av några talare i debatten. Vissa nämnde att
arbetsgruppens slutsatser tydligt borde återspegla mångfalden bland EU-medborgarnas idéer, medan
andra ansåg att kontroversiella förslag borde tas bort. Medborgarna betonade att detta arbete
handlade om mer långsiktiga mål och att de inte ville att deras idéer skulle förändras nämnvärt och
urvattnas. Det förekom en uppmaning om att inte använda ett alltför föreskrivande språk i förslagen,
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medan andra ledamöter betonade behovet av att upprätthålla ambitionen i medborgarnas
rekommendationer.
3) Hållbar tillväxt och innovation
Ledamöterna diskuterade stöd till innovation, forskning och små och medelstora företag och ett
särskilt fokus på nystartade företag som drivkraft för innovation och gränsöverskridande samarbete.
Flera talare tog upp vikten av en hållbar energimix för att förbättra EU:s strategiska oberoende. Vissa
medlemmar förespråkade en mer allmän formulering eftersom det inte fanns någon
överenskommelse om kärnkraft och gas, medan andra ville behålla den nuvarande texten.
Livsmedelstrygghet och strategiskt oberoende i allmänhet, inbegripet tillgången till råvaror,
diskuterades. Några talare ifrågasatte behovet av att diskutera ramen för ekonomisk styrning i
samband med konferensen, men många betonade dess grundläggande roll för en starkare och
motståndskraftig ekonomi och begärde att den skulle tas med, särskilt med tanke på den europeiska
planeringsterminen. Flera ledamöter efterlyste nya indikatorer som går utöver BNP. Det påmindes om
förslaget till ett protokoll om sociala framsteg som ska införas i fördraget för att säkerställa att sociala
rättigheter ges företräde i händelse av konflikt med de ekonomiska friheterna – ett förslag som mycket
ofta stöds på den digitala plattformen.
4) Att stärka EU:s konkurrenskraft och ytterligare fördjupa den inre marknaden
Flera ledamöter lade fram idéerna om inremarknadstestet och konkurrenskraftskontrollerna (dvs. en
oberoende och transparent bedömning av konsekvenserna av EU:s lagstiftningsförslag för EUföretagens konkurrenskraft, särskilt när det gäller den globala dimensionen). Behovet av att minska
byråkratin erkändes som en förutsättning för EU:s konkurrenskraft. En talare efterlyste principen ”en
in – två ut” (utöver den strategi som för närvarande förespråkas: ”en in – en ut”), medan en annan
ansåg att detta förslag var alltför överdrivet.
5) Inkluderande arbetsmarknader
En diskussion om främjandet av minimilöner, samtidigt som de nationella traditionerna
respekterades, ägde rum. Vissa talare begärde att hänvisningen till denna fråga skulle strykas
(eftersom den redan omfattas av de pågående förhandlingarna mellan EU-institutionerna), medan
andra inte höll med eftersom detta skulle strida mot medborgarnas rekommendationer. Ledamöterna
tog upp frågan om skydd av arbetstagare på den digitala arbetsmarknaden. Flera ledamöter efterlyste
en förstärkning av de olika aspekterna av jämställdhet i förslagen. Vissa efterlyste större fokus på
ungdomar och deras behov när det gäller arbetstillfällen av hög kvalitet, bostäder men även
miljöhänsyn. Vissa ledamöter stödde det nuvarande förslaget om att förbjuda oavlönade
praktikplatser, medan andra ville ”mjuka upp” språket och skulle föredra att det fanns en hänvisning
till en intensivare marknadsföring av avlönade praktikplatser. Det krävs också fler insatser för att öka
människors kompetens och ta itu med kompetensbristen. Flera talare hänvisade till kopplingarna
mellan den europeiska pelaren för sociala rättigheter och utkasten till förslag.
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6) Starkare socialpolitik
Det rådde en allmän samsyn om behovet av en starkare socialpolitik, och vissa ledamöter efterlyste
fler åtgärder (t.ex. när det gäller minimiinkomstsystem, utrotning av hemlöshet), medan andra
erinrade om subsidiaritetsprincipen.
7) Demografisk omställning
Behovet av att ta itu med demografiska utmaningar togs upp av flera talare, bland annat genom barnoch familjevänliga åtgärder och insatser för att stödja omsorgsgivare och äldre.
8) Finans- och skattepolitik
Att förbättra transparensen och rättvisan i beskattningen i hela EU för att stödja små och medelstora
företag och innovation stöddes av många. Andra talare efterlyste fler åtgärder för att förhindra
skatteflykt och att vid behov ge EU större befogenheter på detta område. En diskussion om
euroobligationer, med hänvisning till rekommendationerna från den nationella medborgarpanelen,
ägde rum och några medlemmar begärde att den skulle tas bort och att man skulle återgå till
rekommendationens ursprungliga lydelse. För att stärka den territoriella sammanhållningen efterlyste
en medlem behovet av att förbättra flernivåstyret och användningen av EU-medel.
9) Ordföranden avslutade mötet
Ordföranden avslutade mötet och tackade medlemmarna för en givande diskussion och tillkännagav
ett nytt utkast med synpunkter, som skulle skickas ut inför nästa möte i arbetsgruppen.
BILAGA. Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa
och sysselsättning
Ordförande:
Talesperson:
Biträdande talesperson:

Iratxe GARCIA PEREZ (Europaparlamentet)
Camila JENSEN
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Manon
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Nationella medborgarpaneler/evenemang
3

Nicola

BEER

Europaparlamentet

Markus
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BISCHOFF
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Europaparlamentet
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Christian
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De nationella parlamenten

Jan
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Kommissionen

Elisa

GAMBARDELLA
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Europaparlamentet

Wilm
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Rådet
Europaparlamentet
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Michiel
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De nationella parlamenten
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Chalotte
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Europeiska medborgarpaneler

Marina
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Regionkommittén
Europeiska medborgarpaneler
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Neale
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RICHMOND

Europaparlamentet
De nationella parlamenten
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RØMER WESTH

Rådet
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Oliver

RÖPKE

Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén

Christophe
Nicolas

ROUILLON
SCHMIT

Regionkommittén
Kommissionen

Vladimír

ŠORF

Europeiska medborgarpaneler

Eoin
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Europeiska medborgarpaneler

Eva-Maria
Katja
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Rådet
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De nationella parlamenten

Monika

VANA

Europaparlamentet
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VISENTINI

Arbetsmarknadens parter

Ružica
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De nationella parlamenten

5

