KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning
Ordförande: Iratxe García Pérez, Europaparlamentet
den 17 december 2021 kl. 11.00-13:00
1.

Inledande kommentarer från ordföranden

Ordföranden öppnade sammanträdet med att påminna om arbetsgruppens syfte, nämligen att bidra till
förberedelserna av debatterna och förslagen till konferensens plenarförsamling, inom ramen för den
gemensamma förklaringen och arbetsordningen för konferensen om Europas framtid. Den ska göra detta
genom att diskutera rekommendationerna från de nationella och europeiska medborgarpanelerna samt de
bidrag på den flerspråkiga digitala plattformen som avser arbetsgruppens ämnen. Ordföranden informerade
också arbetsgruppens medlemmar om att hon ville att arbetsgruppens framtida sammanträden skulle sändas
via webb-tv och frågade om någon hade invändningar mot detta. Inga invändningar gjordes.
Några av arbetsgruppens medlemmar som hade lämnat synpunkter på utkastet till kortfattat referat från
sammanträdet i oktober 2021 frågade om deras synpunkter hade beaktats. De informerades om att deras
synpunkter hade beaktats och skulle finnas med i den slutliga versionen av det kortfattade referat som skulle
översättas och laddas upp på plattformen.
En medlem tog upp fördelningen av talartid mellan män och kvinnor i arbetsgruppen och föreslog att man
skulle arbeta med på förhand fastställda talarlistor för att åtgärda problemet.
Ett par medlemmar påpekade att det i interimsrapporten om den flerspråkiga digitala plattformen saknades
några förslag som hade fått starkt stöd och många kommentarer.
2.

Diskussion

Diskussionen organiserades kring två olika frågor som återspeglade det breda spektrum av frågor som
arbetsgruppen behandlade, nämligen Social rättvisa och sysselsättning samt En starkare ekonomi för
framtiden.
2.1.
Social rättvisa och sysselsättning
Ordföranden presenterade punkten genom att lyfta fram några av de viktigaste idéerna på den flerspråkiga
digitala plattformen, bland annat omvandling av handlingsplanen för genomförandet av den europeiska
pelaren för sociala rättigheter till ett mer bindande format, bekämpande av ojämlikhet och fattigdom, bland
annat genom en förstärkt barngaranti, en förstärkt ungdomsgaranti och ett starkare direktiv om minimilöner
samt med förslaget om en ovillkorlig basinkomst, som får alltmer stöd. Andra idéer var att stödja rättvis och
hållbar konkurrens på den inre marknaden genom innovation, arbetstillfällen av god kvalitet, anständiga
löner, adekvata arbetsvillkor, säkra arbetsmiljöer, likabehandling, rättvis rörlighet inklusive bättre
samordning av de sociala trygghetssystemen, främjande av social dialog och bättre lagstiftning, främjande av
boende till rimliga priser, inkludering av personer med funktionsnedsättning, lansering av en effektiv
jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer och större jämställdhet. Ordföranden betonade att arbetsgruppen bör
fokusera på framtidsinriktade förslag snarare än på förslag och initiativ som redan finns eller är på gång.
I sitt inlägg förklarade talespersonen att eftersom man hade varit tvungen att skjuta upp den europeiska
medborgarpanelens tredje session på grund av covid-19-situationen hade panelens arbete inte slutförts. I
detta skede hade panelen över 300 ”riktlinjer” som skulle förfinas och begränsas till ett mindre antal
rekommendationer vid panelens tredje session. Som exempel nämnde han harmoniseringen av
arbetstagarnas rättigheter, vilket han medgav skulle vara svårt att uppnå på kort sikt, men som skulle kunna
fungera som en del av en längre stegvis växande process kopplad till en exakt tidsplan. Andra exempel som

gavs var inrättandet av en gemensam hälso- och sjukvårdspolitik och socialpolitik, så att båda föräldrarna kan
vara lediga lika länge för att ta hand om sina barn, och främjande av arbete i mindre städer och byar.
Några talare tog upp behovet av att stärka Europas sociala aspekter. Mer allmänt föreslog vissa åtgärder för
att säkerställa ett fullständigt genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter samt ett
protokoll om sociala framsteg i fördragen. Vissa efterlyste framsteg när det gäller den ekonomiska och sociala
konvergensen i Europa, inte bara mellan olika medlemsstater utan även mellan regioner och mellan städer
och landsbygdsområden och avlägsna områden. På arbetsmarknaden efterlystes rättvisa och anständiga
löner, inklusive minimilöner, anpassning av lagstiftningen om distansarbete och flexibelt arbete, hantering
av arbetstagare på digitala plattformar och oavlönade praktikplatser, säkerställande av rättvis
arbetskraftsrörlighet i EU och undvikande av social dumpning. Förstärkta kollektivförhandlingar nämndes
också i detta sammanhang. När det gäller jämställdhet betonade talarna behovet av att integrera
jämställdhet, men också att göra framsteg i mer konkreta frågor som lönegapet mellan könen, kvotering på
högre befattningar, utveckling av ett jämställdhetsindex samt säkerställande av att båda föräldrar har samma
rätt till föräldraledighet. Några talare betonade behovet av att ta itu med fattigdom, bland annat genom att
se till att medlemsstaterna har effektiva arbetslöshetsförsäkringar och pensionssystem.
Andra talare betonade dock att företag är avgörande för att skapa de arbetstillfällen och det välstånd som
krävs för det sociala Europa som många vill ha. Dessa talare tillade att EU måste ha starka företag,
säkerställa en företagaranda genom att investera i framtida tillväxtkapacitet, och stärka sin
konkurrenskraft.
Dessa talare noterade att det redan finns en stark social dimension i EU:s lagstiftning, och att lagstiftningen
inte behövde göras om på nytt utan att den snarare behövde genomföras på ett effektivt sätt. Samtidigt
konstaterade de att företagen ofta kämpar med de lagstiftningsnivåer som de måste hantera, och att detta
påverkar företagens innovations- och konkurrensförmåga, vilket eventuellt kan skada den inre marknaden.
För att undvika onödig byråkrati begärde dessa talare att verktyg som exempelvis tester för små och
medelstora företag, efterhandsutvärderingar och principen ”en in och en ut” ska genomföras på rätt sätt,
och föreslog en ”konkurrenskraftsavstämning” för alla nya initiativ. Några talare betonade vikten av
subsidiaritet – att vidta åtgärder där det är mer effektivt, och att EU-åtgärder är de mest lämpliga på vissa
områden, men att åtgärder på andra områden kan vara mer effektiva på nationell, regional eller lokal nivå.
Utbildning togs upp av ett antal talare som en nyckel till den europeiska ekonomins framtid. Konkreta idéer
omfattade bättre anpassning av kursplaner, harmonisering av betygssystem och undervisningsplaner, men
också säkerställande av att studenter kan träffas för att utbyta erfarenheter.
Beskattning togs också upp av några talare som ville undvika skadlig skattekonkurrens och samtidigt se till
att multinationella företag betalar skatt där vinster görs.
Den digitala omställningen nämndes av ett par talare som en möjlighet, men också i samband med
säkerställandet av att ingen hamnar på efterkälken.
2.2.
En starkare ekonomi för framtiden
Ordföranden inledde denna punkt på dagordningen genom att lyfta fram några av de viktigaste idéerna på
den flerspråkiga digitala plattformen, inbegripet förslaget om att utveckla en ny tillväxtmodell för Europa och
anpassa EU:s ekonomiska styrning till EU:s prioriteringar: den gröna given, sociala rättigheter och målen för
hållbar utveckling, för att stärka Europas motståndskraft mot framtida kriser, och för att göra den europeiska
ekonomin mer människocentrerad genom att titta mer på mänskliga framsteg och skydda naturresurser.
I sitt inlägg förklarade talespersonen att en stor del av hans kollegors idéer hade handlat om hur ekonomin
skulle kunna bli grönare och miljövänligare. Detta skulle kunna uppnås genom effektivare resursanvändning,
till exempel återvinning, mindre miljöskadliga produkter, minskat avfall och bättre utbildning av
medborgarna.
Den diskussion som följde fortsatte att handla om balansen mellan socialt skydd och ekonomisk
konkurrenskraft. Några talare betonade behovet av investeringar, både offentliga och sociala, och
förespråkade en reform av EU:s ekonomiska styrning, även för att återspegla den digitala och gröna

omställningen. Dessa talare betonade också behovet av att se till att omställningarna är rättvisa och att ingen
hamnar på efterkälken. Andra såg konkurrenskraft som en förutsättning för vår värdefulla europeiska sociala
modell och för att lyckas med de gröna och digitala omställningarna. De oroade sig för att Europas
konkurrenskraft höll på att halka efter, och efterlyste därför en konkurrenskraftsavstämning. Dessutom
betonade de att det är viktigt även med ett sunt skattesystem, fler investeringar i FoI, ökad tillväxt och rättslig
förutsebarhet. De var också oroade över vissa av de förslag som lagts fram, eftersom de skulle kunna leda till
att medborgare väljer att inte jobba.
En annan fråga som togs upp av ett antal talare var behovet av att bekämpa skatteundandragande och
skatteflykt och se till att alla företag betalar sin skäliga andel av skatterna.
Frågan om lika tillgång till internet togs också upp.
3.

Avslutande kommentarer från ordföranden

Ordföranden konstaterade att eftersom man vid detta sammanträde hade ägnat mest tid åt punkten Social
rättvisa och sysselsättning skulle nästa sammanträde först behandla punkten En starkare ekonomi för
framtiden.
Som svar på en begäran från ett fåtal medlemmar om att hålla fler sammanträden i arbetsgruppen, även helt
virtuella sammanträden, meddelade ordföranden att hon inte såg några problem med detta.
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