KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning
Ordförande: Iratxe García Pérez (delvis ersatt av Gabriele Bischoff), Europaparlamentet
16 mars 2022 kl. 17.00-19:00
1.

Inledande kommentarer från ordföranden

Ordförande Iratxe Garcia Perez öppnade arbetsgruppens femte sammanträde och informerade
medlemmarna om att hon tidigare samma dag hade överlämnat ett arbetsdokument (GRID) till
arbetsgruppen som hade utarbetats av det gemensamma sekretariatet. Hon informerade
arbetsgruppen om att GRID i detta skede innehöll tre kolumner, en med rekommendationerna från
den europeiska medborgarpanelen, en med rekommendationerna från de relevanta nationella
medborgarpanelerna och en tredje kolumn med relevanta utdrag ur arbetsgruppens referat och den
kommande rapporten om den flerspråkiga digitala plattformen. De olika rekommendationerna från
medborgarpanelerna hade grupperats efter ämne för att underlätta diskussionen. Ordföranden
noterade att hon ville arbeta under full transparens med gruppen och därför ville dela med sig av
GRID. För att underlätta de flerspråkiga överläggningarna tillhandahölls maskinöversättningar till
arbetsgruppens språk. Ordföranden meddelade också att även om skriftliga bidrag formellt inte var
tillåtna på arbetsgruppsnivå välkomnade hon alla bidrag som medlemmarna ville skicka henne. Efter
dessa inledande kommentarer uppmanade ordföranden arbetsgruppens medlemmar att
kommentera GRID och att särskilt lyfta fram de delar som saknades samt rekommendationer som
medlemmarna ansåg vara särskilt viktiga.
2.

Diskussion

Ett antal medlemmar i arbetsgruppen uttryckte sitt missnöje med GRID eftersom de ansåg att de
ekonomiska aspekterna inte fick tillräcklig uppmärksamhet. De föreslog att GRID skulle kompletteras
med ytterligare tre kluster – konkurrenskraft, små och medelstora företag och den inre marknaden –
för att återspegla de idéer som dessa medlemmar hade tagit upp vid tidigare arbetsgruppsmöten och
som också kunde hittas på plattformen. Andra medlemmar i arbetsgruppen var däremot nöjda med
GRID och noterade att en förstärkning av ekonomin redan hade återspeglats i medborgarnas
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rekommendation, till exempel genom att förslaget att stödja företag med den gröna och digitala
omställningen, och de ansåg att ytterligare tre kluster skulle vara till skada för balansen i GRID som
helhet, men kunde överväga en ombildning för att bättre återspegla konkurrensfrågor.
Vid diskussionen om de specifika delar som för närvarande saknades i GRID fokuserade olika
medlemmar i arbetsgruppen på olika frågor. Somliga fokuserade på ekonomiska frågor, till exempel
att förbättra forskning och innovation, inrätta forskningscentrum, testa ny lagstiftnings
ändamålsenlighet för små och medelstora företag, minska byråkratin och införa en
konkurrenskraftskontroll. Somliga ledamöter fokuserade på de aspekter som rör den europeiska
ekonomins motståndskraft och autonomi, med tonvikten på behovet av att skapa autonomi för digital
infrastruktur, utveckla strategiska sektorer såsom rymden, försörjningstrygghet och diversifiering av
leveranskedjor. Andra ledamöter fokuserade på utbildning och kompetenshöjning och lyfte fram idéer
som inrättandet av ett europeiskt öppet universitet med kostnadsfria kurser för alla, utveckling av den
framtida arbetskraften och stöd till barn och ungdomar med barn- och ungdomsgarantier samt mer
investeringar i språkinlärning. När det gäller arbete betonade medlemmarna vikten av en rimlig
minimilön, med respekt för kollektivförhandlingar och olika välfärdsmodeller, behovet av att stödja
digitalt arbete och i synnerhet plattformsarbetare. Det största antalet insatser fokuserade dock på
sociala frågor, inbegripet ett gemensamt europeiskt socialförsäkringsnummer, stöd till utvecklingen
av mindre utvecklade regioner, säkerställande av en rimlig minimiinkomst, förbättring av sociala
tjänster, inbegripet bostäder, långtidsvård och stöd till informella omsorgsgivare. Många efterlyste
införandet av ett protokoll om sociala framsteg i fördragen. Dessutom framhöll en del medlemmar
vikten av rättvis beskattning och stödde förslagen i detta avseende.
Slutligen upprepade ett par medlemmar i arbetsgruppen sin oro över hur rapporterna på den
flerspråkiga digitala plattformen hade utarbetats, då de främst fokuserade på ett kvalitativt narrativ i
stället för att presentera de mest understödda idéerna. En medlem var missnöjd med att hålla detta
extra sammanträde i arbetsgruppen.
3.
Avslutande kommentarer från ordföranden
Ordföranden informerade gruppen om att nästa sammanträde i arbetsgruppen skulle hållas i
anslutning till plenarsammanträdet den 25–26. Ordförandens avsikt var att kunna lägga fram de första
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utkasten till förslag från arbetsgruppen. Dessa kommer att utarbetas på grundval av ett reviderat GRID
efter detta möte.
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