KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning
Ordförande: Iratxe García Pérez, Europaparlamentet
7 april 2022, kl. 18:00-20:00
1) Ordföranden – mötesinledning
Mötet hölls i hybridformat och sändes via webb-tv. Ordföranden presenterade de reviderade utkast
till förslag som hade skickats ut dagen före sammanträdet. Hon poängterade att dokumentet hade
justerats jämfört med den version som skickades ut tidigare samma vecka efter bilaterala samråd och
hoppades att kompromissen med dessa sista ändringar skulle kunna godtas av alla parter runt bordet.
Hon konstaterade att det hade krävt mycket hårt arbete för att behålla rekommendationerna från
medborgarna och den starka sociala profilen i dessa, samtidigt som de kombinerades med inslag som
begärts av andra medlemmar i arbetsgruppen för att uppnå en välavvägd kompromiss.
2) Inlägg av ordföranden, talespersonen och den biträdande talespersonen
Talespersonen noterade ordförandens och hennes teams hårda arbete och sade att det som var
viktigast för medborgarna var att den starka sociala profilen i deras rekommendationer kvarstod i
förslagen, vilket fortfarande var fallet. Beträffande de senaste förändringarna betonade hon att det
föreslagna rådgivande organet för konkurrenskraft inte skulle vara representativt för alla medborgare,
eftersom arbetsmarknadens parter normalt inte företräder dem som inte arbetar. Den biträdande
talespersonen meddelade att de två nya meningarna i slutet av inledningen i det senaste utkastet
skulle kunna uppfattas som att de ifrågasätter det breda samförstånd som rådde mellan
rekommendationerna från den europeiska medborgarpanelen och de olika nationella
medborgarpanelerna. Han välkomnade också att vissa oklara rekommendationer från den italienska
panelen inte längre fanns kvar i den senaste versionen av texten.
3) Diskussion om de reviderade utkasten till förslag enligt bilagan, i syfte att lägga fram de
ändrade utkasten till förslag för plenarförsamlingen den 8–9 april 2022
De allra flesta ledamöterna välkomnade den kompromiss som ordföranden lagt fram och tackade
medborgarna och ordföranden för deras hårda arbete. Samtidigt noterade de flesta talare att texten
var en kompromiss och att den innehöll både önskvärda inslag och delar som de inte ville ha.
Dessutom föreslog några ledamöter ändringar av texten. Ordföranden vidhöll att eventuella ändringar
inte fick ändra balansen i texten, med tanke på hur ömtålig kompromissen var, och att konsensus om
dessa ändringar måste uppnås under själva mötet. Man enades om följande ändringar under
sammanträdet:
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Anpassa förslag 2, åtgärd XX (konkurrenskraftskontroll) för att inkludera jämställdhet och
Parisavtalet och för att bredda styrningen av det föreslagna rådgivande organet för
konkurrenskraft till att även omfatta civilsamhällesorganisationer.
Anpassa målet i förslag 1: ”med hänvisning till” snarare än ”utan att bortse från” den gröna
och digitala omställningen.
Lägga till ”lokal produktion och konsumtion” i förslag 1, åtgärd I.
Ändra ”anpassa” till ”se över” i förslag 1, åtgärd III.
Hänvisa till samtliga fyra friheter i förslag 2, åtgärd XIX (lägga till ”människor” och ”kapital”).
Lägga till en åtgärd om ”fri rörlighet för utbildning” (i förslag V).
Lägga till hänvisningar till den flerspråkiga digitala plattformen för förslag V, åtgärderna VIII
och IX.

Dessutom föreslog ett par ledamöter att slutdokumentet skulle göras mer transparent när det
gäller hänvisningar till åtgärder som framkommit under diskussionerna i arbetsgruppen.
4) Ordföranden – mötesavslutning
Ordföranden tackade alla för deras konstruktiva inställning och särskilt medborgarna för deras hårda
arbete i dessa besvärliga omständigheter. Hon meddelade vilka ändringar som skulle göras i
slutdokumentet och bad alla talare att godkänna dokumentet, med arbetsgruppens ändringar, vid
plenarmötet lördagen den 9 april.
Talespersonen tackade alla för deras positiva engagemang och välkomnade den ändrade styrningen
av det europeiska rådgivande organet för konkurrenskraft.
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BILAGA. Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa
och sysselsättning
Ordförande:
Talesperson:
Biträdande talesperson:
Förnamn
Vincenzo
Clotilde
Manon
Regina
Nicola
Markus
Gabriele
Maret Michaela
Christian
Jan
Rosianne
Helena
Elisa
Iratxe
Wopke
Roman
Eveliina
Michiel
Meira
Camila Isabelle
Chalotte
Marina
Siim
Joémy
Stefano
Vladimíra
Mairead
Andreja
Roberta
Radu-Mihai
Lucía
Siegfried
Niklas Hendrik
Leverne

Iratxe GARCÍA PÉREZ (Europaparlamentet)
Camila JENSEN
Eoin STAFFORD
Efternamn
AMENDOLA
ARMAND
AUBRY
BASTOS
BEER
BEYRER
BISCHOFF
BRUNNERT
BUCHMANN
CHLUP
CUTAJAR
DALLI
GAMBARDELLA
GARCÍA PÉREZ
HOEKSTRA
HAIDER
HEINÄLUOMA
HOOGEVEEN
HOT
JENSEN
KALJURAND
KALLAS
LINDAU
MALLIA
MARCINKOVÁ
MCGUINNESS
METELKO-ZGOMBIC
METSOLA
MIHAIL
MUÑOZ
MUREȘAN
NIENASS
NIJMAN

Komponent
Rådet
Lokal/regional företrädare
Europaparlamentet
Nationella medborgarpaneler/evenemang
Europaparlamentet
Arbetsmarknadens parter
Europaparlamentet
Europeiska medborgarpaneler
Nationella parlament
Nationella medborgarpaneler/evenemang
Nationella parlament
Kommissionen
Civilsamhället
Europaparlamentet
Rådet
Europaparlamentet
Nationella parlament
Europaparlamentet
Nationella parlament
Europeiska medborgarpaneler
Europaparlamentet

Nationella parlament
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Nationella parlament
Kommissionen
Rådet
Europaparlamentet
Nationella parlament
Nationella parlament
Europaparlamentet
Europaparlamentet
Nationella medborgarpaneler/evenemang
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Marina
Władysław
Kacper
Sirpa
Neale
Vibe
Oliver
Christophe
Vladimír
Eoin
Andres
Katja
Els
Monika
Luca
Ružica

NIKOLAOU
ORTYL
PAROL
PIETIKÄINEN
RICHMOND
RØMER WESTH
RÖPKE
ROUILLON
ŠORF
STAFFORD
SUTT
TRILLER VRTOVEC
VAN HOOF
VANA
VISENTINI
VUKOVAC

Nationella parlament
Regionkommittén
Europeiska medborgarpaneler
Europaparlamentet
Nationella parlament
Rådet
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Regionkommittén
Europeiska medborgarpaneler
Europeiska medborgarpaneler
Rådet
Rådet
Nationella parlament
Europaparlamentet
Arbetsmarknadens parter
Nationella parlament
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