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ELH, TKW 

Europa-Kommissionens arbejdsprogram 2016 
‘No time for business as usual’ 

Den 27. oktober 2015 vedtog Kommissionen sit arbejdsprogram for 2016. Det består overordnet set af 23 nøg-

leinitiativer, der skal ses i lyset af de 10 overordnede politiske prioriteter, Kommissionen tidligere har fremlagt. 

Arbejdsprogrammet, annekser m.v. kan læses her. 

Det overordnede fokus i arbejdsprogrammet er nogenlunde det samme som sidste års arbejdsprogram, hvilket 

vil sige at der lægges op til en fastholdelse af fokus på blandt andet den digitale agenda, styrkelsen af det indre 

marked samt vækst og jobs.  

I forlængelse af Better Regulation-agendaen vil Kommissionen desuden evaluere og tilpasse eksisterende lov-

givning gennem REFIT-programmet, og tilbagetrække eller modificere eksisterende lovforslag, der ikke har 

udsigt til at blive vedtaget. 

Key initiatives af relevans (Annex 1) 
Nr. 1 New Skills Agenda for Europe: Dagsorden der promoverer udvikling af færdigheder, anerkendelsen af 

kvalifikationer i forbindelse med erhvervsuddannelsesområdet og videregående uddannelse med særlig hen-

blik på det digitale arbejdsmarked.  

Nr. 2 New start for working parents: Lovgivnings- og ikke-lovgivningsmæssige tiltag, der berører de arbejds-

mæssige udfordringer forældre skal forholde sig til samt støtte kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.  

Nr. 4 Review of the Multiannual Financial Framework (MFF) 2014-2020: Midtvejsevaluering af MFF som vil 

undersøge hvordan finansiering af EU’s prioriteringer kan optimeres. Den vil også undersøge hvordan EU bud-

gettet kan skabe resultater og simplificere REFIT. Evalueringen vil også undersøge simplificeringen af Horisont 

2020’s finansiering.  

Nr. 5 Next steps for a sustainable European Future: Et nyt initiativ, der vil kortlægge en ny tilgang til Europas 

økonomiske vækst og sociale bæredygtighed. Dette er med særlig henblik på at skabe et nyt rammeværk der 

sigter længere end 2020.  

Nr. 6 Implementation of the Digital Single Market Strategy: Strategien for det digitale marked som blev 

fastlagt I maj 2015 vil udmønte sig på 3 måder: “1) a Communication on copyright and legislative proposal on 

portability, followed by legislative proposals on copyright and the review of the satellite and cable directive 

(REFIT), legislative proposals on digital contract rights, geo-blocking, and VAT for electronic commerce (REFIT), 

and the review of the Regulation on consumer protection cooperation (REFIT); 2) reviews of the telecoms regu-

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_da.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_en.pdf


   
 

 DLI-NOTAT 
 

Side 2 af 2 

Danske Lærerorganisationer International  +32 2 224 06 70 
Boulevard du Roi Albert II 5, 9ème étage  dli@dlint.org 
B-1210 Bruxelles  www.dlint.org 

 

Danske Lærerorganisationer International 
Danish Teacher Trade Unions 

Syndicats d'Enseignants Danois 

latory framework (REFIT) and the audiovisual and media services Directive (REFIT), and 3) a legislative proposal 

on the free flow of data.” 

Nr. 8 Labour Mobility Package: Et initiativ, der består af Europa-Kommissions holdning til mobilitet i sammen-

hæng med arbejdsmarkedet; en evaluering af direktivet om ”posted workers” og en evaluering af regulationer-

ne vedrørende the ”EU Social Security Coordination”. 

Nr. 9 Single Market Strategy: The Single Market Strategy vil blive støttet af hvordan EU lovgivning gøre sig 

gældende blandt andet i forhold til kollaborative økonomiske forretningsmodeller; til etableringen af ”SMEs” 

og reguleringen af professioner. 

Nr. 14 Pillar of Social Rights: Et initiativ, der vil berøre huller i eksisterende lovgivning og identificere fælles 

principper og referere til benchmarks som har henblik på at skabe konvergens mellem beskæftigelse og sociale 

forhold.  

Nr. 16 Follow-up to the Trade and Investment Strategy: I konteksten af The Trade for All Strategy vil EU-

Kommissionen sigte mod TTIP forhandlinger med USA og WTO.  

Nr. 23 Mandatory Transparency Register: Et forslag om at gøre det obligatorisk for alle interessevaretagere at 

registrere sig i Transparency Registeret hvis de vil influere den politiske beslutningsproces i Kommissionen, 

Rådet eller Parlamentet. 

REFIT-initiativer1 af relevans (Annex 2) 
Nr. 16 Opfølgning på REFIT evaluering af direktiv om foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundhe-

den under arbejdet (89/391/EEC) og 23 relaterede direktiver. 

Prioriterede afventende forslag2 af relevans (Annex 3) 
Nr. 1 Forslag til henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (2015/0219/NLE) 

Nr. 2 Forslag til regulering om et europæiske netværk af arbejdsformidlinger, arbejdstagernes adgang til mobi-

litetstjenester og yderligere integration af arbejdsmarkederne (2014/0002/COD) 

Resterende bilag 
I de resterende tre bilag; tilbagetrækninger og modifikationer af allerede foreslåede initiativer (annex 4), plan-

lagte ophævelser (annex 5) og lovgivning der træder i kraft i 2016 (annex 6) er der ikke umiddelbart noget af 

relevans for DLi.  

                                                           
1
 REFIT: Kommissionens ”regulatory fitness”-program, der som et led i Better Regulation-agendaen, skal sikre, at EU’s 

reguleringer er simple og mindst byrdefulde. 
2
 Igangværende forslag Kommissionen har vurderet skal behandles og vedtages hurtigt af Rådet og Parlamentet 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_en.pdf

