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24. marts 2020 

JLC, KAR 

 

NOTAT 2020-01 

Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2020 
 

Dette notat omhandler Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2020, som blev fremlagt den 29. januar 2020. 

Arbejdsprogrammet er en handlingsplan for året. Af arbejdsprogrammet fremgår det hvilke foranstaltninger Kommissionen 

ønsker at gennemføre. Arbejdsprogrammet bygger på Ursula von der Leyens politiske retningslinjer og indeholder konkrete 

initiativer for det kommende år. Derudover indeholder arbejdsprogrammet også tilbagetrækning af verserende forslag, 

lovgivningsrevisioner og love som Kommissionen ønsker at ophæve. 

 

Overblik 
Arbejdsprogrammet er koncentreret om de seks overordnede ambitioner, der er fastlagt i 

kommissionsformand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer samt Europa-Parlamentets 

hovedprioriteter og Det Europæiske Råds strategiske dagsorden for 2019-2024. 

Notatet beskriver ikke alle initiativer der er fremlagt i arbejdsprogrammet, men dem som DLI-kontoret 

vurderer som relevante for sine medlemsorganisationer. Hvert initiativ er markeret i forhold til hvilket 

kvartal det skal behandles, fx K2 for andet kvartal. Den sidste side indeholder en kalender for disse 

initiativer. 

 

 Arbejdsprogrammet består af følgende dokumenter:  

a) Politisk meddelelse 

b) Fem bilag:  

1. Indeholder en liste over de hovedinitiativer inden for hvert af Kommissionens seks politiske 

prioriteter samt fremtidige tiltag og initiativer  

2. Omfatter REFIT-initiativer, der skal fremme bedre regulering 

3. Består af prioriterede verserende forslag  

4. Indeholder en liste over verserende forslag, som skal trækkes tilbage 

5. Indeholder en liste over eksisterende lovgivning, som Kommissionen foreslår at ophæve 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0037
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
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Indhold i arbejdsprogrammet 
Arbejdsprogrammet bygger på seks overordnede ambitioner, som Kommissionen kalder:  

1. En europæisk grøn pagt 

2. Et Europa, klar til den digitale tidsalder 

3. En økonomi, der tjener alle 

4. Et stærkere Europa i verden 

5. Fremme af vores europæiske levevis 

6. Nyt skub i det europæiske demokrati 

 

1) En europæisk grøn pagt 

EU har lavet en europæisk grøn aftale som omfatter EU's ambitioner på dette område. Strategien har til 

formål at sikre at EU bliver klimaneutralt i 2050 og at naturen i EU-landene er beskyttet. Uddannelse 

nævnes ikke eksplicit i dette kapitel, men indsatser på området kommer angiveligt til at involvere 

uddannelsessektoren både direkte og indirekte. 

 

2) Et Europa, klar til den digitale tidsalder 

Kommissionen ønsker, at EU står i spidsen for den teknologisk og digitale omstilling. Inden for 

uddannelsesområdet vil Kommissionen revidere Handlingsplanen for digital uddannelse (K2) fra januar 

2018. Der vil også blive fremlagt en Meddelelse om fremtidig forskning og innovation og det europæiske 

forskningsrum (K2). Derudover har Kommissionen den 19. februar 2020 fremlagt en ny europæisk 

datastrategi og en hvidbog om kunstig intelligens. Endvidere ønsker Kommissionen at undersøge, hvordan 

arbejdsforholdene for platformsarbejdere kan forbedres med henblik på beskæftigelsesstatus, 

arbejdsforhold, adgang til social sikring, og adgang til repræsentation og kollektive forhandlinger og afholder 

i den sammenhæng et topmøde om platformsarbejde (K3) . 

 

3) En økonomi, der tjener alle 

Som beskrevet i dette års arbejdsprogram, ønsker Kommissionen at løse de forskellige økonomiske 

udfordringer, der eksisterer i de forskellige regioner i Europa med fokus på social retfærdighed, 

bæredygtighed og økonomisk vækst. Kommissionen planlægger at udarbejde en handlingsplan for 

gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder (2021), som blandt andet skal bygge på den 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_da.pdf
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høringsproces som Kommissionen kører gennem hele 2020. Søjlen beskriver tyve hovedprincipper, hvor 

retten til god og inkluderende uddannelse og livslang læring er det første princip. Derudover fremlægger 

Kommissionen også en ny europæisk børnegaranti (2021), som blandt andet har som mål at bekæmpe 

fattigdom og sikre at børn har adgang til basale ydelser. Garantien kommer til at indebære 

uddannelsespolitiske elementer. Derudover vil Kommissionen styrke den eksisterende ungdomsgaranti 

(K2). Ungdomsgarantien er et EU-program som forpligter EU-landene til at sikre at alle unge under 25 år 

får tilbud om beskæftigelse eller uddannelse. Kommissionen vil fremlægge et retligt instrument for rimelige 

mindstelønninger til arbejdstagere i EU (K1/K3) i samråd med og gennem høring af arbejdsmarkedets 

parter. Derudover vil Kommissionen lave et forslag om en europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning 

(K4), som skal ”tage sigte på at støtte dem, der har arbejde, og beskytte dem, der har mistet deres job på 

grund af udefra kommende chok, navnlig ved at støtte deres omskoling”. 

 

4) Et stærkere Europa i verden 

Kommissionen ønsker, at EU bliver mere geopolitisk orienteret, forenet og effektiv i sin måde at tænke og 

handle på. Derfor vil Kommissionen fremlægge en ny strategi med Afrika (K1), som skal fremme 

økonomiske forbindelser, skabe jobs og udvide partnerskabet generelt. Det forventes at uddannelse vil 

indgå som en af hovedprioriteterne. 

 

5) Fremme af vores europæiske levevis 

I arbejdsprogrammet skriver Kommissionen, at der ønskes at arbejde mod mere robuste europæiske 

samfund og større samhørighed, byggende på solidaritet, lighed og retfærdighed. Derfor vil Kommissionen 

færdiggøre den sidste del af Kommissionens projekt ved at gøre det Europæiske Uddannelsesområde til en 

realitet senest 2025 (K3). Det europæiske uddannelsesområde 2025 blev vedtaget i 2018 og indebærer nogle 

af EU’s nøgleambitioner i uddannelsessektoren.  

Kommissionen vil derudover fremlægge en opdateret dagsorden for færdigheder i Europa (K1), som skal 

bidrage til at sikre at elever og studerende har fundamentale færdigheder til fremtidens arbejdsmarked. Den 

sidste dagsorden for færdigheder i Europa blev offentliggjort i 2016 og kan findes her. Derudover kommer 

en handlingsplan om inklusion og integration (K4), samt en ny pagt om migration og asyl (K1). Disse kan 

indebære uddannelsespolitiske elementer. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4324360
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DA/1-2016-381-DA-F1-1.PDF


 
 

 

4 

6) Nyt skub i det europæiske demokrati 

I sit sidste prioriteringsområde, vil Kommissionen fokusere på demokrati og styrke rettigheder og 

retsstatsprincippet. Denne ambition indebærer at Kommissionen fremlægger en ny strategi for 

gennemførelsen af chartret om grundlæggende rettigheder (K4). Chartret om grundlæggende rettigheder er 

et juridisk bindende dokument, hvori borgernes politiske, sociale, og økonomiske rettigheder i EU er 

beskrevet. Artikel 14 omhandler uddannelse og strategien kan derfor blive relevant inden for det 

uddannelsespolitiske område. Der kommer også en ligestillingsstrategi (K1) og en strategi for LGBTI-

personer i EU (K4) samt forslag til bindende regler om løngennemsigtig mellem kønnene (K4). Begge 

strategier kan indeholde arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske elementer og dermed påvirke undervisere 

og uddannelsesinstitutioner. Kommissionen har endvidere et højprofileret initiativ i Konferencen om 

Europas fremtid som skal påbegyndes i 2020 hvor borgere, EU-institutioner, nationale, regionale og lokale 

politikere skal drøfte Europas demokratiers fremtiden i en toårig periode. 

 

Skema over vigtige initiativer 

Kvartal/dato Titel 
Hele 2020 Høring forud for Handlingsplan for gennemførelse af den europæiske sociale søjle 

for sociale rettigheder 

2020-2021 Konference om Europas fremtid 

19. februar Hvidbog om kunstig intelligens 
Ny europæisk datastrategi 

5. marts Ligestillingsstrategi 

9. marts Afrika-strategi 

1. kvartal Opdateret dagsorden for færdigheder i Europa 

1. kvartal Ny pagt om migration og asyl 

2. kvartal Revideret handlingsplan for digital uddannelse 

2. kvartal Styrket europæisk ungdomsgaranti 

2. kvartal Meddelelse om fremtidig forskning og innovation og det europæiske forskningsrum 

3. kvartal Europæisk område for uddannelse inden 2025 

3. kvartal Topmøde om platformsarbejde 

3. kvartal Retligt instrument for rimelige mindstelønninger til arbejdstagere i EU (høringsfaser i 
første og andet kvartal) 

4. kvartal Ny strategi for gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder 

4. kvartal Forslag til europæisk genforsikringsordning 

4. kvartal Handlingsplan for inklusion og integration 

4. kvartal Bindende regler om løngennemsigtig mellem kønnene 

2021 Ny europæisk børnegaranti 

2021 Handlingsplan for gennemførelse af den europæiske sociale søjle for sociale 
rettigheder 

 


