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3. juni 2020 

JLC 

 

NOTAT 2020-04 

EU’s genopretningsplan og revideret Kommissionens arbejdsprogram 
 

Europa-Kommissionen fremlagde den 27. maj 2020 forslag til en genopretningsplan (og en økonomisk strategi der støtter 

planen) for EU efter COVID-19. Forslaget har som målsætning at sikre en bæredygtig grøn og digital omstilling som 

grundlag for en robust samfundsøkonomi i Europa. Forslaget skal vedtages af EU’s 27 medlemslande og Europa-Parlamentet 

har medindflydelse på dele af planen. Strategien har ikke stort fokus på uddannelse, men omfatter dog nogle 

uddannelsespolitiske elementer, som er beskrevet i dette notat.  

Derudover har COVID-19-krisen betydet ændringer i prioriteterne i Kommissionens oprindelige arbejdsplan for 2020 og der 

er derfor udarbejdet en revideret arbejdsplan der blev offentliggjort samtidig med genopretningsplanen. Kommissionen har 

intentioner om at videreføre initiativer fra den oprindelige arbejdsplan, dog bliver nogle af dem forsinkede og andre prioriteret 

højere i den nye plan. Dette notat beskriver de relevante uddannelses- og forskningspolitiske elementer i den reviderede 

arbejdsplan. For mere information og baggrund henvises der til DLI’s notat om den oprindelige arbejdsplan for 2020, som blev 

præsenteret i starten af året. 

 

EU’s genopretningsplan 
Genopretningsplanen består af to nøgledokumenter: Selve planen, Europe’s moment: Repair and Prepare for the 

Next Generation. COM(2020) 456 og forslag til det økonomiske grundlag for genopretningsplanen, The EU 

budget powering the recovery plan for Europe. COM(2020) 442. I dette notat refereres der til begge dokumenter. 

 

Kommissionen nævner at EU’s genopretningsindsats skal være drevet af solidaritet, samhørighed og 

konvergens og med lighed som omdrejningspunkt. Kommissionen anerkender, at der er en risiko for at 

COVID-19-krisen øger uligheden mellem EU-lande og regioner. Derfor mener Kommissionen, at vi har 

brug for en samlet europæisk respons på krisen. Dog bliver det også anerkendt at Europas genopretning 

sandsynligvis bliver en langsom proces. Der er stort fokus på at genopretningsprocessen kommer til at 

påvirke kommende generationer, og genopretningsplanen skal derfor understøtte opbygningen af et mere 

bæredygtigt, robust og retfærdigt fremtidigt Europa. Det er Kommissionens begrundelse for at 

hovedvægten er på den grønne og digitale omstilling. Dette aspekt er afspejlet gennem hele planen og var 

allerede en prioritet inden COVID-19-krisen. Dog er det vigtigt at nævne dem igen her, da det afspejler 

EU’s strategiske prioritetsområder.  

 

De relevante uddannelses- og forskningspolitiske elementer i planen er: 

 

• EU’s Just Transition Fund (Fonden for retfærdig omstilling) skal støttes med yderligere 

32.5 milliard euro gennem EU’s økonomiske genopretningsinstrument ”Next Generation EU”. Det 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_en_act_part1_v9.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_en_act_part1_v9.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-adjusted_en.pdf
http://www.dus.dk/media/1224/2020-01-dli-notat-europa-kommissionens-arbejdsprogram-for-2020.pdf
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er en relativt stor investering, når vi tager til hensyn at det oprindelige budget til det indtænkt i 

forslaget til EU’s budget for 2021-2027 var 11.3 milliarder euro. Fonden skal lindre de 

socioøkonomiske påvirkninger af krisen. Blandt andet skal den understøtte omskoling. 

  

• Genopretningsinvesteringer skal være kanaliseret mod strategiske digitale færdigheder. 

Initiativet omfatter blandt andet kunstig intelligens. 

 

• Kommissionen vil foreslå en ny europæisk børnegaranti i 2021 for at mindske krisens 

påvirkning på børn. Forslaget var også i det oprindelige arbejdsprogram, men COVID-19-krisen 

kan påvirke indholdet af garantien. 

 

• Kommissionen vil foreslå en revideret dagsorden for færdigheder i Europa og en revideret 

handlingsplan for digital uddannelse. Forslagene var også i det oprindelige arbejdsprogram.  

 

• Forskning og innovation bliver styrket gennem flere midler til Horizon Europe fra EU’s 

økonomisk genopretningsinstrument ”Next Generation EU”. Her foreslås tilført yderligere 14.6 

milliarder euro. (oveni de 92.2 milliarder euro i det oprindelige forslag til EU-budget for 2021-2027) 

Det skal styrke grøn forskning og forskning på sundhedsområdet. 

 

Kommissionens reviderede arbejdsprogram for 2020 
Kommissionen har revideret sit arbejdsprogram for 2020 (Adjusted Commission Work Programme (COM(2020) 

440)). Sammen med det reviderede arbejdsprogram, har  Kommissionen tilføjet et bilag (Annex 1 to 

COM(2020) 440) med en oversigt over hvordan EU’s initiativer tidsmæssigt bliver påvirket af ændringerne. 

Kommissionen vil fortsat levere de tiltag som er nævnet i den oprindelige arbejdsplan, dog vil mange blive 

offentliggjort senere end oprindeligt fremlagti det oprindelige arbejdsprogram. Nedenfor præsenteres et 

skema med de nye datoer for de initiativer som er uddannelses- og forskningspolitiske relevante. 

 

Kommissionen nævner, at på grund af COVID-19-krisen, er det blevet mere udfordrende for borgere, 

virksomheder og aktører at kommentere på EU’s udkast til nye initiativer. Derfor bliver offentlige 

konsultationer og feedbackmuligheder for initiativer til 2020 og primo 2021 udvidet, når det er muligt, op til 

seks ekstra uger.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-adjusted_en.pdf
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
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Skema over uddannelsesrelevante initiativer i det opdaterede arbejdsprogram 

 
Titel Ny kvartal/dato Oprindelig kvartal/dato 
Høring forud for Handlingsplan 
for gennemførelse af den 
europæiske sociale søjle for sociale 
rettigheder 

? Hele 2020 

Handlingsplan for gennemførelse 
af den europæiske sociale søjle for 
sociale rettigheder 

? 2021 

Topmøde om platformsarbejde ? 3. kvartal 

Hvidbog om kunstig intelligens 
Ny europæisk datastrategi 

Offentliggjort 19. februar 

Ligestillingsstrategi Offentliggjort 5. marts 

Afrika-strategi Offentliggjort 9. marts 

Forslag til europæisk 
genforsikringsordning 

Midlertidigt instrument 
offentliggjort 

4. kvartal 

Retligt instrument for rimelige 
mindstelønninger til arbejdstagere 
i EU  

1. og 4. kvartal 1.  og 3. kvartal 

Ny pagt om migration og asyl 2. kvartal 1. kvartal 

Styrket europæisk ungdomsgaranti 2. kvartal 2. kvartal 

Konference om Europas fremtid Fra 3. kvartal Maj 2020 

Opdateret dagsorden for 
færdigheder i Europa 

3. kvartal 1. kvartal 

Revideret handlingsplan for digital 
uddannelse 

3. kvartal 2. kvartal 

Meddelelse om fremtidig 
forskning og innovation og det 
europæiske forskningsrum 

3. kvartal 2. kvartal 

Europæisk område for uddannelse 
inden 2025 

3. kvartal 3. kvartal 

Ny strategi for gennemførelse af 
chartret om grundlæggende 
rettigheder 

4. kvartal 4. kvartal 

Handlingsplan for inklusion og 
integration 

4. kvartal 4. kvartal 

Bindende regler om 
løngennemsigtig mellem kønnene 

4. kvartal 4. kvartal 

Ny europæisk børnegaranti 2021 2021 

 


