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05. november 2020 

JLC 

 

NOTAT 2020-06 

Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2021 
 

Dette notat omhandler Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2021, som blev fremlagt den 19. oktober 2020. 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) Fire bilag:  

1. Bilag 1: Nye initiativer – Dette bilag indeholder en liste over de hovedinitiativer for 2021 

inden for hvert af Kommissionens seks politiske prioriteter. 

2. Bilag 2: Refit-initiativer – Dette bilag omfatter initiativer, der skal fremme bedre regulering. 

3. Bilag 3: Prioriterede udestående lovgivningsforslag – Dette bilag består af prioriterede 

verserende forslag  

4. Bilag 4: Tilbagetrækning – Dette bilag indeholder en liste over verserende forslag, som skal 

trækkes tilbage 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_1940
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&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. Der er ikke 

initiativer der påvirker uddannelse direkte i denne sektion. 

 

2) Et Europa, klar til den digitale tidsalder 

Kommissionen ønsker, at EU står i spidsen for den teknologiske og digitale omstilling. Kommissionen vil 

arbejde hen imod en køreplan med definerede mål om digitalisering for 2030 (K1). Planen kaldes for 

Europas digitale årti og kommer til at indebære elementer om færdigheder og er derfor relevant fra et 

uddannelsespolitisk perspektiv. 

  

3) En økonomi, der tjener alle 

Kommissionen vil sikre, at den nuværende økonomiske og sundhedsmæssige krise ikke udvikler sige til en 

social krise. Derfor vil Kommissionen udvikle en handlingsplan for gennemførelsen af den europæiske 

søjle for sociale rettigheder (K1), som kommer til at være Kommissionens centrale instrument til at 

bidrage til den socioøkonomiske genopretning fra COVID-19 krisen. Derudover vil Kommissionen lancere 

den nye europæiske børnegaranti (K1), som har til formål at mindske fattigdom og ulighed blandt børn, 

gennem at sikre at alle børn har adgang til basale ydelser, herunder sundhed og uddannelse. En 

handlingsplan for den sociale økonomi (K4), hvor fokus kommer til at ligge på at øge og støtte sociale 

investeringer og støtte aktørerne i den sociale økonomi og de sociale virksomheder med opstart, 

opskalering, innovation og jobskabelse. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
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4) Et stærkere Europa i verden 

Kommissionen ønsker, at EU bliver mere geopolitisk orienteret og generelt sikre et stærkere Europa i 

verden. I tråd med det mål, vil Kommissionen fremsætte en meddelelse om EU’s globale tilgang til 

forskning, innovation, uddannelse og unge (K2). 

 

5) Fremme af vores europæiske levevis 

I arbejdsprogrammet skriver Kommissionen, at det er nødvendigt at styrke EU’s kriseberedskab og styring i 

forbindelse med internationale sundhedstrusler. Det skal gøres gennem at opbygge en stærkere europæisk 

sundhedsunion. Derudover understreger Kommissionen, at for at opnå økonomisk genopretning og en 

succesfuld grøn og digital omstilling, er det vigtigt at europæerne tilegner sig nye færdigheder. 

Kommissionen vil foreslå en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser (K4) med henblik på at øge 

de individuelle læringsmuligheder for alle. Derudover vil Kommissionen foreslå et lovgivningsinitiativ om 

individuelle læringskonti (K4), for at gøre det lettere at skifte job og skabe en livslang læringskultur. 

 

6) Nyt skub i det europæiske demokrati 

Kommissionen vil arbejde hen imod at opbygge et EU, hvor mennesker har lige muligheder og opretholde 

det europæiske engagement i beskyttelse af EU’s værdier samt inklusion og lighed. Kommissionen vil 

foreslå en EU-strategi for børns rettigheder (K1), som komme til at fokusere på hvordan man kan 

forberede børn og unge på at deltage i EU’s demokratiet, beskytte sårbare børn, beskytte deres rettigheder 

online, fremme børnevenlig retspleje og bekæmpe vold. 
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Skema over relevante initiativer 

 

Kvartal/dato Titel 

1. kvartal Europas digitale årti: digitale mål for 2030 

1. kvartal Handlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettigheder 

1. kvartal Henstilling om en europæisk børnegaranti 

1. kvartal EU-strategi for børns rettigheder 

2. kvartal  Meddelelse om den globale tilgang til forskning, innovation, 
uddannelse og unge 

4. kvartal Handlingsplan for den sociale økonomi 

4. kvartal En europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser 

4. kvartal lovgivningsinitiativ om individuelle læringskonti 
 


