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ET BANEBRYDENDE
EKSEMPEL PÅ DEMOKRATISK
MODSTANDSDYGTIGHED
I december 2019 satte von der Leyen-Kommissionen
en ny og ambitiøs kurs mod en grønnere, mere
digital og mere retfærdig Europæisk Union.
Gennem to verdenshistoriske begivenheder —
covid-19-pandemien og Ruslands grusomme krig
mod Ukraine — har Europa dannet fælles front for
at bekæmpe virusset og stå det ukrainske folk bi.
Vi har således ikke kun holdt vores modige kurs
fremad — vi har også øget farten. Sammen former
vi fremtiden.

støttes af partnere i hele verden, har store
konsekvenser for Ruslands økonomi og gør
det svært for Kreml at føre krig. Vi har afskåret
russerne fra det internationale finansielle system
ved at udelukke dem fra SWIFT, vi indefryser og
beslaglægger aktiver tilhørende oligarker med
forbindelser til det russiske styre, og vi lammer
Ruslands militær-industrielle kompleks ved at
forhindre adgangen til avancerede teknologier.

Europas reaktion på vor tids to epokegørende kriser
kan have overrasket verden. Først kom covid-19.
Pandemien har haft store konsekvenser, men
sammen har vi reddet utallige liv og på rekordtid
hjulpet økonomien med at komme på fode igen.
Takket være Europa-Kommissionens vaccinestrategi
har 83,4 % af den voksne befolkning i EU fået
den primære vaccination (en eller to doser)
mod sygdommen. EU er verdens største leverandør
af vacciner mod covid-19. EU’s digitale covidcertifikat
har beskyttet den grundlæggende ret til fri
bevægelighed og er blevet en global standard.

Den Europæiske Unions reaktion på
de store udfordringer, vi står over
for, styres af demokratiske
værdier og verdensmålene
for bæredygtig udvikling og
bygger på en økonomi, der tjener
alle.

For første gang i sin historie har Kommissionen
mobiliseret massive ressourcer fra
kapitalmarkederne til støtte for økonomisk
genopretning og reformer i medlemsstaterne. Vores
genopretningsplan, NextGenerationEU, har givet
familier, virksomheder og investorer i EU ny tro på
fremtiden. Vores reaktion på pandemien har ikke
kun gjort os mere modstandsdygtige over for
covid-19 og fremtidige trusler mod sundheden —
den har også styrket modstandsdygtigheden
i demokratiet og økonomien i Europa.
Så kom Ruslands uprovokerede og uberettigede
angreb på Ukraine. Et helt kontinent har mobiliseret
sig for at støtte ukrainerne. EU har med hidtil uset
hurtighed og enhed indført alvorlige sanktioner mod
Vladimir Putins krigsmaskine. Sanktionerne, som
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Konferencen om Europas fremtid, som blev
afsluttet den 9. maj 2022, udnyttede denne store
pulje af kreativitet og energi, så borgerne kan være
med til at forme vores Europæiske Unions fremtid.
Kommissionen har været lydhør, og nu er tiden er
inde til at handle.

Sideløbende har Kommissionen iværksat
REPowerEU, Europas banebrydende plan, der
skal sætte en stopper for vores afhængighed
af russiske fossile brændstoffer. Vi diversificerer
vores energiforsyninger, øger energieffektiviteten
og sætter skub i udrulningen af vedvarende energi.
Den grønne omstilling gavner ikke blot menneskers
og planetens sundhed, den styrker også Europas
energisikkerhed. Hvis Putins ønske var at splitte
Europa, har han opnået præcis det modsatte. EU er
mere forenet end nogensinde, og vi står sammen
i denne krig.

Der går en linje gennem Europas historie hen
imod demokrati og enhed. Fra overvindelsen af
fascismen i 1945 til afskaffelsen af diktaturerne
i Grækenland og på Den Iberiske Halvø i 1970’erne
og fra Berlinmurens fald i 1989 og genforeningen
af øst og vest til Ukraines kamp for frihed og
demokrati mod Ruslands aggression har der været
en vedholdende og langvarig indsats for mere
demokrati i Europa. Og i hvert skelsættende øjeblik
er det befolkningen — deres stemmer, deres
mod og deres krav om retfærdighed — som
skaber denne forandring. Dette er Den Europæiske
Unions historie. Det er det, der gør os europæere
stærke og giver os troen på fremtiden.

Den Europæiske Unions reaktion på de store
udfordringer, vi står over for, styres af demokratiske
værdier og verdensmålene for bæredygtig udvikling
og bygger på en økonomi, der tjener alle.
Arbejdsmarkedet i EU er stærkere, end det har
været i årtier, fordi Kommissionen har hjulpet
medlemsstaterne med at støtte arbejdstagere og
virksomheder under nedlukningerne. Og med
NextGenerationEU investerer vi i europæisk industri,
infrastruktur og beskæftigelse. F.eks. er forslaget til
en forordning om europæiske mikrochips, som
bygger på Europas førsteklasses forskning
i halvledere, med til at fremme banebrydende
produktion. Global Gateway, som er Europas nye
globale investeringsstrategi, hjælper med at sætte
skub i en retfærdig grøn og digital omstilling i hele
verden.
De forgangne to et halvt år har bekræftet, at
Europas styrke er dets enhed, og at denne enhed
er baseret på vores fælles demokratiske værdier:
vores engagement i grundlæggende
menneskerettigheder, beskyttelse af en fri og
uafhængig presse, opretholdelse af
retsstatsprincippet og lighed mellem kvinder og
mænd, land- og bybefolkning, unge og gamle.
Hvordan du end vælger at identificere dig, er du
i Europa fri til at være den, du er. Demokratiet skal
der arbejdes på, og det skal fornyes — hver eneste
dag. Det kræver, at borgerne kan komme til orde.
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1. E
 UROPÆERNE STÅR SAMMEN
MED UKRAINE — FOR
DEMOKRATI OG FRED
tag over hovedet og
sundhedspleje til de
mest sårbare.

OVERVÆLDENDE
SOLIDARITET MED
UKRAINE

Siden Rusland på
brutal vis angreb
Ukraine den 24. februar 2022, er
mere end 8,2 millioner ukrainske
statsborgere ankommet til EU — primært
kvinder, børn og ældre. EU’s
borgeres overvældende solidaritet
med de ukrainske flygtninge, navnlig i de medlemsstater, der støder op til Ukraine (Ungarn, Polen,
Rumænien og Slovakiet), men også alle andre steder i Unionen, har på bedst mulig vis vist Europas
værdier og åbenhed. Størstedelen af de ukrainske
flygtninge — mere end 5,24 millioner — har krydset grænsen til Polen, og polakkerne har åbnet deres hjerter, hjem og byer for at huse dem.

Millioner af ukrainere har søgt tilflugt i Den
Europæiske Union, revet væk fra deres familier og
deres land af Putins bomber. Krigsscenerne er
voldsomme. Men den ukrainske
modstandsbevægelses mod og billederne af EUborgere, der byder flygtninge velkommen, tegner
også et andet billede — nemlig en fortælling om
håb. Ukraine og Den Europæiske Union har
aldrig stået hinanden så nært som nu. Indtil
ukrainerne kan vende sikkert hjem og genopbygge
deres uafhængige og demokratiske land i fred, vil
vi modtage og støtte dem. For de er en del af vores
europæiske familie.
Topprioriteten i forbindelse med Den Europæiske
Unions indsats er at beskytte civile ukrainere. Ved
at arbejde sammen med partnere på stedet vil
Kommissionen sikre levering af humanitær
bistand og åbning af humanitære korridorer, som
garanterer fri og sikker evakuering. I juni 2022
havde EU ydet mere end 348 mio. EUR i humanitær
bistand til Ukraine i form af bl.a. fødevarer, vand,

En gruppe borgere i Warszawa åbnede butikken
”Pulawska 20” for at indsamle og levere gratis
mad, kosmetik og tøj til ukrainske flygtninge og
internt fordrevne.
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Mere end 4 millioner
ukrainere
har registreret sig med
henblik på midlertidig
beskyttelse i EU
For første gang i vores Europæiske Unions historie
foreslog Europa-Kommissionen den 2. marts 2022
at aktivere direktivet om midlertidig beskyttelse.
Dette indebærer, at ukrainske flygtninge øjeblikkeligt
er fuldt beskyttede i EU:

Opholdstilladelse
under hele
beskyttelsens
varighed

Kiril Slavov, en ung, døvstum bulgarer,
som er vokset op i Stockholm,
hjælper døvstumme ukrainere med
at flygte fra krigen og starte et nyt
liv i Sofia. Han bistår ved at tolke til
internationalt tegnsprog og hjælper
dem med at finde arbejde.

Adgang til
passende
indkvartering
eller bolig

Adgang til
beskæﬅigelse

Adgang til social
velfærd eller om
nødvendigt
subsistensmidler

Mulighed for
familiesammenføring
under særlige
forhold

Adgang til
sundhedspleje

Adgang til
banktjenester, f.eks.
åbning
af en
basisbankkonto

Kommissionen handlede hurtigt og solidarisk for at
støtte EU’s medlemsstater på stedet. Med CARE
(samhørighedsaktionen for flygtninge i Europa) kan
medlemsstaterne bruge EU’s samhørighedsfonde til
at yde nødhjælp til flygtninge. 3,5 mia. EUR fra pandemikriseinstrumentet REACT EU blev også øjeblikkeligt stillet til rådighed for medlemsstaterne. I juni
2022 vedtog Kommissionen forslaget om FAST-CA-

Adgang til
det oﬀentlige
uddannelsessystem
for unge under
18 år
Mulighed for
at ﬂytte til en anden
EU-medlemsstat,
inden der udstedes
en opholdstilladelse

RE. Derved blev der stillet yderligere 3,5 mia. EUR
i forfinansieringsbetalinger til medlemsstaterne til
rådighed, og det blev sikret, at mindst 30 % af de
pågældende midler går til aktiviteter, som forvaltes
af de lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer, der håndterer migrationsudfordringer.
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På opfordring fra Ukraines præsident, Volodymyr
Zelenskyj, samlede Europa-Kommissionen og
Canada verdens ledere i partnerskab med
fortalergruppen Global Citizen og iværksatte den
26. marts 2022 tilsagnskampagnen Stand Up
for Ukraine. Der blev i forbindelse med kampagnen
hurtigt indsamlet 9,1 mia. EUR til personer på
flugt fra den russiske invasion, herunder
1 mia. EUR fra Kommissionen og yderligere 1 mia.
EUR fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og
Udvikling. EU’s og EU-borgernes overvældende
solidaritet vil komme til udtryk, så længe ukrainerne
har brug for vores støtte. Det er, fordi ukrainerne
ikke kun kæmper for deres egen frihed, de kæmper
også for vores europæiske og demokratiske værdier.

Via den største mobilisering af EUcivilbeskyttelsesmekanismen nogensinde har
27 medlemsstater sammen med Nordmakedonien,
Norge og Tyrkiet leveret mere end 66 000 ton
bistand til Ukraine, heriblandt fødevarer,
førstehjælpsudstyr og beskyttelsesbeklædning,
men også strategisk udstyr såsom mobile hospitaler,
energiforsyningsanlæg og brandbiler. Den
økonomiske værdi af EU’s støtte inden for rammerne
af civilbeskyttelsesmekanismen er på mere end
425 mio. EUR. Under rescEU er medicinske
beredskabslagre i EU blevet sendt til Ukraine,
herunder respiratorer, infusionspumper,
patientmonitorer, mundbind og beskyttelsesdragter,
ultralydsudstyr, iltkoncentratorer og meget mere.
Operationens størrelse taget i betragtning har EU
etableret logistikknudepunkter i nabolandene Polen,
Rumænien og Slovakiet for at koordinere
leveringerne. Der er ligeledes blevet etableret to
EU-finansierede humanitære lagerhaller og
gennemført logistikoperationer i Ukraine.

SANKTIONER: EN FORENET
DEMOKRATISK FRONT MOD
AUTOKRATIET
Som øjeblikkelig reaktion på Ruslands anerkendelse
af de separatistiske områder i de såkaldte
folkerepublikker Donetsk og Luhansk den 21.
februar 2022 og dets militære angreb på Ukraine
den 24. februar indførte EU hårdtslående
sanktioner mod den russiske økonomi og de
enheder og personer, der er medskyldige i krigen.
Med hurtighed og kraft er Den Europæiske Union
og dens partnere og virksomheder i hele verden
skredet til handling for at isolere Rusland økonomisk
og standse Putins krigsmaskine. Vi står på Ukraines
side, og er for demokratiet og mod autokratiet, for
retsstaten og mod den stærkestes ret, for en
retfærdig og fredelig international orden og mod
aggression og kaos.

Den 11. marts 2022 blev det første Medevac-tiltag
iværksat. Siden er mere end 1 000 patienter fra
Ukraine med behov for fortsat behandling eller akut
lægehjælp blevet overført til hospitaler i EU med
hjælp fra EU-civilbeskyttelsesmekanismen. Et nyt
fly til medicinsk evakuering er blevet føjet til
EU’s rescEU-flåde for at hjælpe med at transportere
ukrainske patienter med akut behov for
sundhedspleje.

Ruslands handlinger er et brud på universelle
værdier og på folkeretten, og det kan det
internationale samfund ikke tillade. Den 2. marts
2022 stemte De Forenede Nationer med et
overvældende flertal for at fordømme Ruslands
invasion af Ukraine: 141 af 193 medlemsstater
stemte for resolutionen, 35 lande afstod fra at
stemme, og blot 5 lande var på Ruslands side.

Samtidig skærpede Kommissionen sin indsats for
at nå ud til både ukrainsk og russisk talende
samfund, med særligt fokus på at informere
flygtningene om EU’s støtte. Kommissionen
lancerede hurtigt et særligt websted om
solidaritet med Ukraine, som for første gang
kunne tilgås på både ukrainsk og russisk. For direkte
at nå ud til befolkningen i Ukraine og til
russisktalende målgrupper benyttede Kommissionen
ligeledes Telegram. Europe Direct-kontaktcentrene
har besvaret omkring 10 000 spørgsmål om krisen
i Ukraine og den vanskelige situation, flygtninge og
internt fordrevne befinder sig i.

EU har siden krigens start vedtaget seks hidtil
usete sanktionspakker med det mål at lamme
Kremls evne til at finansiere krigen og lægge pres
på det russiske styre. Disse sanktioner omfatter
finans-, energi- og transportsektoren samt eksport
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af varer med dobbelt anvendelse, visumpolitik,
desinformationsvirksomheder, der spreder Kremls
krigspropaganda, og russiske og belarusiske personer
og enheder med forbindelse til Putins krig.
I overensstemmelse med international humanitær
folkeret inkluderer EU humanitære undtagelser
i sine sanktionsordninger.

Eliter, Stedfortrædere og Oligarker, inden for hvilken
EU arbejder sammen med G7-landene (Canada,
Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Det Forenede
Kongerige og USA) og Australien. Kommissionen
har også foreslået at gøre overtrædelse af EU’s
restriktive foranstaltninger til en strafbar handling
i EU og at stramme reglerne om inddrivelse og
konfiskation af aktiver.
Den eksisterende kontrol af eksport af varer med
dobbelt anvendelse er også blevet skærpet
betydeligt, så den nu er målrettet følsomme
sektorer i Ruslands militær-industrielle kompleks,
hvilket er med til at begrænse Ruslands adgang
til de avancerede teknologier, der er afgørende
for landets sikkerhed og forsvar såsom droner
og software hertil, software til krypteringsudstyr,
halvledere og avanceret elektronik. Sanktionerne
forringer Ruslands teknologiske kapacitet og
økonomiske evne til modernisering.

Vi står på Ukraines
sideog er for demokratiet
og mod autokratiet.
EU’s sanktioner er så effektive, fordi de gennemføres
sammen med ligesindede partnere i hele verden.
Mere end 40 lande, som repræsenterer næsten
halvdelen af verdens bruttonationalprodukt,
anvender sanktioner mod Rusland, heriblandt
Canada, Japan, Liechtenstein, Norge, Singapore,
Sydkorea, Schweiz, Det Forenede Kongerige og USA,
sammen med nabo- og kandidatlande, navnlig på
Vestbalkan.

I overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens rammer er der indført forbud mod
eksport af produkter til Rusland såsom stål,
jetbrændstof, halvledere, kemikalier og andre vigtige produkter til Ruslands industrigrundlag. Samtidig har vi indført importforbud for at reducere
indtægterne til Rusland og dets oligarker fra produkter fra træ til cement og fra fisk og skaldyr (f.
eks. kaviar) til spiritus (f.eks. vodka), hvilket svarer
til mere end halvdelen af de varer, vi importerede
fra Rusland før krigen.

Europa-Kommissionens formand,
Ursula von der Leyen, deltager i G7mødet på Schloss Elmau i Tyskland.

Med sanktionerne afskæres Rusland fra adgang til
penge på de globale kapitalmarkeder, og Ruslands
industrigrundlag, navnlig landets militær-industrielle
kompleks, udhules gradvist. Vigtige russiske
banker er blevet afskåret fra SWIFTsystemet — verdens dominerende system til
finansielle betalingsmeddelelser — herunder
Sberbank, Ruslands største bank, hvilket isolerer
Rusland fra de globale finansielle markeder. EU har
også blokeret Ruslands valutareserver i EU.
Alene inden for krigens tre første måneder har EU
indefrosset værdier for 12,5 mia. EUR såsom
finansielle transaktioner, fast ejendom, kunstværker,
biler og yachter. Dette kommer oven i blokeringen
af de reserver, Ruslands Centralbank har i Europa.
I alt er 1 212 personer og 108 enheder blevet
genstand for indefrysning af aktiver og rejseforbud,
fordi deres aktiviteter underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.
Kommissionen har for at håndhæve disse sanktioner
hurtigt samlet EU’s medlemsstater, Europol og
Eurojust og oprettet en ”Freeze and Seize”taskforce. Taskforcen udveksler oplysninger og
erfaringer på tværs af medlemsstaterne og yder
vejledning i håndhævelse af sanktionerne. Den
arbejder tæt sammen med Taskforcen for Russiske
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gør EU det umuligt for Rusland at opgradere
sine olieraffinaderier.

For at gøre sanktionerne effektive var det
nødvendigt for EU at lukke transportruterne til
og fra Rusland. To centrale områder i den forbindelse
var lukningen af EU’s luftrum for alle russisk ejede,
registrerede eller kontrollerede luftfartøjer, og
eksportforbuddet for varer, tjenester og teknologi
til brug i luftfarts- og rumindustrien. Tre
fjerdedele af Ruslands nuværende kommercielle
luftflåde er fremstillet i Den Europæiske Union,
Canada og USA. Sanktionerne omfatter også et
fuldstændigt forbud mod russiske og belarusiske
vejgodstransportoperatører, der arbejder i EU, og
et indrejseforbud gældende for hele Ruslands
handelsflåde. Der gælder imidlertid visse
undtagelser, som omfatter væsentlige varer såsom
landbrugsvarer og humanitær bistand.

• Forbud mod, at EU-virksomheder tilbyder
forsikringer og andre finansielle tjenester til
skibe, der transporterer russiske olieprodukter.
Dette vil hæmme Ruslands evne til at
eksportere olieprodukter på verdensplan.
• Stop for nye investeringer i den russiske
energisektor.
• Forbud mod alle former for import af
russisk kul. Dette berører en fjerdedel af den
samlede russiske kuleksport, svarende til et
indtægtstab på ca. 8 mia. EUR om året for
Rusland.
Dertil kommer, at Kommissionen sætter kursen og
skaber momentum for, at EU kan gøre sig
fuldstændigt uafhængig af russiske fossile
brændstoffer, herunder russisk gas, og sætte skub
i Europas grønne omstilling.

Belarus støtter invasionen af Ukraine ved at tillade
det russiske militær at operere fra dets område. Det
er derfor, EU også har skærpet sine sanktioner
mod Belarus. Siden oktober 2020 har EU gradvist
indført restriktive foranstaltninger over for Belarus
som reaktion på de belarusiske myndigheders
uacceptable vold mod fredelige demonstranter og
brug af migranter som våben til politiske formål ved
EU’s grænse i 2021. De økonomiske sanktioner mod
Belarus, som nu omfatter næsten 70 % af al
belarusisk eksport til EU, udelukker også tre
belarusiske banker fra SWIFT-systemet. Samtidig har
EU siden sommeren 2020 fortsat støttet det
belarusiske folk med tæt på 65 mio. EUR i bistand.
Der er tale om bl.a. nødhjælp til civilsamfundet og
ofre for statslig undertrykkelse.

ENERGISIKKERHED OG DEN
GRØNNE OMSTILLING
Den 18. maj 2022 præsenterede EuropaKommissionen REPowerEU, som er EU’s
banebrydende plan for udfasning af
a f h æ n g i g h e d e n a f r u s s i s k e fo s s i l e
brændstoffer via en fremskyndet udrulning af
vedvarende energi, energibesparelser og
diversificering af energiforsyninger. REPowerEU er

Indtægter fra energieksport udgør en betydelig del
af den russiske krigskasse. For at dæmme op for
pengestrømmene til Rusland har EU sanktioneret
den russiske energisektor på følgende måder.
• Et forbud mod import af russisk råolie og
olieprodukter transporteret ad søvejen.
Forbuddet omfatter 90 % af Europas
nuværende import af olie fra Rusland.
• Forbud mod eksport til Rusland af varer og
teknologier i olieraffinaderisektoren. Således

85 %

AF EUROPÆERNE
mener, at EU snarest muligt
bør reducere sin afhængighed
af russiske fossile brændstoﬀer.
REPowerEU er EU's reaktion herpå.
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En massiv opskalering og fremskyndelse af
udrulningen af vedvarende energi er undervejs
inden for elproduktion, industri, bygninger og
transport. Kommissionen har foreslået at øge det
overordnede 2030-mål for vedvarende energi fra
40 til 45 % inden for rammerne af den europæiske
grønne pagt. REPowerEU baner vejen for nye og
ambitiøse initiativer:

en omfattende og detaljeret plan, som skal give
EU-borgerne energi til en overkommelig pris,
energisikkerhed til Europa og bæredygtighed til
planeten. REPowerEU støttes fuldt ud af
Versailleserklæringen, som samtlige medlemsstaters
ledere undertegnede den 11. marts. Omkring 85 %
af EU-borgerne mener, at Den Europæiske Union
snarest muligt bør reducere sin afhængighed af
russiske fossile brændstoffer. REPowerEU er EU’s
reaktion herpå.

En særlig EU-solenergistrategi
for fordobling af
solcellekapaciteten inden
2025 og opbygning af en
produktionskapacitet på
600 gigawatt inden 2030

Konkrete foranstaltninger, som skal sætte
skub i godkendelserne
af store projekter
vedrørende vedvarende energi

Et initiativ om solceller på
hustage med en indfaset
retlig forpligtelse til at
installere solcellepaneler
på nye bygninger — det
være sig både oﬀentlige og
kommercielle ejendomme
og beboelsesejendomme

Fordobling
af hastigheden for
udrulning
af varmepumper

Forøgelse af biometanproduktionen til 35 mia.
kubikmeter inden 2030

Fordobling af målet for produktion af grøn brint til 10 mio. ton
EU-produceret brint og 10 mio. ton
importeret brint inden 2030
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REPowerEU støtter udviklingen af en af de største
havvindmølleparker i verden i Nordsøen. Den vil
snart dække det årlige energiforbrug for mere end
50 millioner hjem eller godt en fjerdedel af alle EU’s
husstande. Kommissionens lovgivningsforslag om
hurtig godkendelse af projekter vedrørende
vedvarende energi og deres netinfrastruktur vil
bane vejen for en meget hurtigere udrulning af
vedvarende energi i hele EU. Enhver kilowatt-time
elektricitet, som vi genererer fra vind, solenergi,
vandkraft eller biomasse, reducerer vores
afhængighed af fossile brændstoffer fra Rusland
og bringer EU tættere på en nulemissionsfremtid.

FORØGELSE af 2030-målet
for energieﬀektivitet FRA 9 % til 13 %
inden for rammerne af DEN
EUROPÆISKE GRØNNE PAGT
FRA

9%
TIL

13 %

Kommissionen hjælper
medlemsstaterne med at
dæmme op for elpriserne og
beskytte forbrugerne.

hvad angår lagring af gas, ifølge hvilke lagrene
være 80 % fyldt inden den 1. november 2022.
Som svar på Ruslands anvendelse af gas som et
våben har Kommissionen også foreslået et nyt
lovgivningsværktøj og fremlagt planen ”Spar på
gassen til en sikker vinter”. Dette værktøj, som
blev vedtaget af Rådet den 5. august 2022, skal
ruste EU til en fuldstændig afbrydelse af den
russiske gasforsyning ved at reducere gasforbruget
med 15 % frem til foråret. Planen indeholder også
retningslinjer for en koordineret gasreduktion,
hvilket skal begrænse virkningerne for både
befolkningen og økonomien.

Vedvarende energi er det bedste svar på de
stigende energipriser. De gamle kulstoftunge
energier — kul, olie og gas — bliver dyrere og
dyrere, hvorimod omkostningerne i forbindelse med
vedvarende energi i mange år er faldet støt. De
globale energipriser er steget siden sommeren
2021 og er blevet betydeligt højere grundet
Ruslands angrebskrig mod Ukraine. På kort sigt
hjælper Kommissionen også medlemsstaterne med
at dæmme op for elpriserne og beskytte forbrugerne.
Kommissionen har som en del af klima- og
energipakken ”Fit for 55” også fremsat forslag om
en social klimafond, hvis mål er at støtte sårbare
husholdninger, små og mellemstore virksomheder
og transportbrugere.

EU arbejder sammen med internationale partnere
om at diversificere energiforsyningen og har sikret
rekordhøje niveauer af LNG-import og øgede
leverancer af rørledningsgas. Kommissionen
samarbejder med Norge, Det Forenede Kongerige
og USA samt med Angola, Aserbajdsjan, Egypten,
Israel, Nigeria og Sydkorea. Med den aftale, som
Kommissionens formand, Ursula von der
Leyen, har indgået med USA’s præsident, Joe
Biden, vil godt en tredjedel af de 155 mia.
kubikmeter russisk gas, EU importerede sidste år,
blive erstattet. Den nye infrastruktur for flydende
naturgas, som EU er ved at opbygge for at sikre
forsyningssikkerheden for og solidariteten mellem
alle medlemsstaterne, vil udgøre kernen i fremtidens
grønne brintkorridorer.

Kommissionen har også foreslået, at der tages
skridt til at forbedre den langsigtede
energieffektivitet, herunder en stigning fra 9 %
til 13 % i det bindende energieffektivitetsmål for
2030 inden for rammerne af den europæiske
grønne pagt. Medlemsstaterne opfordres til at gøre
brug af beskatningsforanstaltninger for at fremme
energibesparelser (f.eks. reducerede momssatser
fo r e n e r g i e f fe k t i v e v a r m e a n l æ g o g
bygningsisoleringsmaterialer samt apparater og
produkter). For at sikre, at EU er klar og
modstandsdygtig til næste vinter, har Kommissionen
pålagt medlemsstaterne minimumsforpligtelser,
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EU’s nyligt etablerede energiplatform, som støttes
af regionale taskforcer, vil muliggøre frivillige fælles
indkøb af gas, flydende naturgas og brint ved at
samle efterspørgslen, optimere brug af infrastruktur
og koordinere opsøgende aktiviteter over for
leverandørerne. Kommissionen er som en gentagelse
af successen med programmet for fælles
vaccineindkøb i færd med at udarbejde en fælles
indkøbsmekanisme med henblik på at indgå aftaler
om gasindkøb på vegne af de deltagende
medlemsstater. EU vil fortsat arbejde sammen med
ligesindede partnere rundt omkring i verden via vores
bilaterale handelsdagsorden for at sikre vigtige
forsyninger af energi og råmaterialer, hvilket vil øge
vores energimæssige og økonomiske sikkerhed
fremover.

Europas sikkerhed kan øges: forøgelse af
investeringerne, udnyttelse af innovative og kritiske
teknologier og skabelse af et mere integreret og
konkurrencedygtigt europæisk forsvarsmarked. Den
21. marts 2022 godkendte Det Europæiske Råd
formelt det strategiske kompas, som udgør en
ambitiøs handlingsplan for EU frem mod 2030. Dette
er så meget desto vigtigere i en tid, hvor der atter er
krig i Europa.
Som reaktion på topmødet i Versailles fremlagde
Kommissionen og Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik, Josep Borrell, i maj 2022 en
analyse af investeringsunderskuddene på
forsvarsområdet. På kort sigt er Taskforcen for
Fælles Indkøb af Forsvarsmateriel blevet oprettet
med henblik på samarbejde med medlemsstaterne.
På grundlag af taskforcens arbejde er der foreslået
et EU-instrument på kort sigt til styrkelse af
forsvarsindustriens kapacitet gennem fælles
indkøb med henblik på hurtig vedtagelse for at
bistå medlemsstaterne med at afhjælpe de mest
presserende og kritiske mangler på en
samarbejdsbaseret måde. I maj 2022 bebudede
EU ligeså ordningen for forsvarsinnovation, hvis
formål er en samlet investering på 2 mia. EUR
i innovation på forsvarsområdet.

REPowerEU muliggør en finansiel støtte på
næsten 300 mia. EUR, herunder 225 mia. EUR i lån
stillet til rådighed for medlemsstaterne fra
NextGenerationEU, Europas historiske
genopretningsfond. Kommissionen har også foreslået,
at medlemsstaterne tilføjer et kapitel om REPowerEU
til deres genopretnings- og resiliensplaner, så de bedre
kan målrette brugen af midlerne til genopretningen
efter pandemien for én gang for alle at reducere EU’s
afhængighed af russiske fossile brændstoffer.
REPowerEU er en omfattende og detaljeret plan, som
skal give EU-borgerne energi til en overkommelig pris,
energisikkerhed til Europa og bæredygtighed til
planeten.

EUROPÆISK FORSVAR OG
NATO

Den Europæiske Union gør alt, hvad der står i dens
magt for at beskytte ukrainerne i deres modstandskamp mod den russiske aggressor og hjælpe dem
med at realisere drømmen om et demokratisk, uafhængigt og fredeligt Ukraine. Det er derfor, EU for
første gang i sin historie leverer militært udstyr og sikkerhedsinfrastruktur til et ikke-EU-land
under angreb. På den højtstående repræsentants
initiativ vedtog Rådet for Den Europæiske Union

Den Europæiske Union er ved at blive en stærkere
sikkerhedsgarant med det formål at beskytte EU’s
borgere og bidrage til international fred og sikkerhed
i og uden for EU. Den 11. marts 2022 satte EU’s ledere
med Versailleserklæringen en klar kurs for, hvordan

Nadia Dobrianska flyttede fra Kyiv til Cork,
da en irsk familie tilbød at modtage hende og
hendes familie. Nadia dokumenterer det russiske
militærs menneskerettighedskrænkelser og
krigsforbrydelser. Hun spiller også irsk fløjte og
synger traditionelle irske sange.
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NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg,
og Europa-Kommissionens formand, Ursula
von der Leyen.
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den 28. marts 2022 bistandsforanstaltninger inden
for rammerne af den europæiske fredsfacilitet
for at levere udstyr og forsyninger til Ukraines væbnede styrker. Det samlede støttebeløb, der siden er
ydet til Ukraines væbnede styrker via den europæiske fredsfacilitet, beløber sig til 2,5 mia. EUR.

BEKÆMPELSE AF
KRIGSFORBRYDELSER,
FØDEVAREUSIKKERHED OG
PROPAGANDA

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der
Leyen, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Ruslands invasion af Ukraine og de langvarige
virkninger, den vil have for den europæiske og
globale sikkerhedsorden, har bragt EU og NATO
(Den Nordatlantiske Traktats Organisation) tættere
sammen end nogensinde før. NATO er verdens mest
magtfulde militære alliance, og det er udelukkende
en forsvarsalliance. EU og NATO’s samarbejde
udgør en integreret søjle i Europas stabilitet og
sikkerhed. EU og NATO har vist stærk transatlantisk
enhed over for Ruslands invasion af Ukraine. Faktisk
ansøgte yderligere to EU-medlemsstater,
Finland og Sverige, om medlemskab af NATO
den 18. maj 2022 og gav således afkald på deres
langvarige militære alliancefrihed i lyset af
Ruslands uprovokerede krig mod Ukraine.

Sammen med den ukrainske regering undersøger EU
påstande om krigsforbrydelser begået af det russiske
militær. Retfærdighed er grundlaget for forsoning, og
de, der er ansvarlige for forbrydelser, vil blive
retsforfulgt. Da de russiske tropper trak sig tilbage
fra området omkring Kyiv, dukkede beretninger om
grusomheder op. Den ukrainske anklagemyndighed,
13 EU-medlemsstater og anklagemyndigheden ved
Den Internationale Straffedomstol har indledt
undersøgelser af mulige krigsforbrydelser og
forbrydelser mod menneskeheden begået af
russisk militær i Ukraine.

NATO er verdens mest
magtfulde militære alliance,
og det er udelukkende en
forsvarsalliance.

Det fælles efterforskningshold, som blev etableret
den 25. marts 2022 med støtte fra Eurojust, sigter
mod at fremme koordineringen af
grænseoverskridende efterforskninger af folkeretlige
kerneforbrydelser såvel som retsforfølgelser i de
deltagende stater og sager ved Den Internationale
Straffedomstol. Holdet består af efterforskere og
anklagere fra Estland, Letland, Litauen, Polen,
Slovakiet og Ukraine. Den 25. april besluttede Den
Internationale Straffedomstol at tilslutte sig det
fælles efterforskningshold.
Krigen i Ukraine har også globale konsekvenser,
navnlig for de mest sårbare. Putins krig er en
alvorlig trussel mod den globale fødevaresikring.
Eksporten af navnlig korn og oliefrø er blevet stærkt
begrænset grundet den russiske flådes blokade af
havnene i Sortehavet. EU hjælper Ukraine med at
eksportere de landbrugsvarer, der p.t. er oplagret
i landet, og den kommende høst ad landevejen, med
jernbane og ad indre vandveje og importere de
fornødne rå- og hjælpestoffer til landbruget — fra
frø til gødning og foder — via de solidaritetsbaner,
den bebudede den 12. maj 2022. Frem til august
2022 var der viaEU’s solidaritetsbaner blevet
eksporteret mere end 10 mio. ton ukrainsk korn,
svarende til næsten halvdelen af det korn, som
Rusland har blokeret i de ukrainske havne. Ingen af
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EU’s sanktioner er målrettet Ruslands landbrugssektor
for navnlig at sikre fødevaresikkerheden for visse af
de mest sårbare lande i verden.
Sammen er EU og medlemsstaterne verdens
største donor af humanitær bistand og
udviklingsbistand, herunder fødevaresikring.
Team Europe har iværksat omfattende tiltag som
reaktion på den globale fødevareusikkerhed, hvilket
omfatter både akut fødevare- og indkomststøtte
på kort sigt og støtte på mellemlang sigt til
modstandsdygtige og bæredygtige
fødevaresystemer i partnerlande.

For at imødegå Kremls desinformations- og
informationsmanipulationskampagner
besluttede EU den 2. marts 2022 at suspendere de
statsejede medier Sputniks og Russia Todays
udsendelsesaktiviteter i EU, indtil aggressionen
mod Ukraine er bragt til ophør. Den 3. juni 2022
blev sendeaktiviteterne indstillet for yderligere tre
russiske statslige tv-stationer: Rossiya RTR/RTR
Planeta, Rossiya 24/Russia 24 og TV Centre
International. De er blandt Kremls vigtigste
desinformationskanaler, som er rettet mod
befolkningen i Ukraine og EU og spreder
desinformation og propaganda til støtte for
Ruslands aggression mod Ukraine.

EU har som en del af denne indsats mobiliseret 600
mio. EUR i yderligere finansiering til de lande i Afrika,
Caribien og Stillehavsområdet, som er mest
påvirkede. EU har ligeså oprettet en fødevare- og
resiliensfacilitet for Nordafrika og Mellemøsten til
en værdi af 225 mio. EUR. Dermed når den samlede
EU-støtte til fødevaresikring i lande rundt omkring
i verden op på 7,7 mia. EUR inden 2024. EU’s støtte
lader ingen i stikken, og der arbejdes sammen med
humanitære aktører, udviklingsaktører og
fredsaktører for at sikre en retfærdig og inklusiv
omstilling i tråd med den europæiske grønne pagt.

Kommissionen arbejder ligeledes sammen med
industrien og de sociale medier i hele verden om
at bekæmpe desinformation og Kremls propaganda.
I juni 2022 undertegnede 34 signatarer, heriblandt
platforme og teknologivirksomheder såsom
Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Mozilla og
TikTok såvel som civilsamfundsorganisationer en
ny og styrket adfærdskodeks om
desinformation, som er en frivillig og
selvregulerende ramme baseret på retningslinjer
fra Kommissionen i tråd med forordningen om
digitale tjenester. Kodeksen, der er bredt anerkendt
som en banebrydende ramme, fastsætter
omfattende og præcise forpligtelser til bekæmpelse
af desinformation og udgør endnu et vigtigt skridt
i retning af et mere gennemsigtigt, sikkert og
pålideligt onlinemiljø.

Mykola Kharytonov, der leder
centret for økologisk landbrug og
miljøbeskyttelse i Dnipro, fortsætter
sin forskning i gødning i Catalonien
i Spanien, fordi han ønsker at være
med til at genopbygge Ukraine.

UKRAINES EUROPÆISKE
FREMTID
Et rørende øjeblik på Ukraines rejse mod Den
Europæiske Union fandt sted den 8. april 2022.
Kommissionens formand, Ursula von der Leyen,
fremlagde et spørgeskema for præsident Zelenskyj
med det formål at indhente oplysninger om
Ukraines parathed til at blive EU-kandidatland. Ti
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dage senere fremsendte de ukrainske myndigheder
det udfyldte spørgeskema. Ukraine er via sin
associeringsaftale allerede tæt forbundet med EU,
og processen med lovgivningsmæssig og politisk
tilnærmelse fremskyndes så meget som muligt, idet
det sikres, at alle meritbaserede betingelser
opfyldes. Den 17. juni 2022 fremsatte EuropaKommissionen sin positive udtalelse om at give
Ukraine og Moldova status som EU-kandidatland,
hvilket blev enstemmigt bekræftet af Det
Europæiske Råd den 23. juni 2022. Det Europæiske
Råd anerkendte også det europæiske perspektiv for
Georgien. Det erklærede sig rede til at give Georgien
status som kandidatland, når der er taget hånd om
de prioriteter, der er angivet i Kommissionens
udtalelse om landets ansøgning om medlemskab.

Som ekstraordinært udtryk for solidaritet og
opfindsomhed ved krigens begyndelse blev der den
16. marts 2022 foretaget en vellykket synkronisering
af Ukraines og Moldovas elnet med det
kontinentale europæiske net. Dette giver Ukraine
et stabilt elsystem, opvarmede hjem og lys i disse
mørke tider. Det er også en milepæl i forholdet
mellem EU og Ukraine, og der er nu en helt
bogstavelig forbindelse mellem de to.
Men Ruslands invasion af Ukraine har også haft
økonomiske konsekvenser for EU selv. I denne
kontekst vedtog Kommissionen i marts 2022
midlertidige kriserammebestemmelser for
s t a t s s t ø t t e fo r a n s t a l t n i n g e r, s å l e d e s a t
medlemsstaterne kan udnytte den fleksibilitet, der
er indbygget i statsstøttereglerne, og derved støtte
økonomien i forbindelse med Ruslands
invasion, og samtidig beskytte de lige
konkurrencevilkår på det indre marked.
Kommissionen har til dato vedtaget 89 afgørelser
om støtte til økonomien i den nuværende
geopolitiske krise til et anslået samlet godkendt
beløb på ca. 430 mia. EUR. Den 20. juli 2022 vedtog
Kommissionen en ændring af de midlertidige
kriserammebestemmelser. Ændringen indebærer
bl.a. nye bistandskategorier til støtte for
medlemsstaternes indsats for at blive uafhængige
af fossile brændstoffer.

EU har i lang tid ydet direkte støtte til den ukrainske
regering, og EU, medlemsstaterne og europæiske
finansielle institutioner samarbejder herom. Siden
krigens begyndelse har EU øget sin støtte betydeligt
og mobiliseret 9,5 mia. EUR i støtte til Ukraines
samlede økonomiske, sociale og finansielle
modstandsdygtighed i form af makrofinansiel
bistand, budgetstøtte, nødhjælp, kriseberedskab,
humanitær bistand og militær bistand inden for
rammerne af den europæiske fredsfacilitet. I alt
2,2 mia. EUR i makrofinansiel bistand er allerede
blevet udbetalt i sin helhed mellem marts og
begyndelsen af august. Dertil kommer 120 mio.
EUR i budgetstøtte. Desuden foreslog Kommissionen
den 27. april at suspendere de resterende
importafgifter på al ukrainsk eksport til EU i mindst
et år.

Den 17. juni 2022 afgav
Kommissionen positiv
udtalelse om at give
Ukraine status som
kandidatland.

I Estland grundlagde Johanna-Maria
Lehtme ”Slava Ukraini”, som har
sendt mere end 60 ambulancer til
Ukraine fyldt med medicinsk udstyr
og anden form for hjælp til at redde
liv.
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Sammen med den ukrainske regering ser
Kommissionen allerede fremad — mod
genopbygningen af et frit og fremgangsrigt
Ukraine med forankring i europæiske værdier.
I denne ånd af solidaritet fremsatte Kommissionen
den 18. maj 2022 en ambitiøs vision for både
kortsigtet nødhjælp til og langsigtet genopbygning
af Ukraine, velvidende at det vil kræve en enorm
global indsats at genopbygge landet efter krigen.
For at tage hånd om Ukraines umiddelbare behov
foreslog Kommissionen den 7. september en ny
makrofinansiel bistandstransaktion til 5 mia.
EUR. Dette er anden del af den ekstraordinære
pakke på op mod 9 mia. EUR, som Kommissionen
foreslog den 18. maj.

Den ukrainske regering og Kommissionen har med
landets fremtid på mellemlang sigt for øje foreslået
at etablere genopbygningsplatformen for
Ukraine, som skal organisere og koordinere
internationale partneres og finansielle institutioners
indsats i forbindelse med gennemførelsen af
genopbygningsplanen ”RebuildUkraine”.
I planen udstikkes en klar europæisk kurs for
Ukraine, som knytter EU’s støtte til genopbygning
til gennemførelsen af vidtrækkende reformer og
foranstaltninger til bekæmpelse af bestikkelse.
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2. O
 VERVINDELSE AF
PANDEMIEN MED
SOLIDARITET OG VIDENSKAB
EN PIONER INDEN FOR SIKRE
OG EFFEKTIVE VACCINER OG
BEHANDLINGER

83,4 % af EU’s voksne
befolkning har fået den
primære vaccination (en eller
to doser) mod covid-19.

Covid-19-pandemien har vendt op og ned på
millioner af menneskers liv i Europa og i resten af
verden. Krisen var af et sådant omfang, at vi kun
som Union kunne levere den respons, som vores
borgere havde brug for. Europa måtte træde
i karakter, og det var et kritisk øjeblik for Den
Europæiske Union.

83,4

Fra pandemiens første dage har EuropaKommissionen engageret sig på tre fronter. For
det første har vi arbejdet på at begrænse
smittespredningen og beskytte så mange mennesker
som muligt med vacciner. For det andet har vi
reageret på det økonomiske chok med en
genopretningsplan, der omfatter investeringer og
reformer på en hidtil uset skala. For det tredje har
vi fastholdt kursen med vores grønne og digitale
omstilling — fordi pandemien har fremskyndet
behovet for forandring. I dag kan vi sige med
overbevisning, at EU har reageret kompetent,
omsorgsfuldt og forenet på covid-19-udfordringen.
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TIDSLINJE: godkendelse af sikre og effektive vacciner mod covid-19
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Den første forsendelse af covid-19-vacciner
ankommer til Abidjan, Elfenbenskysten.
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I oktober 2021 oprettede Kommissionen en portefølje
bestående af 10 potentielle covid-19-behandlinger,
der blev udvalgt fra en pulje af 82 behandlinger, som
alle var langt fremme i den kliniske udvikling. Ved
udvælgelsen blev der taget hensyn til behovet for
forskellige typer produkter til forskellige
patientgrupper, sygdomsstadier og alvorsgrader.
I maj 2022 var otte covid-19-behandlinger blevet
godkendt. Der er også indgået flere fælles offentlige
indkøbskontrakter med producenter af covid-19lægemidler for at lette medlemsstaternes adgang til
covid-19-behandlinger.

Takket være EU’s vaccinationsstrategi er der
blevet leveret mere end 1,7 mia. doser vacciner mod
covid-19 til alle hjørner af Europa. Hele 83,4 % af
den voksne befolkning i EU har fået den primære
vaccination (en eller to doser) mod sygdommen,
mens 62 % har fået endnu en booster, og dermed er
tusindvis af liv blevet reddet.
Tidligt under pandemien indgik Kommissionen
forhåndsaftaler om indkøb med de enkelte
vaccineproducenter på vegne af medlemsstaterne.
Til gengæld for retten til at købe et bestemt antal
vaccinedoser inden for en given periode og til en
bestemt pris finansierede Kommissionen nogle af de
startomkostninger, som vaccineproducenterne stod
over for, ved hjælp af nødhjælpsinstrumentets
tildeling på 2,7 mia. EUR. Dermed bidrog
Kommissionen til udviklingen af sikre og effektive
vacciner på rekordtid. Takket være denne
fremsynethed har Europa nu tæmmet den værste
pandemi i hundrede år.

EN VACCINESOLIDARISK
FØRERPOSITION
Lige fra covid-19-pandemiens første dage har
Kommissionen været engageret i det internationale
samarbejde om bekæmpelse af pandemien. Vi har
valgt solidaritet — ikke kun inden for Europa, men
med hele verden. EU er verdens største leverandør
af vacciner mod covid-19 og en af de førende
donorer til udviklingslandene (via COVAX-faciliteten
for global adgang til en vaccine mod covid-19).
Mellem november 2020 og juli 2022 eksporterede
EU over 2,4 mia. doser vacciner mod covid-19
til i alt 168 lande, hvoraf 478 mio. doser blev
doneret til lande i nød, navnlig i Afrika, hovedsagelig
gennem COVAX.

Siden 2020 er seks vacciner mod covid-19 blevet
godkendt efter at have gennemgået verdens
strengeste kliniske forsøg og
lovgivningsmæssige godkendelsesprocesser.
Gennem det seneste år har Europa-Kommissionen
opbygget verdens største, sikreste og mest effektive
vaccineporteføljer til gavn for EU’s borgere. Der er
blevet indgået kontrakter med otte vaccineudviklere
og -producenter om i alt 4,2 mia. vaccinedoser.
I tilfælde af nye varianter vil EU, hvis en tilpasset
vaccine bliver godkendt senest i efteråret 2022,
have adgang til tilpassede vacciner fra BioNTechPfizer og Moderna. Skulle en ny pandemibølge
ramme vores kontinent, vil Europa være klar.

På topmødet mellem EU og Den Afrikanske
Union i februar 2022 blev Global Gatewayinvesteringspakken for Afrika lanceret. Pakkens
sundhedskomponent omfatter mindst 425 mio.
EUR, der skal hjælpe med til at øge
vaccinationstempoet på kontinentet. I lyset af den
ændrede efterspørgselssituation for vacciner
bebudede kommissionsformand Ursula von der
Leyen på det andet globale covid-19-topmøde
i maj 2022, at EU vil tilpasse sin indsats med
henblik på at fremme den mest effektive brug af
de tilgængelige doser. Dette omfatter et tilsagn på
450 mio. EUR til den globale fond for
pandemiberedskab, forudsat at der opnås enighed
om fondens forvaltning. Dette illustrerer styrken af
EU’s og USA’s dagsorden for bekæmpelse af
den globale pandemi: at vaccinere verdens
befolkning, redde liv nu og forbedre genopbygningen
af den globale sundhedssikkerhed.

Beskyttelse af borgernes sundhed kræver mere end
bare vacciner — også medicinsk behandling er
nødvendig. Covid-19-patienter har brug for sikre og
effektive behandlinger for at bekæmpe infektionen,
forbedre deres udsigt til hurtigt at komme sig,
mindske antallet af hospitalsindlæggelser og —
vigtigst af alt — forebygge tab af menneskeliv. EU’s
strategi for covid-19-behandling vil støtte
udviklingen og tilgængeligheden af lægemidler,
herunder til patienter, der er ved at komme sig efter
covid-19.
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GENÅBNING AF EUROPA — OG
VERDEN

På mellemlang sigt vil over 1 mia. EUR fra EUbudgettet og fra medlemsstaterne gå til at øge
Afrikas produktionskapacitet og adgang til vacciner,
lægemidler og sundhedsteknologier og dermed
støtte Den Afrikanske Unions mål for 2040 om
lokalt at fremstille 60 % af de vacciner, der
anvendes på kontinentet, samtidig med at de lokale
lægemiddelsystemer styrkes.

Covid-19-pandemien er den digitale tidsalders første pandemi. EU’s digitale covidcertifikat har
været en central og innovativ del af Europas respons og er hurtigt blevet en global standard. Med
det formål at lette den frie bevægelighed definerer
systemet, der blev vedtaget den 14. juni 2021, en
fælles ramme for udstedelse, kontrol og accept af
covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater. Siden lovgivningen trådte i kraft, er der udstedt over 2 mia. certifikater i hele EU.

Med støtte fra EU blev WHO’s knudepunkt for
mRNA-teknologioverførsel oprettet i Sydafrika
i september 2021. På regionalt plan bidrager EU
med knowhow og finansiering til etableringen af
Det Afrikanske Lægemiddelagentur. På nationalt
plan fokuseres der på at øge produktionskapaciteten
og skabe det rette økosystem for investeringer i de
lande, der er længst fremme, herunder Ghana,
Rwanda, Senegal og Sydafrika.
I juni 2022 lancerede EU og medlemsstaterne
under Spaniens ledelse også et partnerskab med
Latinamerika og Caribien for at støtte lokal
fremstilling af vacciner, lægemidler og andre
sundhedsteknologier og styrke de lokale
sundhedssystemers modstandsdygtighed.
Endelig har EU stået i spidsen for arbejdet med en
global handelsreaktion på covid-19pandemien. På Verdenshandelsorganisationens
12. ministerkonference i juni 2022 blev
medlemmerne enige om at fravige visse forpligtelser
vedrørende intellektuel ejendomsret i forbindelse
med vacciner mod covid-19 på grundlag af en
aftale, som EU med succes forhandlede på plads
med Indien, Sydafrika og USA.

I 2020 besluttede den 6-årige Adam
King fra Irland, som lider af arvelig
knogleskørhed, at sende et virtuelt
knus rundt i verden som et symbol
på håb under covid-19-pandemien.
Hans idé spredte sig og har hjulpet
os med at hele i fællesskab efter
pandemien.
Med dette system har EU udviklet en global
standard: Ud over de 27 EU-medlemsstater har
48 lande og territorier på fem kontinenter tilsluttet
sig systemet. Som sådan har EU’s digitale
covidcertifikat ikke blot været afgørende for at
opretholde den grundlæggende ret til fri
bevægelighed inden for EU i forbindelse med de
restriktioner, der blev indført for at bremse
spredningen af covid-19, men også bidraget til den
sikre genoptagelse af internationale rejser. Per
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august 2022 kan mere end 1,6 mia. mennesker på
verdensplan bruge EU’s digitale covidcertifikat til
deres internationale rejser.

modstandsdygtige og diversificerede
forsyningskæder og til at sikre adgang til de
nødvendige varer og råstoffer, uden at indgå
i usunde afhængigheder. I overensstemmelse med
vores nye determinerede tilgang til forsvaret af
vores virksomheders og forbrugeres interesser har
vi desuden indført autonome værktøjer såsom
instrumentet for internationale offentlige
udbud og forordningen herom, som er et nyt
instrument til at imødegå potentielle forvridende
virkninger af udenlandske subsidier i det indre
marked.

På grund af den vedvarende usikkerhed med hensyn
til pandemiens udvikling blev det på Kommissionens
forslag aftalt at forlænge anvendelsen af
forordningen om EU’s digitale covidcertifikat indtil
den 30. juni 2023.
Brugen af EU’s digitale covidcertifikat går hånd
i hånd med Re-open EU — en web- og
mobilapplikation, der på 24 sprog hjælper
europæerne med at finde aktuelle oplysninger om
de europæiske landes rejse- og
sundhedsforanstaltninger. Med næsten 4 mio.
downloads og næsten 43 millioner besøgende er
Re-open EU blevet den mest brugte
mobilapplikation, der nogensinde er produceret
af EU-institutionerne.

OPBYGNING AF EN
STÆRK EUROPÆISK
SUNDHEDSUNION
Dette er den første pandemi, der har haft så store
omkostninger i Europa siden Den Europæiske
Unions oprettelse. Men vi kan risikere at stå over
for lignende udbrud i fremtiden. På grund af
biodiversitetstab og klimaændringer kan andre
zoonotiske vira sprede sig fra dyr til mennesker. Vi
må sikre os, at alle europæiske lande er lige godt
forberedte og klar til at reagere på den næste
pandemi. Denne erfaring fra pandemien er en af
hovedårsagerne til, at von der Leyen-Kommissionen
har lagt fundamentet for en europæisk
sundhedsunion.

For at sikre, at nationale kontaktsporingsapps kan
udveksle oplysninger på tværs af grænserne, har
Kommissionen lanceret en europæisk portaltjeneste
for interoperabilitet. Fra efteråret 2021 kunne 19
tilsluttede medlemsstater udveksle
r i s i ko ko n t a k t o p l y s n i n g e r v i a d e n n e
europæiske portal. Disse medlemsstaters
nationale apps er blevet downloadet mere end 70
millioner gange, hvilket svarer til 23 % af deres
befolkning. Både de nationale apps og den
europæiske portal var tænkt som midlertidige
værktøjer, der skal udfases, når pandemien er
overstået. Indtil videre har ni medlemsstater
udfaset deres mobilapps.

Den europæiske sundhedsunion er det næste skridt
på vejen mod et bedre EU. Den er udformet med
henblik på bedre at beskytte EU-borgernes fysiske
og mentale sundhed, ruste EU og dets medlemsstater til at forebygge og håndtere fremtidige pande-

Efter genåbningen af Europa for interne og eksterne
rejser, og med de tidlige erfaringer med brugen af
grønne baner, der har til formål at sikre
varetransport og -levering over grænserne til
forbrugerne under hele pandemien, fremlagde
Kommissionen i maj 2022 EU’s beredskabsplan
for transport. Planens formål er at styrke den
europæiske transportsektors modstandsdygtighed
i krisetider.
Endelig har vi også styrket vores handelspolitik med
vores meddelelse om en åben, bæredygtig og
determineret handelspolitik, der blev vedtaget
i februar 2021. Princippet om åbenhed i vores
handelspolitik er fortsat af afgørende betydning for
EU’s økonomiske og geopolitiske ambitioner. Åben
og regelbaseret handel gavner beskæftigelsen og
væksten i EU og bidrager samtidig til at opbygge
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mier og styrke modstandsdygtigheden i Europas
sundhedssystemer.

udgøre en retlig ramme, inden for hvilken EU hurtigt
k a n r e a g e r e p å g r æ n s e ov e r s k r i d e n d e
sundhedstrusler.

Det umiddelbare fokus for den europæiske
sundhedsunion er kriseberedskab og kriseindsats.
Europa-Parlamentet og Rådet er i gang med at
færdiggøre forordningen om alvorlige
grænseoverskridende sundhedstrusler, som vil

EU’s Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA), der blev oprettet i september 2021 i forbindelse med årets
tale om Unionens tilstand, bidrager til udvikling,
produktion og lageropbygning af lægemidler, vacciner og andre medicinske modforanstaltninger —
såsom personlige værnemidler — som ofte manglede under den første fase af indsatsen mod coronavirus. HERA vil bidrage til bedre at forebygge,
opdage og reagere hurtigt på sundhedskriser,
både på EU-plan og globalt. I sit første operationelle år har HERA nedsat en ekspertgruppe om covid-19-varianter til at overvåge mutationer, foretaget indkøb af vacciner mod abekopper, oprettet
EU FAB — et netværk af indsatsklar produktionskapacitet til fremstilling af vacciner og lægemidler,
der kan aktiveres i tilfælde af fremtidige kriser —
og påbegyndt oplagring af udstyr og lægemidler
mod kemiske og nukleare trusler.

Forbedre og fremme
sundheden i EU

Med det nye fælles
europæiske
sundhedsdataområde
tager Kommissionen et
historisk skridt hen imod
digital sundhedspleje i EU.

Beskytte mennesker
i EU mod alvorlige
grænseoverskridende
sundhedstrusler

Der kan nu hurtigt reageres på nye varianter, fordi
Kommissionen tidligt under pandemien opfordrede
medlemsstaterne til at øge genomsekventeringen
og overvåge forekomsten af varianter for mindst
5 % og helst 10 % af de positive testresultater og
ydede 110 mio. EUR i støtte gennem Det
Europæiske Center for Forebyggelse af og
Kontrol med Sygdomme. Med yderligere 123 mio.
EUR fra EU’s forsknings- og innovationsprogram —
Horisont Europa — har EU betydelig kapacitet til at
overvåge fremkomsten af nye varianter.

Forbedre lægemidler,
medicinsk udstyr
og kriserelevante
produkter

Styrke
sundhedssystemerne
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Pandemien har haft og har fortsat stor indvirkning
på patienter, sundhedspersonale og sundhedssystemer i hele Europa. EU4Health-programmet
tager skridtet videre fra kriseberedskab og skal
arbejde på sundhedssystemernes modstandsdygtighed. Med de positive erfaringer fra pandemiindsatsen in mente investerer EU4Health 5,3 mia. EUR
i foranstaltninger med EU-merværdi og hjælper
medlemsstaternes sundhedssystemer med at opbygge ekstra kapacitet og komme sig over pandemien.

samarbejde. På den internationale kræftdag
i februar 2022 lancerede Kommissionen et nyt
kræftregister, som følger medlemsstaternes
fremskridt med hensyn til at bekæmpe kræft og til
at opstille samarbejdsprioriteter.
Med det nye fælles europæiske
sundhedsdataområde tager Kommissionen et
historisk skridt hen imod digital sundhedspleje
i EU. Med Kommissionens forslag gives borgerne
fuld adgang til deres sundhedsdata, og der
muliggøres endnu bedre sundhedspleje i hele EU.
Dataområdet vil også være starten på et ægte indre
marked for digitale sundhedstjenester og -produkter.
Det vil være muligt på grund af den pålidelige, sikre
og effektive ramme for anvendelsen af
sundhedsdata til forskning, innovation,
politikudformning og regulering, hvor der samtidig
sikres fuld overensstemmelse med EU’s høje
standarder for databeskyttelse. Dette vil være
uvurderligt for videnskabsfolk, forskere, innovatorer
og politiske beslutningstagere, der arbejder på
innovative livreddende behandlinger.

Lægemiddelstrategien for Europa, der blev
vedtaget i november 2020, omfatter konkrete
initiativer, der skal garantere patienterne adgang
til sikre, økonomisk overkommelige lægemidler af
høj kvalitet og dække uopfyldte behandlingsbehov,
og samtidig fremme videnskabelig og teknologisk
innovation. Den har desuden til formål at øge
forsyningssikkerheden, afhjælpe mangler og
fremme EU’s strategiske autonomi, så vi også
i krisetider har adgang til lægemidler. I marts 2022
blev Det Europæiske Lægemiddelagenturs mandat
styrket, så det bedre kan overvåge og afhjælpe
mangler på kritiske lægemidler.

Takket være sikre og effektive vacciner, høje vaccinationsrater, effektive behandlingsmuligheder, digitale innovationer såsom EU’s digitale covidcertifikat, et styrket Europæisk Center for Forebyggelse
af og Kontrol med Sygdomme støttet af det nye
HERA, beredskabslagre af lægemidler og en omfattende testkapacitet har EU opbygget modstandsdygtighed i verdensklasse over for covid-19-pandemien og fremtidige sundhedskriser.

Et af sundhedsunionens flagskibsinitiativer er
Europas kræfthandlingsplan. Med en finansiering
på 4 mia. EUR, heraf 1,25 mia. EUR fra EU4Healthprogrammet, styrker planen allerede
kræftforebyggelse, forskning og patientpleje.
Kommissionen er begyndt at oprette europæiske
kræftcentre og kræftnetværk i alle EUmedlemsstater med henblik på grænseoverskridende
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3. I SPIDSEN FOR EN GRØN,
DIGITAL OG RETFÆRDIG
OMSTILLING
NEXTGENERATIONEU: EN
HISTORISK MULIGHED

Indtil videre er der blevet
udbetalt mere end 100 mia.
EUR til medlemsstaterne
inden for rammerne af
genopretnings- og
resiliensfaciliteten.

I begyndelsen af von der Leyen-Kommissionens
embedsperiode udstak vi en ny og ambitiøs kurs for
Den Europæiske Union: at opbygge et grønnere,
digitalt og socialt retfærdigt Europa. Covid-19 og
Ruslands aggression mod Ukraine har
bekræftet, at vi valgte den rette vej.
Nedlukningerne fremskyndede den digitale omstilling
af vores økonomier, og i løbet af nogle få uger
oplevede vi digital innovation og forandring i et
omfang, der normalt tager flere år. Pandemien har
også vist, at der er behov for at rette op på forholdet
til vores planet, og mange europæere har genopdaget
naturens værdi i deres liv. Samtidig har Kremls
afpresningsmetoder på energiområdet givet os
endnu en grund til at gøre os fri fra vores afhængighed
af fossile brændstoffer fra Rusland. EU står ikke blot
sammen om at overvinde virusset, genstarte sine
økonomier og støtte Ukraine, vi investerer også i en
stærk og bæredygtig fremtid for den næste
generation af europæere.

samlet europæisk stimuluspakke på over
2 billioner EUR. I foråret 2022 havde Kommissionen
godkendt næsten alle medlemsstaternes
genopretnings- og resiliensplaner. Næsten 40 % af
investeringerne går til klimaforanstaltninger og
mere end 26 % til den digitale omstilling.
Genopretnings- og resiliensplanerne omfatter også
en lang række strukturreformer, der vil have en
langvarig virkning og fremskynde den grønne og
den digitale omstilling. Indtil videre er der blevet
udbetalt mere end 100 mia. EUR til medlemsstaterne
inden for rammerne af genopretnings- og
resiliensfaciliteten. Kommissionen anslår, at
NextGenerationEU-investeringernes stimulerende
virkning kan øge EU›s økonomiske vækst med 1,5 %
inden 2027 og bidrage til at skabe 2 mio. nye job.

Dette er løftet i NextGenerationEU, Europas
historiske genopretningsplan. Planen har en
værdi af over 800 mia. EUR, og sammen med EU’s
langsigtede budget frem til 2027 giver det en

800 mia. EUR
genopretningsplanen
NextGenerationEU

40 %

26 %

af investeringerne
er afsat til
klimaforanstaltninger

af investeringerne
er afsat til den
digitale omstilling
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Med NextGenerationEU investerer vi i vedvarende
energi for at fremskynde den grønne omstilling.
I lyset af Ruslands invasion af Ukraine skal
investeringerne også gøre EU uafhængig af russiske
fossile brændstoffer længe før 2030 via REPowerEUplanen. Vi investerer i grønnere byer med genoprettet
natur og i forbindelser i landområderne med
højhastighedsinternet. Vi investerer i Europas
industrigrundlag inden for højteknologi, fra grønt stål
til genanvendelige batterier og mikrochips. Og vi
investerer i lige uddannelses- og karrieremuligheder
af høj kvalitet for unge i hele Den Europæiske Union.

for at kanalisere private investeringer ind i den grønne og den digitale omstilling, men også for at hjælpe
forbrugere, investorer og virksomheder via dybe, effektive og pålidelige finansieringskilder, uanset hvor
i EU de befinder sig.

DET FØRSTE KLIMANEUTRALE
KONTINENT I 2050
Den europæiske grønne pagt er Europas køreplan
for at blive det første klimaneutrale kontinent inden
udgangen af 2050 og gennemføre 2030-dagsordenen
for bæredygtig udvikling. På trods af begivenheder
som pandemien og Ruslands krig mod Ukraine er
Europa-Kommissionen fortsat på rette spor, og den
har endda styrket indsatsen for at gennemføre den
grønne omstilling, hvilket REPowerEU nu er yderligere
et eksempel på. Borgernes sundhed i EU afhænger af
vores planets ve og vel, men EU’s energisikkerhed
kræver også et massivt skift i retning af vedvarende
energi. Den grønne omstilling giver denne generation
en enestående mulighed for at forbedre velfærd og
modstandsdygtighed for vores borgere, vilde dyr og
planter og planeten.

For at finansiere NextGenerationEU er Kommissionen
på vej til at blive verdens største udsteder af grønne obligationer til finansiering af grønne politikker.
Op til 250 mia. EUR i finansiering vil komme fra grønne obligationer under NextGenerationEU, eller hvad
der svarer til 30 % af NextGenerationEU. Udbetalingen af midler gennem Kommissionens genopretnings- og resiliensfacilitet går også efter planen, og
den er betinget af, at medlemsstaterne gennemfører
de aftalte forpligtelser, herunder strukturreformer,
f.eks. ved at tilskynde til innovation eller forsvare
retsstaten. Civilsamfundsorganisationer, lokale
og regionale interessenter samt arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer bidrager til at styre investeringerne derhen, hvor der er mest brug for dem.

Von der Leyen-Kommissionen fremlagde den
europæiske grønne pagt bare 10 dage efter sin
tiltræden, og siden har EU fremskyndet indsatsen
for at reducere drivhusgasemissionerne, investere
i grønne teknologier og beskytte det naturlige miljø.
I klimaloven har vi omsat vores ambitioner for
2050 til bindende EU-lovgivning.

Bæredygtig finansiering er helt central i den grønne
og den digitale omstilling. Med Kommissionens vedtagelse af den ambitiøse og omfattende pakke om
bæredygtig finansiering i april 2021 er EU blevet
verdensførende inden for miljømæssige, sociale og
ledelsesmæssige standarder på de finansielle markeder. EU’s klassificeringsforordning er ved at
skabe det første klassificeringssystem for bæredygtige aktiviteter af sin art. For at bekæmpe grønvaskning opdaterer Kommissionen også EU-lovgivningen
om virksomheders bæredygtighedsrapportering,
som kræver, at store virksomheder offentliggør oplysninger om deres aktiviteter. Kombineret med reformer af kapitalmarkederne er Kommissionen ved
at opbygge et indre marked for kapital, ikke kun

Klimaloven fastsætter også et mellemliggende mål
om at reducere nettoudledningen af drivhusgasser
med mindst 55 % i forhold til 1990-niveauet inden
udgangen af 2030. Fit for 55-pakken, som
Reduktion af nettoudledningen
af drivhusgasser MED MINDST

55 % inden udgangen af 2030
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Kommissionen fremlagde i sommeren 2021,
indeholder de konkrete skridt, der er nødvendige for
at nå vores ambitioner. Den europæiske grønne pagt
er den mest omfattende omstillingsplan i verden.
Europa har visionen og målene, med
NextGenerationEU har vi investeringerne, og nu er
det tid til at fremskynde gennemførelsen ved
hjælp af følgende instrumenter:

Fit for 55-pakken,
herunder
emissionshandel
og regler og mål
for emissioner

målet om, at 25 % af landbrugsjorden skal dyrkes
økologisk, og målet om en væsentlig stigning
i omfanget af økologisk akvakultur inden 2030.
Handlingsplanen indeholder konkrete foranstaltninger
til at øge både forbruget og produktionen af
økologiske produkter kombineret med en yderligere
forøgelse af sektorens bæredygtighed.

CO2-grænsetilpasningsmekanismen

Udbredelse af alternative
brændstoﬀer og
infrastruktur inden
for transport

Renoveringsbølgen

EU's
klassiﬁceringssystem
for bæredygtige
aktiviteter

Handlingsplan for
nulforurening

Jord til
bord-strategien

Pakken om
cirkulær økonomi

Skovstrategien

Strategien for
bæredygtig og
intelligent
mobilitet

Biodiversitetsstrategien

I januar 2022 vedtog Kommissionen de nye
retningslinjer for statsstøtte til klima,
miljøbeskyttelse og energi, som skaber en
fleksibel og passende ramme, der giver
medlemslandene mulighed for at yde den støtte,
der skal til for at opfylde målsætningerne i den
europæiske grønne pagt på en målrettet og
omkostningseffektiv måde.

I marts 2022 fremlagde Kommissionen også en
pakke af forslag, der skal gøre bæredygtige
produkter til normen på EU-markedet. De nye regler
vil gøre produkter mere holdbare, genbrugelige,
opgraderbare, reparerbare, genanvendelige og
energi- og ressourceeffektive. Forslagene bygger på
eksisterende krav til miljøvenligt design, som alene
i 2021 førte til et 10 % lavere årligt energiforbrug
i forbindelse med forbrugerprodukter som f.eks.
husholdningsapparater og sparede EU’s forbrugere
120 mia. EUR. Som led i den nye pakke fremlagde

Kommissionen offentliggjorde i marts 2021 en
handlingsplan for udvikling af den økologiske
sektor for at hjælpe EU’s landbrugere med at nå
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Kommissionen også planer om at gøre tekstiler mere
holdbare, reparerbare og genanvendelige sammen
med nye regler, der skal styrke forbrugernes stilling
i den grønne omstilling, således at de er bedre
informeret om produkters miljømæssige
bæredygtighed og bedre beskyttet mod grønvaskning.

For at Europas grønne omstilling skal kunne lykkes,
har vi brug for, at borgere og virksomheder i hele
Den Europæiske Union støtter op og engagerer
sig aktivt. Den europæiske grønne pagt omfatter
derfor en europæisk klimapagt, der bringer borgere
i hele EU sammen om at handle i fællesskab for klima
og bæredygtighed som frivillige ambassadører.

I juni 2022 fremlagde Kommissionen to forslag til
forordninger, der skal bringe naturen tilbage i hele
EU. Forslaget til en forordning om naturgenopretning
er et vigtigt skridt til at forebygge de værste virkninger
af klimaændringer og tab af biodiversitet ved at
fokusere på at genoprette EU’s vådområder,
floder, skove, græsarealer, marine økosystemer
og naturlige miljøer i byerne og de arter, de huser.
Det nye forslag til regler om kemiske pesticider vil
reducere anvendelsen af pesticider med 50 %
inden udgangen af 2030, reducere EU’s
fødevaresystems miljøaftryk, beskytte borgernes og
landbrugsmedarbejdernes sundhed og trivsel og
bidrage til at afbøde økonomiske tab som følge af
forringet jordbundskvalitet og tab af bestøvere på
grund af brug af pesticider. Dette er en del af EU’s
målsætning om retlig beskyttelse af mindst 30 % af
EU’s landområder og 30 % af dets havområder inden
udgangen af 2030 i overensstemmelse med EU’s
biodiversitetsstrategi for 2030. Kommissionen har
også fremsat et forslag om at forbyde indførsel af
varer og råvarer, der er drivkræfter bag skovrydning
i andre dele af verden, på EU’s indre marked.

Behovet for løsninger til modvirkning af
klimaændringer, der kommer nedefra og er skabt i et
fælles rum, er også grunden til, at kommissionsformand
Ursula von der Leyen i sin tale om Unionens tilstand
2020 lancerede det nye europæiske Bauhaus, en
bevægelse, der skal gøre den grønne omstilling til en
bæredygtig, smuk og inklusiv oplevelse for borgerne
i deres dagligdag. Kommissionen bekendtgjorde
i september 2021 de 20 vindere af priserne i ”det
nye europæiske Bauhaus” og ”det nye europæiske
Bauhaus’ Rising Stars”. For at skabe et offentligt rum
for det voksende fællesskab lancerede Kommissionen
et laboratorium for det nye europæiske Bauhaus
i foråret og festivalen for det nye europæiske Bauhaus
i sommeren 2022. Laboratoriet støtter lokalsamfundet
i at afprøve de værktøjer, løsninger og politiske tiltag,
der vil lette omstillingen i praksis. Kommissionens
nye forskningscenter i Sevilla omsætter også disse
idéer til praksis: bygningen vil ikke kun være
fuldstændig CO2neutral, men også energipositiv. Det
nye europæiske Bauhaus viser, at den europæiske
grønne pagt handler om mere end at finde
inspirerende effektive løsninger på klimaændringer;
den handler om at forbedre borgernes liv gennem
den måde, vi designer og bygger vores hjem og
byer på.

REDUKTION af brugen af pesticider med

50 % inden udgangen af 2030

Det nye europæiske Bauhaus
er en bevægelse, der skal gøre
den grønne omstilling til en
bæredygtig og inklusiv oplevelse
for borgerne i deres dagligdag.
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I j u n i 2 0 2 2 fo r a n k r e d e K o m m i s s i o n e n
bæredygtighedskriterier solidt i sine bilaterale
handelsaftaler. Dette er vigtigt, fordi EU er verdens
førende handelsmagt. Efter en gennemgang af
aspekterne vedrørende bæredygtig udvikling i vores
handelsaftaler vil EU arbejde tættere sammen med
sine handelspartnere om at håndhæve og gennemføre
centrale bæredygtighedskriterier, navnlig Parisaftalen
og Den Internationale Arbejdsorganisations
arbejdskonventioner. Handelsaftalen mellem EU og
New Zealand, der blev indgået den 1. juli 2022, viser
allerede vores nye ambitioner. Aftalen indeholder de
mest udviklede bestemmelser om handel og
bæredygtighed, herunder sanktioner vedrørende
overholdelse af Parisaftalen.

Den Europæiske Union pressede på den globale
scene på FN’s klimakonference (COP26) i Glasgow
i november 2021 på for at opnå væsentlige
fremskridt med gennemførelsen af Parisaftalen
og sikrede, at den globale ambition om at begrænse
den globale opvarmning til 1,5 °C fortsat er inden
for rækkevidde. Som en meget innovativ og
industrialiseret region inspirerer EU’s lederskab
andre til at gå samme vej. I Glasgow gav
Kommissionen tilsagn om 1 mia. EUR til beskyttelse
af verdens skove, som er af helt afgørende betydning
for at afbøde klimaforandringerne og beskytte
biodiversiteten. Vores banebrydende partnerskab om
retfærdig energiomstilling med Sydafrika bidrager
til landets afskaffelse af kulenergi og vil tjene som
model for klima- og teknologisamarbejde med andre
partnere, bl.a. Vietnam. EU og medlemsstaterne er
fortsat den største bidragyder af offentlig
klimafinansiering til udviklingsøkonomier. Og vores
grønne alliance med Japan bekræfter vores tætte
samarbejde med demokratier om at blive
klimaneutrale inden 2050.

I juni var EU også med til at sikre en skelsættende
aftale om bekæmpelse af skadelig fiskeristøtte
på verdensplan på Verdenshandelsorganisationens
12. ministerkonference. Aftalen vil forbyde støtte til
ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og
overfiskede bestande – plager, der tømmer vores have
for fisk. For at håndhæve dette og føre an i en samlet
global tilgang til beskyttelse og genopretning af det
åbne hav fremlagde Kommissionen sin nye
internationale havforvaltningsdagsorden. Vi arbejder
for at bevare vores have til gavn for fremtidige
generationer.

FREMME AF EUROPAS
DIGITALE ÅRTI
EU er en global pioner, når det gælder om at bane
vejen for en sikker digital verden, man kan have
tillid til. Coronaviruspandemien har vist os fordelene
ved digitalisering i vores dagligdag, og hvorfor
Europas digitale omstilling med mennesket
i centrum er den rette vej frem. Friheden til at
oprette forbindelse til venner og familie på tværs
af grænserne skal være en ret og ikke et privilegium.
Friheden til at arbejde eller studere på afstand er
ved at blive en realitet for mange europæere og
åbner nye muligheder for unge familier,
virksomheder og landdistrikter. Væksten i omfanget
af den del af vores personlige og arbejdsmæssige
liv, der foregår online, bør ledsages af øget
onlinebeskyttelse af vores grundlæggende
rettigheder og data.

Maria Teresa Ferres, hvis familie
har været fiskere i Catalonien
i fem generationer, grundlagde et
kooperativ for kvinder og havet,
som arbejder for etisk engagement
i havet og synligheden af kvinders
rolle i fiskerisektoren.

I januar 2022 foreslog Kommissionen et udkast til
en europæisk erklæring om digitale rettigheder
og principper. Europa-Parlamentet, Rådet og
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Kommissionen fremlagde det meget imødesete
forslag til forordningen om kunstig intelligens
(AI-forordningen) i april 2021. Forslaget udgør
verdens mest fremadskuende forsøg på at regulere
AI-teknologier og indfører en risikobaseret,
tværsektoriel reguleringstilgang til brugen af AIsystemer i EU og i dets indre marked. Kommissionen
ønsker at gøre reglerne for kunstig intelligens
ensartede i EU for at sikre retssikkerhed, tilskynde
til investeringer og innovation inden for kunstig
intelligens og opbygge offentlighedens tillid til, at
anvendelsen af AI-systemer respekterer europæiske
værdier og grundlæggende rettigheder.

Kommissionen verdens første regulering af store
teknologivirksomheder, der omfatter en lang række
praksisser og digitale tjenester.
Der blev opnået enighed om en anden vigtig retsakt
i april i år med forordningen om digitale
tjenester, som er verdens første af sin art inden
for digital regulering. Denne retsakt følger princippet
om, at det, der er ulovligt offline, også skal være
ulovligt online: meget store onlineplatforme og
søgemaskiner vil være underlagt strengere krav for
at beskytte deres brugere mod ulovligt indhold,
ulovlige varer og ulovlige tjenester. Desuden vil
onlineplatforme og søgemaskiner være forpligtet
til at vurdere og afbøde skadelige virkninger, som
deres aktiviteter og algoritmer i mere bred forstand
kan medføre for grundlæggende rettigheder, børns
trivsel og samfundsdebatten. Både forordningen
om digitale markeder og forordningen om digitale
tjenester blev vedtaget af Europa-Parlamentets
plenarforsamling i begyndelsen af juli, træder
i kraft i år og finder anvendelse i løbet af 2023.

Forordningen om datastyring, som Kommissionen
nåede til enighed med Europa-Parlamentet og
Rådet om i efteråret 2021, har til formål at øge
tilliden inden for datadeling. Den blev i februar 2022
suppleret med et forslag til en dataforordning,
der fastsætter nye regler for, hvem der kan anvende
og få adgang til data genereret i EU på tværs af
alle økonomiske sektorer. Kommissionen indfører
også fælles europæiske dataområder på strategiske
områder med inddragelse af private og offentlige
aktører.

En digital omstilling med mennesket i centrum er
grundlaget for de fire søjler, som Europas digitale
årti hviler på: styrkelse af borgernes digitale
færdigheder, digitalisering af virksomheder,
digitalisering af offentlige tjenester, og styrkelse af
digital infrastruktur. I juli 2022 blev der opnået
enighed med Europa-Parlamentet og Rådet om
politikprogrammet ”Vejen mod det digitale
årti”, hvori der blev fastsat konkrete mål for disse
fire søjler og oprettet en robust
gennemførelsesmekanisme. Inden for rammerne
til fremme af digitaliseringen på 250 mia. EUR fra
NextGenerationEU gør Europa fremskridt inden for

Europa-Parlamentet og Rådet tog et vigtigt skridt
i marts 2022, da de nåede til enighed om
forordningen om digitale markeder, som
regulerer store digitale platformes eller
”gatekeeperes” aktiviteter for at sikre, at det
europæiske digitale indre marked er åbent og
retfærdigt. Disse gatekeepere vil blive underlagt en
række klart definerede forpligtelser og forbud, der
skal forhindre store digitale virksomheder i at
misbruge deres markedsstyrke og give nye aktører
mulighed for at komme ind på markedet. Med
forordningen om digitale markeder indfører

Digitale
færdigheder

Digital omstilling
af erhvervslivet

Digitalisering af
oﬀentlige tjenester
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Sikre og bæredygtige
digitale infrastrukturer

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen,
besøger virksomheden ASML i Eindhoven, Nederlandene, hvor
der produceres udstyr til halvlederfremstilling.

Kommissionen forhandler nu om den endelige tekst,
der skal vedtages af alle tre institutioner. Forslaget
følger i kølvandet på en række vigtige EU-retsakter,
der bidrager til at opbygge et sikrere og friere digitalt
rum i og uden for Europa.
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alle fire søjler. For eksempel vil Kommissionen i år
vedtage et forslag til en retsakt om
forbindelsesinfrastruktur for at fremme en
mere effektiv og hurtigere udrulning af elektroniske
kommunikationsnet med meget høj kapacitet,
herunder fibernet og 5G, i hele EU.

samarbejde om at analysere forskellige muligheder
for udformning og relaterede lovgivningsmæssige
konsekvenser af den digitale euro. Som en digital
form for centralbankpenge vil den give forbrugerne
og virksomhederne flere valgmuligheder. I lyset af
digitaliseringen, de hurtige ændringer
i betalingslandskabet og fremkomsten af
kryptoaktiver ville den digitale euro kunne supplere
kontanter og opfylde nye betalingsbehov.

Forslaget til forordningen om europæiske
mikrochips, som Kommissionen vedtog i februar
2022, er et flagskibsprojekt for Europas omstilling.
Der er ingen digital fremtid uden mikrochips.
Mikrochips findes i vores telefoner, computere, biler,
medicinske udstyr og alle forbundne apparater. De
fortsatte forstyrrelser i forsyningskæden som følge
af pandemien har øget behovet for at investere
yderligere. EU kan bygge på et forskningsgrundlag
for halvledere i verdensklasse i Europa, så vi igen
kan være med helt fremme i udviklingen inden for
design og produktion. EU og medlemsstaterne
mobiliserer 43 mia. EUR i offentlige investeringer,
og dette har allerede fået den største chipproducent
i USA til at investere 19 mia. EUR i EU.

EU ønsker at værne om den finansielle stabilitet og
samtidig muliggøre innovation og fremme
kryptoaktivsektorens tiltrækningskraft. Vi er derfor
den første lovgivende myndighed i verden, der
beskytter sine borgere mod nogle af de risici, der
er forbundet med investeringer i kryptoaktiver. I juni
2022 nåede Europa-Parlamentet og Rådet frem til
en skelsættende aftale om Kommissionens forslag
til en forordning om kryptoaktiver.
EU’s rumprogram leverer allerede værdifulde data
og tjenester til en bred vifte af daglige
anvendelsesformål, f.eks. til støtte for kommerciel
transport og personlig navigation,
præcisionslandbrug og løsninger i forbindelse med
klimaændringer. I februar 2022 foreslog EuropaKommissionen to nye flagskibsinitiativer for at
fremme satellitbaseret sikker konnektivitet og
styring af trafikken i rummet.

Forslaget til
forordningen om
europæiske mikrochips er
et flagskibsprojekt for Europas
omstilling.

Handels- og Teknologirådet mellem EU og USA,
der blev oprettet i juni 2021, giver Den Europæiske
Union og USA en effektiv platform til at koordinere
deres tilgange og uddybe samarbejdet om centrale
digitale, teknologiske, økonomiske og
handelsmæssige spørgsmål. Det afholdt sit første
møde i Pittsburgh, Pennsylvania, den 29. september
2021, og det andet i Paris-Saclay, Frankrig, den 16.
maj 2022. De to formænd fra EU og USA kunne
bygge videre på et solidt grundlag og bebudede nye
i n i t i a t i v e r v e d r ø r e n d e fo r s y n i n g s k æ d e r,
fødevaresikkerhed, ny teknologi, digital infrastruktur
og handel. Disse initiativer vil styrke vores fælles
demokratiske værdier og styrke den transatlantiske
globale konkurrenceevne, gavne arbejdstagere og
familier på begge sider af Atlanten og forme den
globale digitale og teknologiske omstilling.

Sideløbende hermed vedtog Kommissionen en
revideret meddelelse om statsstøtteregler for
vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse
for at støtte store grænseoverskridende
infrastrukturinvesteringer i banebrydende
innovationer, f.eks. i batteriværdikæden.
To nye områder med voksende betydning i den
digitale omstilling er finanser og rumfart, og også
her er EU en pioner. I januar 2021 blev Kommissionen
og Den Europæiske Centralbank enige om at

Derudover nåede kommissionsformand Ursula von
der Leyen og premierminister Narendra Modi i april
2022 til enighed om at oprette et handels- og
teknologiråd mellem EU og Indien for at håndtere
centrale handelsmæssige, økonomiske og
teknologiske udfordringer og fremme samarbejdet
på disse områder. Den Europæiske Union arbejder
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sammen med ligesindede partnere i hele verden om
at udforme globale regler på det digitale område. Vi
opgraderer de digitale forbindelser med centrale
partnere for at fastsætte reglerne for digital handel
og knytter dette sammen med vores planlagte interne
reformer. På topmødet mellem EU og Japan i maj
2022 blev der indgået aftale om et digitalt
partnerskab, og lignende forhandlinger er i gang med
Singapore og Sydkorea.

20 mio. EUR fra Det Europæiske Innovationsråd til
gavn for mindst 200 nyetablerede ukrainske deep
tech-virksomheder og udvalgte yderligere 74
innovative nystartede virksomheder og SMV’er. Der
er afsat 382 mio. EUR til dem.
Den nye europæiske innovationsdagsorden blev
vedtaget i juli 2022 og omfatter fem vigtige
flagskibsprogrammer, der skal gøre EU førende på
verdensplan inden for avanceret teknologisk
innovation. Den har potentiale til at mobilisere ca.
45 mia. EUR fra private institutionelle investorer til
støtte for vækstvirksomheder. Desuden vil der via
dagsordenen blive etableret et program for
uddannelse af 1 mio. mennesker med henblik på
at opnå deep tech-færdigheder, navnlig inden for
avancerede teknologiske områder som f.eks. nye
materialer, syntetisk biologi og ren teknologi.

FORSKNING OG INNOVATION
I VERDENSKLASSE
Med 95,5 mia. EUR i finansiering for perioden frem
til 2027 er Horisont Europa det største
tværnationale forsknings- og innovationsprogram
i verden. Både den grønne og den digitale omstilling
i Europa afhænger af forskning og innovation
i verdensklasse. I september 2021 iværksatte
Kommissionen fem EU-missioner inden for
forskning og innovation for at finde konkrete
løsninger på nogle af vores største udfordringer.

Kommissionen styrker også indsatsen for
banebrydende grønne teknologiprojekter med
lanceringen af EU-Catalyst, et nyt partnerskab,
der har til formål at fremme og opskalere
investeringer i EU-baserede projekter med stor
gennemslagskraft inden for de kritiske
klimateknologier, der forventes at muliggøre den
fremtidige nulemissionsøkonomi (grøn brint,
bæredygtige flybrændstoffer, direkte opsamling af
CO 2 fra luften og langvarig energilagring).
Partnerskabet blev lanceret på COP26 og har
potentiale til at mobilisere op til 840 mio. EUR inden
udgangen af 2026 og til at bidrage til at opfylde
ambitionerne i den europæiske grønne pagt og nå
EU’s klimamål for 2030.

Den 14. oktober 2021 udvalgte Det Europæiske
Innovationsråd, et flagskibsinitiativ under Horisont
Europa, 65 innovative nyetablerede virksomheder
og SMV’er til at modtage 363 mio. EUR i finansiering
til banebrydende innovationer inden for
sundhedspleje, digitale teknologier, energi,
bioteknologi, rumfart og andre områder. Yderligere
99 nystartede virksomheder blev i december 2021
udvalgt til at modtage op til 627 mio. EUR. I juni
2022 iværksatte Kommissionen en støtteaktion på

MISSIONSOMRÅDER

Sund jordbund og fødevarer

Tilpasning til
klimaændringer, herunder
samfundsmæssig
omstilling

Klimaneutrale og
intelligente byer
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Videnskabsfolk, der støttes af Det Europæiske
Forskningsråd, vandt nogle af de fornemmeste
internationale priser inden for medicinsk forskning,
astrofysik, matematik samt to Nobelpriser i kemi og
fysik i løbet af det seneste år. Nylige undersøgelser
har vist, at Det Europæiske Forskningsråd finansierede
hundredvis af forskningsprojekter, der er vigtige for
EU’s klimaindsats, sundhedspolitikker og digitale
omstilling, mens mere end én ud af ti støttemodtagere
startede nye virksomheder eller overførte resultaterne
af deres forskning til andre virksomheder.

omstilling, som vil mobilisere op til 55 mia. EUR
til de hårdest ramte regioner i EU inden udgangen
af 2027. Den har også foreslået en social
klimafond, der skal finansieres direkte af
indtægterne fra det europæiske
emissionshandelssystem, for at hjælpe de mest
sårbare husholdninger i vores samfund med at
forvalte deres energi- og transportudgifter.

I juni 2022 nåede Parlamentet
og Rådet til enighed om
en historisk aftale om
direktivet om passende
mindstelønninger.

Derudover vil EU med støtte fra Horisont Europa mere
end fordoble antallet af ”Hydrogen Valleys”
(brintklynger) fra de nuværende 21 til 50 inden
udgangen af 2025 og i den forbindelse mobilisere
flere investeringer fra industrien og medlemsstaterne.
EU vil også udvide det eksisterende netværk af
klynger til andre dele af verden ved at udvikle 100
”Hydrogen Valleys” på verdensplan med Mission
Innovation (det globale initiativ til at fremskynde
innovation inden for ren energi gennem
handlingsorienteret samarbejde). Desuden har
Kommissionen bevilget ca. 4 mio. EUR under
Erasmus+ til støtte for et langsigtet partnerskab
mellem industrien og uddannelsesverdenen med
henblik på at udvikle de færdigheder, der er
nødvendige for brintøkonomien, og gøre dem
tilgængelige for alle uddannelsesinstitutioner.

EU’s reaktion på pandemien og nu Ruslands krig
mod Ukraine fungerer takket være en kombination
af kortsigtet fleksibilitet og en langsigtet vision.
Denne fleksible tilgang, der er baseret på
europæiske værdier om en social markedsøkonomi,
indgår i Kommissionens program for støtte til
mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en
nødsituation (SURE). SURE hjalp arbejdsgiverne
med at fastholde deres ansatte ved at betale deres
løn under nedlukningerne. Der blev udbetalt 92 mia.
EUR i finansiel bistand til 19 medlemsstater til
direkte støtte til modtagerne. Alene i 2020 modtog
omkring 31 mio. mennesker i EU og 2,5 mio.
virksomheder støtte via SURE. Gennem SURE
modtog næsten 30 % af det samlede antal
beskæftigede og en fjerdedel af det samlede antal
virksomheder støtte i de 19 modtagerlande. I 2021
fortsatte SURE med at beskytte arbejdspladser og
lagde samtidig grunden til en robust økonomisk
genopretning.

Efter den russiske invasion af Ukraine afsluttede EU
offentlige russiske enheders og dertil hørende
organers igangværende deltagelse i EU’s forskningsog innovationsprogrammer, og EU udelukkede
fremtidigt samarbejde med alle juridiske enheder fra
Rusland og iværksatte støtteforanstaltninger for
forskningssamfundet i Ukraine. Ukraine er allerede
berettiget til EU-finansiering under Horisont
Europa. Kommissionen har allerede afsat 25 mio.
EUR gennem en ny Marie Skłodowska-Curie-aktivitet,
hvor man har givet 200 ukrainske forskere
stipendier til at udføre forskning på universiteter
i EU.

INGEN EUROPÆERE LADES
I STIKKEN
Social retfærdighed skal stå i centrum for den
grønne og den digitale omstilling og afspejle
værdierne i den europæiske sociale
markedsøkonomi. Derfor oprettede von der LeyenKommissionen mekanismen for retfærdig
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Gennem SURE modtog næsten 30 % af det
samlede antal beskæﬅigede og en fjerdedel
af det samlede antal virksomheder støtte
i de 19 modtagerlande.

og stiller skoleudstyr til rådighed for og leverer
materiel bistand til dem, der har størst behov.
Statsstøtte indgik også som en vigtig del af
Kommissionens økonomiske reaktion på pandemien.
Siden krisens begyndelse har Kommissionen
vedtaget mere end 1 430 statsstøtteafgørelser og
godkendt næsten 1 010 nationale foranstaltninger
til et anslået samlet godkendt beløb af ca. 3,2
billioner. EUR. De midlertidige rammebestemmelser
for statsstøtte i forbindelse med covid-19 blev
udfaset den 30. juni 2022.

Der blev udbetalt
92 MIA. EUR

i ﬁnansiel
bistand til

I november 2021 vedtog Kommissionen en
meddelelse om en konkurrencepolitik egnet til
nye udfordringer, hvori der redegøres for den
vigtige rolle, som konkurrencepolitikken spiller for
Europas vej mod genopretning og grøn og digital
omstilling og for et modstandsdygtigt indre marked.
I meddelelsen fremhæves konkurrencepolitikkens
iboende evne til at tilpasse sig nye markedsforhold,
politiske prioriteter og forbrugerbehov.
Kommissionen er desuden i gang med at gennemgå
de konkurrencepolitiske værktøjer for at sikre, at
alle instrumenterne (kontrol med karteller og
monopoler, fusioner og statsstøtte) fortsat er
egnede til formålet, samtidig med at den supplerer
den eksisterende værktøjskasse.

19
medlemsstater.

I dag har EU det stærkeste arbejdsmarked i årtier.
Mellem begyndelsen af 2021 og begyndelsen af
2022 blev der skabt næsten 6 mio. arbejdspladser
i EU. Efterhånden som økonomien kom på fode
igen, gik medlemsstaterne gradvist fra
nødarbejdsfordelingsordninger til fremadrettede
fo r a n s t a l t n i n g e r p å a r b e j d s m a r ke d e r n e
i overensstemmelse med Kommissionens henstilling
om effektiv og aktiv støtte til beskæftigelse (EASE).
På trods af de alvorlige økonomiske konsekvenser
af Ruslands krig mod Ukraine for visse sektorer er
beskæftigelsestallene i EU indtil videre stort set
upåvirkede, og arbejdsløsheden har nået et
rekordlavt niveau (6,0 % i juni 2022). Selv om der
er øget økonomisk usikkerhed, viser de aktuelle
fremskrivninger, at beskæftigelsen vil fortsætte
med at stige i 2023.

Som pandemien har vist, er en stærk social
markedsøkonomi, der sætter menneskers trivsel
i første række, den mest modstandsdygtige model
for en teknologidrevet verden efter pandemien.
I handlingsplanen for den europæiske søjle for
sociale rettigheder, der blev vedtaget i marts
2021, foreslås tre ambitiøse overordnede EU-mål
for 2030 inden for beskæftigelse, færdigheder og
fattigdomsbekæmpelse, som blev hilst velkommen
af EU’s ledere ved topmødet i Porto. Med et samlet
budget på 99 mia. EUR er Den Europæiske
Socialfond et vigtigt finansielt instrument til
gennemførelse af den europæiske søjle for sociale
rettigheder. I juni 2022 fremlagde alle
medlemsstater deres nationale mål og viste med
dem deres vilje til at opfylde de løfter, der blev givet
på topmødet i Porto.

Et andet redskab til at opnå en fælles genopretning
i hele EU, navnlig for at sætte skub i væksten
i mindre udviklede regioner, har været
genopretningsbistanden til samhørighed og til
områder i Europa (REACT-EU). Samhørighedsfondene
modtog et betydeligt supplerende beløb på over 50
mia. EUR. REACT-EU var det allerførste instrument,
der blev anvendt under NextGenerationEU, og den
første udbetaling fandt sted allerede i juni 2021.
Denne hurtige indsats afbødede virkningerne af
pandemikrisen og fungerede som en bro til den
langsigtede genopretningsplan. REACT-EU støtter
virksomheder og virksomhedsudvikling, styrker
sundhedssystemerne,
finansierer
uddannelsesprogrammer og beskæftigelsesordninger

Den europæiske dagsorden for færdigheder,
der blev fremlagt i juli 2020, er en 5-årig plan, som
skal hjælpe enkeltpersoner og virksomheder med
at udvikle flere og bedre færdigheder, matche
ledige stillinger og trives i den grønnere og mere
digitale økonomi. Pagten for færdigheder, der blev
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Rådet vedtog i juni 2022 henstillinger om
individuelle
læringskonti
og
mikroeksamensbeviser. Og for at sikre, at Europa
forbliver i verdenstoppen inden for uddannelse, har
Kommissionen iværksat en europæisk strategi
for universiteter, som i høj grad vil forbedre de
videregående uddannelsessystemers
konkurrenceevne gennem et større og dybere
tværnationalt samarbejde. Dette vil skabe bedre
betingelser for, at talenter kan blomstre i det
videnbaserede samfund.

Overordnede 2030-mål i handlingsplanen for den europæiske søjle
for sociale rettigheder
mindst

78 %

af de 20-64-årige bør være
i beskæﬅigelse inden udgangen
af 2030

I juni 2022 nåede Parlamentet og Rådet til enighed
om en historisk aftale om direktivet om passende
mindstelønninger, som Kommissionen havde
foreslået i oktober 2020. Denne lovgivning er fra
starten blevet prioriteret højt af von der LeyenKommissionen og vil bidrage til mere passende
mindstelønninger og øge arbejdstagernes adgang
til beskyttelse af mindstelønninger i hele EU.

mindst

60 %

af alle voksne bør deltage
i eﬅeruddannelse hvert år inden
udgangen af 2030

For at beskytte arbejdstagerne mod nye udfordringer
i forbindelse med digitaliseringen af arbejdslivet
foreslog Kommissionen i december 2021 et
direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for
platformsarbejde. Forslaget har til formål at sikre,
at personer, der arbejder via digitale
a r b e j d s p l a t fo r m e , f å r d e n r e t l i g e
beskæftigelsesstatus, der svarer til deres faktiske
arbejdsordninger, og kan nyde godt af de
arbejdstagerrettigheder og sociale ydelser, de har
ret til. Forslaget omhandler også det komplekse
spørgsmål om algoritmisk styring på platforme for
at sikre menneskeligt tilsyn og gennemsigtighed.

en reduktion på mindst

15 mio.

i antallet af personer med risiko
for fattigdom eller social
udstødelse

lanceret i november 2020, samler virksomheder,
a r b e j d s t a g e r e , l o k a l e m y n d i g h e d e r,
arbejdsmarkedets parter, uddannelsesudbydere og
arbejdsformidlinger med henblik på at nå frem til,
hvilke færdigheder der vil være behov for
i forskellige sektorer, og for at få dem til at give
tilsagn om at omskole arbejdstagere. Indtil videre
har mere end 600 organisationer tilsluttet sig
pagten og forpligtet sig til at hjælpe med at
opkvalificere 1,5 millioner mennesker.

I december fremlagde Kommissionen også en
handlingsplan for den sociale økonomi. Øget
støtte til den sociale økonomi skaber ikke blot
arbejdspladser, men gør det også muligt for
organisationer at gøre mere på det sociale område
i hele EU. Handlingsplanen gør det lettere for
socialøkonomiske organisationer at blomstre og
vokse ved at øge deres synlighed, og den indfører

Da Rusland angreb Ukraine, gik det rumænske
erhvervsliv sammen om at lancere job4ukr.com, en
platform, der skal hjælpe ukrainske flygtninge med
at finde beskæftigelse i hele EU.
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de rette politiske og retlige rammer og hjælper dem
med opstart og opskalering.

om at give landene mulighed for at træffe et bedre,
værdibaseret valg. EU vil under udrulningen af
dette initiativ arbejde tæt sammen med ligesindede
partnere.

Globalt er EU og dets medlemsstater førende inden
for selskabsskattereformer. Efter 137 landes
undertegnelse af en international aftale om en
effektiv skattesats på 15 % foreslog Kommissionen
i 2021 et direktiv, der sikrer en effektiv
minimumsskattesats for store multinationale
koncerners globale aktiviteter. Med forslaget lever
EU op til sit løfte om at skride meget hurtigt frem
og være blandt de første til at gennemføre den
historiske aftale om en global skattereform,
der har til formål at skabe retfærdighed,
gennemsigtighed og stabilitet i de internationale
selskabsskatteregler.

Gennem Global Gateway hjælper EU med at bygge
to fabrikker til fremstilling af avancerede
mRNA-vacciner i Rwanda og Senegal. Fra næste
år vil disse vacciner blive solgt til afrikanske lande
uden profit. Tilsvarende samarbejder er i gang med
Ghana og Sydafrika. Global Gateway støtter også
allerede den store grønne mur, initiativet, der
skal sætte skub i fødevareproduktionen i området
fra Niger og Senegal til Etiopien som et bolværk
mod fødevareusikkerhed og klimaændringer.
EU investerer kraftigt i at skabe sikkerhed, stabilitet
og velstand i Europas naboområder. EU har en
investeringspakke til Vestbalkan på næsten 30
mia. EUR – en tredjedel af regionens samlede
bruttonationalprodukt – ti flagskibsinvesteringer
inden for bæredygtig transport, ren energi, miljø og
klima, den digitale fremtid, den private sektor og
menneskelig kapital. EU-investeringer understøtter
også hurtigt omstillingen til grøn energi på
Vestbalkan og udfasningen af kul som primær
energikilde. I 2022 har EU også taget et afgørende
skridt hen imod indledning af
tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og
Nordmakedonien.

EUROPAS PORTAL TIL
VERDEN – GLOBAL GATEWAY
Den efteråret 2021 annoncerede
kommissionsformand Ursula von der Leyen Global
Gateway, Europas tilbud til en verden, der har brug
for massive investeringer: investeringer i ren energi,
i veje og broer, der er oversvømmelsessikre, og
i bygninger, der kan modstå ekstreme hedebølger,
investeringer i at forberede sundhedssystemerne
på fremtidens pandemier og tilpasse landbruget til
mere tørre betingelser, investeringer i at udstyre
vores arbejdstagere med færdigheder, der matcher
morgendagens job, eller investeringer i digital
infrastruktur, fordi data er den nye økonomis
brændstof.
Global Gateway vil bidrage til at gøre sådanne
investeringer mulige – uanset om de er offentlige
eller private. Dette vil fremme intelligente, rene og
sikre forbindelser i den digitale sektor, i energi- og
transportsektoren og styrke sundheds-,
uddannelses- og forskningssystemerne i hele
verden. EU udvider derfor sit tilbud til sine partnere
om at støtte store infrastrukturprojekter over
hele verden med fokus på at fremme den grønne
og den digitale omstilling. Team Europe sigter mod
at mobilisere investeringer til op mod i alt 300
mia. EUR frem til 2027, heraf halvdelen i Afrika.
Global Gateway bygger på fem principper:
bæredygtighed, udbredelse af menneskerettigheder
og sociale rettigheder, god forvaltning, sikkerhed
og tiltrækning af private investeringer. Det handler
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I forbindelse med Det Østlige Partnerskab
mobiliserer EU investeringer på op til 17 mia. EUR
på tværs af alle sektorer. Heri indgår projekter
vedrørende digital konnektivitet, såsom etablering
af et fiberoptisk kabel under Sortehavet og
udvikling af højhastighedsbredbåndsinfrastruktur.
Vi ønsker også at etablere transportlinjer, der skal
lette transporten af personer og varer mellem
Kaukasus og EU. Der investeres yderligere 30 mia.
EUR i de sydlige nabolande, hovedsagelig
i infrastruktur til vedvarende energi.

Global Gateway-investeringer er bæredygtige både
for miljøet og for vores partneres økonomier. Vores
investeringer vil altid sætte mennesker i første
række. Og i den forbindelse vil vi altid udforme
projekterne i fællesskab med vores partnere
for at sikre, at de er til gavn for lokalsamfundene
på den lange bane. Det er i Europas klare strategiske
interesse. Vi har en interesse i at arbejde sammen
for vores planets skyld, gøre vores naboer og
partnere mere modstandsdygtige over for alle
former for chok og erstatte ikkebæredygtig
afhængighed med en mere afbalanceret indbyrdes
sammenknytning.

GLOBAL GATEWAY: 5 INVESTERINGSPRIORITETER

DET DIGITALE
OMRÅDE

KLIMA
OG ENERGI

EU vil støtte
et åbent og
sikkert internet

EU vil støtte
investeringer
og regler, der
baner vejen for
omstillingen
til ren energi

TRANSPORT
EU vil støtte
alle former
for grøn,
intelligent og
sikker transport

UDDANNELSE
OG FORSKNING

SUNDHED
EU vil bidrage
til at styrke
forsyningskædern
e og lokal
vaccineproduktion

EU vil investere
i kvalitetsuddannelse
med særligt fokus på
piger og kvinder og
sårbare grupper
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4. D
 ET EUROPÆISKE DEMOKRATIS
SØJLER
ajourføring af de nuværende EU-regler om
europæiske politiske partier og fonde og reglerne
om ”mobile EU-borgere” (som bor i et andet EU-land
end der, hvor de er statsborgere). Der er omkring
13,5 millioner borgere i den situation, og kun få af
dem udøver deres ret til at stemme ved valg til
Europa-Parlamentet og kommunale valg. De nye
forslag vil gøre det lettere for mobile borgere at
stemme.

KOMMISSIONEN VÆRNER
OM DEMOKRATIET OG
RETSSTATEN
Demokratiet på det europæiske kontinent er under
angreb. Rusland er med sin aggression mod Ukraine
gået i krig mod selve demokratiet. Det er en krig
mod idéen om, at det alene er den ukrainske
befolkning, der kan træffe suveræne beslutninger
om sin egen fremtid. Der er en direkte sammenhæng
mellem vores støtte til Ukraine og vores
demokratiske værdier. Når den ukrainske
befolkning ser på vores Union, ser de, hvad
demokrati, menneskerettigheder, retsstaten og
individuel og økonomisk frihed er. Det er, hvad Den
Europæiske Union står for i dag. Til trods herfor kan
vores demokrati ikke tages for givet. Det skal plejes
og passes hver dag. og det har von der LeyenKommissionen har bestræbt sig på siden starten
af sit mandat.

Kommissionen er traktaternes vogter. Det er
Kommissionens pligt at beskytte EU-borgernes
rettigheder, uanset hvor de bor i Unionen.
Retsstatsprincippet er den lim, der binder Den
Europæiske Union sammen. Det er afgørende for
at beskytte de værdier, som EU bygger på:
demokrati, frihed, ligestilling og overholdelse af
menneskerettighederne. Det har alle 27
medlemsstater tilsluttet sig ved at blive en del af
EU, som suveræne lande og frie befolkninger.
Von der Leyen-Kommissionen har truffet historiske
foranstaltninger for at styrke EU’s kapacitet til at
fremme og beskytte retsstaten. Kommissionen har
oprettet en omfattende retsstatsmekanisme,
som omfatter en proces med en årlig dialog mellem
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
sammen med medlemsstaterne og de nationale
parlamenter, civilsamfundet og andre interessenter
på retsstatsområdet.

Det repræsentative demokrati har også brug for
konstant fornyelse. Kommissionen fremsatte
i november 2021 et forslag om gennemsigtighed
og målretning i forbindelse med politisk
reklame som led i beskyttelsen af valgintegriteten
og den åbne demokratiske debat som bebudet
i handlingsplanen for europæisk demokrati. De
foreslåede regler vil betyde, at enhver politisk
reklame skal mærkes tydeligt som værende en
politisk reklame og indeholde oplysninger om, hvem
der f.eks. betaler for den, og hvad den har kostet.
Kommissionen har også foreslået, at der foretages
en

For at lette denne dialog udsender Kommissionen
årlige rapporter om retsstatssituationen i EU
med fokus på fire hovedområder: retssystemerne,
rammerne for bekæmpelse af korruption,
mediepluralisme og andre institutionelle spørgsmål
vedrørende demokratisk kontrol og tilsyn. I hver
rapport vurderes situationen i EU som helhed, og
den omfatter 27 landekapitler om udviklingen i de
enkelte medlemsstater. Der er indtil videre
o f fe n t l i g g j o r t t r e å r l i g e r a p p o r t e r o m
retsstatssituationen, den seneste i juli 2022. Fra
i år indeholder rapporterne specifikke henstillinger
til medlemsstaterne.
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Kommissionen har ansvaret for at beskytte EUbudgettet mod tilsidesættelser af retsstatsprincippet.
Fra 2021 har EU-budgettet et supplerende lag til
beskyttelse mod tilsidesættelser af
retsstatsprincippet. Det skyldes en generel ordning
med konditionalitet til beskyttelse af EU-budgettet –
o g s å k e n d t s o m ” fo r o r d n i n g e n o m
konditionalitet” – som har været i kraft siden
januar 2021. Denne mekanisme er en central del
af NextGenerationEU og EU-budgettet. Det er
nødvendigt at træffe foranstaltninger, hvis det
konstateres, at tilsidesættelse af retsstatsprincippet
i en medlemsstat påvirker eller udgør en alvorlig
risiko for at påvirke den forsvarlige økonomiske
forvaltning af EU-budgettet eller EU’s finansielle
interesser.

skal fremsætte forslag til foranstaltninger, der skal
vedtages af Rådet.
Den Europæiske Union investerer i dag flere penge
end nogensinde i at fremme vores kollektive
genopretning og komme ud af vores afhængighed
af fossile brændstoffer fra Rusland. Vi er derfor
nødt til at være særligt opmærksomme på, at
pengene anvendes korrekt og effektivt. Det er ikke
kun en afgørende bestanddel af vores demokratier.
Det skaber også tillid blandt investorer og
virksomheder på dette afgørende tidspunkt.
Demokrati og retsstat er også centrale elementer
i EU-tiltrædelsesprocessen. Det forventer borgerne
i landene på Vestbalkan og i Ukraine, Moldova og
Georgien for deres lande, og disse værdier udgør
kernen i tilgangen med ”grundprincipperne først”
som en del af udvidelsesmetoden.

Den 27. april 2022 sendte Kommissionen en
skriftlig meddelelse til de ungarske
myndigheder i henhold til forordningen om
konditionalitet. Kommissionen havde konstateret,
at en række problemer på retsstatsområdet
i Ungarn påvirkede eller udgjorde en alvorlig risiko
for at påvirke en forsvarlig økonomisk forvaltning
af EU-budgettet eller beskyttelsen af EU’s finansielle
interesser. Med den formelle meddelelse blev der
indledt en procedure, hvor Kommissionen og de
nationale myndigheder drøftede, hvordan man på
konstruktiv vis kunne løses de påpegede
konstaterede problemer. Den 22. august fremsatte
Ungarn bemærkninger og foreslog afhjælpende
foranstaltninger. Kommissionen er nu ved at
analysere dette svar, inden den beslutter, om den

JOURNALISTIK OG
YTRINGSFRIHED
Det er et grundlæggende demokratisk princip, at
regeringen tjener befolkningen. I demokratier kan
borgerne træffe beslutninger og drage deres
folkevalgte til ansvar. Det kræver fri adgang til
information af høj kvalitet. Det er derfor, at
mediefrihed og mediepluralisme er afgørende
for et velfungerende demokrati og udgør et
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prioriteret område i handlingsplanen for
europæisk demokrati.

om et mål, nemlig at rejse 150 000 EUR til en
nødfond for ukrainske medieorganisationer og
individuelle journalister. En uge efter var der ved
hjælp af deres ”Keep Ukraine’s Media Going”kampagne indsamlet over 1,5 mio. EUR,
hovedsagelig i form af små donationer fra tusindvis
af mennesker verden over. Disse donationer går
direkte til ukrainske journalister til dækning af
driftsomkostningerne ved at rapportere om krigen,
tilvejebringelse af det nødvendige udstyr og flytning
af kontorer til eller oprettelse af nye kontorer
i Ukraines sikre byer eller i EU.

I december 2021 ledede Kommissionens formand,
Ursula von der Leyen, et møde for stats- og
regeringschefer i forbindelse med det topmøde om
demokrati, som USA’s præsident Biden var vært for,
og hun udtalte, at ”vi hver eneste dag skal arbejde
på at pleje og forbedre demokratiet, fordi vi ved,
hvor hurtigt og voldsomt historien kan ændre sig.”
Kommissionen har inden for rammerne af ”et
globalt Europa” bebudet et nyt program om
menneskerettigheder og demokrati til en værdi
af 1,5 mia. EUR med henblik på frem til 2027 at
optrappe EU’s støtte til fremme og beskyttelse af
menneskerettighederne, de grundlæggende
frihedsrettigheder, demokratiet, retsstatsprincippet
og det arbejde, som civilsamfundsorganisationer
og menneskerettighedsforkæmpere udfører verden
over.

Journalister står imidlertid også over for
stadig større udfordringer internt i EU. I lyset af
de teknologiske og digitale ændringer af
mediemiljøet, som er blevet fremskyndet af covid19-pandemien, og det stigende antal trusler mod
og angreb på journalister står mange journalister
over for stadig større hindringer, når de skal udføre
deres for demokratiet så afgørende arbejde.
Kommissionen har gennemført eller er ved at
forberede tre foranstaltninger for at vende disse
tendenser.
For det første fremlagde Kommissionen i september
2021 henstillinger til medlemsstaterne om, hvordan
man kan forbedre journalisters sikkerhed –
offline og online. Blandt de vigtigste initiativer er
oprettelsen af uafhængige nationale støttetjenester,
herunder hjælpetjenester, juridisk rådgivning,
psykologisk støtte, øget beskyttelse af journalister
under demonstrationer og husly til journalister og
andre mediefolk, der udsættes for trusler.
For det andet fremsatte Kommissionen i april 2022
forslag til robust lovgivning for at beskytte journalister og menneskerettighedsforkæmpere
mod urimelige retssager. De nye foranstaltninger
vil gøre det muligt for dommere hurtigt at afvise
såkaldte SLAPP-sager (”strategiske retssager mod
offentligt engagement”) og styrke journalister og
menneskerettighedsforkæmpere i deres bestræbelser på i samfundets interesse at give udtryk for
deres holdning.

Modige journalister sætter deres liv
på spil for at dække de menneskelige
konsekvenser af krigen i Ukraine.
Frederic Lecler-Imhoff fra Frankrig
var kun 32 år, da han mistede
livet under et russisk angreb på en
humanitær konvoj i Ukraine.
Kommissionen støtter aktivt Ukraines
uafhængige medier og civilsamfund som en del
af den humanitære bistand på 335 mio. EUR, der
er blevet givet til Ukraine. Det europæiske
civilsamfund intensiverer også støtten til ukrainske
journalister.

For det tredje fremlægger Kommissionen nu en
retsakt om mediefrihed. Med denne retsakt vil
der for første gang blive fastsat fælles
foranstaltninger i EU-retten til beskyttelse af
mediepluralisme og mediernes redaktionelle
uafhængighed. I den årlige rapport om
retsstatssituationen er der fokus på mediefrihed,
pluralisme og journalisters sikkerhed.

Den 25. februar, dagen efter Ruslands angreb på
Ukraine, samledes en gruppe af små paneuropæiske
mediepartnere, herunder Are We Europe Foundation,
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I politik, i erhvervslivet og i samfundet som helhed
kan vi kun nå vores fulde potentiale, hvis vi udnytter
hele vores talentmasse og mangfoldighed. Innovation
sker, når mennesker med forskellig baggrund og
forskellige perspektiver mødes. Med de demografiske
udfordringer, vi står over for, er vi nødt til at styrke og
udnytte potentialet hos alle medlemmer af vores
mangfoldige samfund. Der skal være de samme
muligheder for alle, der deler de samme ambitioner,
og dette har været en af von der Leyen-Kommissionens
hovedprioriteter siden mandatperiodens start. At
skabe en verden med ligestilling mellem kønnene er
et centralt mål, der er integreret i EU’s optræden
udadtil.

kønsskævheden på innovationsområdet ved hvert år
at støtte 130 nystartede virksomheder, der ledes af
kvinder.
Kønsbestemt vold er fortsat en frygtelig realitet for
alt for mange kvinder i EU, I marts 2022 fremsatte
Kommissionen forslag til regler på EU-plan med
henblik på at bringe kønsbestemt vold mod
kvinder og vold i hjemmet til ophør. Med forslaget
til direktiv vil både sex uden samtykke og kvindelig
kønslemlæstelse blive kriminaliseret. Også cybervold
på grundlag af køn, hvilket omfatter deling af intime
billeder uden samtykke, cyberstalking, cybermobning
og opfordring til vold eller had online blive gjort
strafbart. De nye regler styrker ofrenes adgang til
domstolene og tilskynder medlemsstaterne til at gøre
det lettere at få støtte.

Lige muligheder og bekæmpelse af ulighed er
kerneværdier i ethvert demokrati. Ligestilling mellem
kvinder og mænd er en grundlæggende værdi i EU
som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske
Union. Inklusion og mangfoldighed fremmer også
innovation og økonomisk produktivitet. Ti år efter, at
Kommissionen for første gang fremsatte et forslag til
direktiv med henblik på at forbedre kønsbalancen
i selskabsbestyrelser, er Europa-Parlamentet og
Rådet nået frem til en aftale takket være von der
Leyen-Kommissionens fornyede indsats.

Uden for EU er der med EU’s og FN’s Spotlightinitiativ,
der har til formål at bekæmpe alle former for vold
mod kvinder og piger, opnået bemærkelsesværdige
resultater. Det er lykkedes at nå ud til 130 millioner
mennesker på verdensplan gennem
adfærdsændringskampagner inden for rammerne af
initiativet. Det har været med til at fordoble antallet
af domfældelser for kønsbaseret vold i de deltagende
lande og give tusind lokale græsrodsorganisationer
for kvinders rettigheder større indflydelse og
handlekraft. Spotlightinitiativet har endda og navnlig
under covid-19-pandemien været med til at sikre, at
flere end 1,6 millioner kvinder og piger har fået
adgang til lokale tjenester vedrørende kønsbaseret
vold.

Løndiskriminering på arbejdspladsen er fortsat et
problem. Kommissionen fremsatte derfor i marts
2021 et forslag til direktiv om styrkelse af anvendelsen
af princippet om lige løn for samme arbejde ved
hjælp af løngennemsigtighed og
håndhævelsesmekanismer. Derudover er der inden for
rammerne af Kommissionens Horisont Europaprogram blevet iværksat et pilotprojekt under titlen
”Women TechEU” for at få kvinder frem i forreste
linje inden for deep tech. Women TechEU bekæmper

Kommissionen arbejder sammen
med medlemsstaterne om at udarbejde, vedtage og gennemføre
nationale LGBTIQ+- og antiracismehandlingsplaner.
Europa-Kommissionen lægger stor vægt på at sikre
et pluralistisk og inklusivt samfund med ligestilling
mellem kønnene, hvor LGBTIQ+-personer,
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minoriteter og mennesker med handicap behandles
lige. En særlig ligestillingstaskforce arbejder på
at integrere ligestilling på alle politikområder.

interessenter at udveksle erfaringer og god praksis,
lære af hinanden og samarbejde.
Europæiske jøder og jødiske samfund har bidraget
til udviklingen af Europa i over to årtusinder og er
en uadskillelig del af Europas identitet. Antisemitisme
er uforenelig med Europas kerneværdier, men
findes desværre stadig i Europa i dag. EUstrategien for bekæmpelse af antisemitisme
og fremme af jødisk liv, der blev vedtaget
i oktober 2021, omfatter en række foranstaltninger
for at optrappe indsatsen mod alle former for
antisemitisme — men også for for første gang
nogensinde at fremme jødisk kulturarv og bekæmpe
antisemitisme uden for EU. Medlemsstaterne er nu
ved at udarbejde nationale handlingsplaner, som
vil være klar inden udgangen af 2022.

Der bør ikke forekomme forskelsbehandling i EU.
Kommissionen samarbejder med medlemsstaterne
om at udarbejde, vedtage og gennemføre nationale
LGBTIQ+- og antiracismehandlingsplaner. Den
udstedte de tilknyttede retningslinjer i henholdsvis
april og marts 2022. I december 2021 tog
Kommissionen de første skridt til at udvide listen
over strafbare handlinger i EU, så den også omfatter
hadefuld tale og hadforbrydelser. Når der er
opnået enighed med Rådet, vil initiativet sikre
fælles minimumsregler i alle EU-medlemsstater for,
hvad der udgør strafbare handlinger, og hvilke
sanktioner der finder anvendelse. Som traktaternes
vogter tøver Kommissionen ikke med at indlede
traktatbrudsprocedurer i tilfælde af
overtrædelser af de grundlæggende
rettigheder, således som det f.eks. er sket
i forbindelse med krænkelser af LGBTIQ+-samfundet
i Ungarn og Polen.

Der er ikke plads til nogen form for vold i vores
samfund, navnlig ikke vold mod børn. Den 11. maj
2022 fremsatte Kommissionen forslag til ny EUlovgivning for at forebygge og bekæmpe
seksuelt misbrug af børn online. De foreslåede
EU-regler vil forpligte tjenesteudbydere til at
afsløre, indberette og fjerne materiale vedrørende
seksuelt misbrug af børn. Et nyt uafhængigt EUcenter for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt
misbrug af børn vil arbejde tæt sammen med de
nationale retshåndhævende myndigheder, Den
Europæiske Unions Agentur for
Retshåndhævelsessamarbejde og støttegrupper
med henblik på at redde ofrene og styrke deres
stilling samt retsforfølge gerningsmændene.
Samme dag vedtog Kommissionen en ny europæisk
strategi for et bedre internet for børn. Ud over
investeringer i digital uddannelse af børn er
Kommissionen og interessenter ved at udvikle
regler for alderssvarende udformning af
onlinetjenester med aktiv deltagelse af børn. Der
er også trådt regler om fjernelse af terrorrelateret
onlineindhold i kraft. Disse standarder vil være
i overensstemmelse med vores flagskibsforordning
om digitale tjenester. Børn verden over, ikke kun
børn i Europa, vil være sikrere og bedre rustede.

Anna Ohnweiler er en af
grundlæggerne af ”Omas gegen
Rechts” (bedstemødre mod
ekstremisme), som bekæmper
antisemitisme, racisme og misogyni.

Ugunstige forhold og eksklusion fra en tidlig alder
påvirker børns evne til at klare sig senere. Den
europæiske børnegaranti har til formål at ændre
denne livsbane. Den giver medlemsstaterne
vejledning og midler til at støtte børn, der har behov
for det ved at sikre dem adgang til uddannelse,
eksterne skoleaktiviteter, sunde skolemåltider og
sundhedspleje. I 2022 bistod Kommissionen 10
medlemsstater med at gøre deres
uddannelsessystemer mere inklusive ved at støtte

For at skabe forandringer i praksis er det afgørende,
at der gøres en indsats på lokalt plan. Det var i den
ånd, at prisen som europæisk hovedstad for
inklusion og mangfoldighed for første gang blev
uddelt i april 2022 for at anerkende det arbejde,
som byer og regioner i Europa har gjort for at
fremme og skabe samfund uden forskelsbehandling
og had. Handicapplatformen udgør en anden
ramme, som gør det muligt for relevante
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DEMOGRAFI, LANDDISTRIKTER
OG MANGFOLDIGHED

inklusionen af børn med handicap, med
indvandrerbaggrund eller fra sårbare miljøer.
Siden krigen i Ukraine begyndte, har mere end 2
millioner ukrainske børn søgt beskyttelse
i Den Europæiske Union. Disse børn har de
samme rettigheder og ret til beskyttelse som børn,
der er EU-borgere. Det har været opmuntrende at
se dem blive taget vel imod i skoler
i medlemsstaterne. Disse børn fortjener den bedste
uddannelse og omsorg, således at de kan vende
hjem for at genopbygge Ukraine og lede landet
i retning af EU, når krigen slutter.

Europa har gennemgået og står fortsat over for
store demografiske forandringer. I EU er den
forventede levetid ved fødslen steget med 10 år
i d e s e n e s t e fe m å r t i e r. D e t t e e r e t
bemærkelsesværdigt resultat og viser styrken og
værdien af vores sociale markedsøkonomi. Ikke
desto minde har en aldrende befolkning
konsekvenser for den måde, vi lever på, og vores
sociale model og politikker skal tilpasses tempoet
i denne nye virkelighed.
Derfor vedtog Kommissionen i begyndelsen af sit
mandat grønbogen om aldring og lancerede en
bred offentlig debat om de udfordringer og
muligheder, der er forbundet med de langsigtede
virkninger af aldring, som berører alle generationer.
Resultatet af den offentlige høring vil i vid
udstrækning blive afspejlet i den europæiske
omsorgsstrategi, som Kommissionen vil
fremlægge i september 2022.

Europas landdistrikter — der
er hjemsted for næsten 30 %
af EU’s befolkning og dækker
80 % af EU’s område –– spiller
en aktiv rolle i EU’s grønne og
digitale omstillingsplaner.

Anastasiia Konovalova flygtede
fra Odessa til Bukarest, hvor
hun nu underviser ukrainske børn
i grundskolen. Hun er 30 år.

€

STÆRKERE
LANDDISTRIKTER

FORBINDELSER
I LANDDISTRIKTER

MERE MODSTANDSDYGTIGE
LANDDISTRIKTER

VELSTÅENDE
LANDDISTRIKTER

Styrkede lokalsamfund

Større digital
konnektivitet

Miljømæssig
modstandsdygtighed

Diversiﬁcering af
økonomiske aktiviteter

Klimaindsats

Større merværdi
af landbrugs- og
landbrugsfødevareaktiviteter

Bedre adgang til tjenester
Social innovation

Transportforbindelser og nye
former for mobilitet
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Europas fremtid afhænger også af landdistrikterne,
som er hjemsted for næsten 30 % af EU’s befolkning
(137 millioner mennesker) og dækker 80 % af EU’s
område. Landdistrikterne spiller en aktiv rolle
i EU’s grønne og digitale omstilling
Friheden til at udføre fjernarbejde eller følge
fjernstudier er ved at blive en realitet for mange
europæere og åbner nye muligheder for unge
familier, virksomheder og landsbysamfund.
Innovation inden for bæredygtigt landbrug er ikke
kun godt for menneskers sundhed og klimaet, men
også for Europas fødevaresikkerhed.

effektive og humane regler for asyl og migration.
Den 2. juni 2021 fremlagde Kommissionen en ny
strategi for at styrke Schengenområdet med henblik
på at sikre en effektiv forvaltning af EU’s ydre
grænser, øge politisamarbejdet og det retlige
samarbejde, forbedre beredskabet og forvaltningen
og fuldføre udvidelsen af Schengenområdet. Den
Europæiske Unions Asylagentur blev operationelt
i januar 2022 og øgede omfanget af bistand til
medlemsstaterne. Aktiveringen af netværket for
krisestyringsplanlægning med det formål at
forbedre situationskendskabet og systemet for
tidlig varsling på migrationsområdet viste, hvilken
central rolle informationsudveksling spiller.

Den langsigtede vision for landdistrikterne, der
blev lanceret i juni 2021, udstikker kursen mod
stærke, forbundne, modstandsdygtige og velstående
landdistrikter. I december 2021 blev der lanceret en
pagt for landdistrikterne, som inddrager
landsbysamfundenes stemmer og synspunkter,
samtidig med at en fælles handlingsplan for
landdistrikterne vil bidrage til at omsætte den
langsigtede vision til en realitet. Det er i den ånd, at
NextGenerationEU lægger særlig vægt på vores
landdistrikters velstand: Via de 25 nationale
genopretnings- og resiliensplaner, som Rådet vedtog
den 30. juni 2022, ydes der en støtte til landdistrikter
og fjerntliggende områder på omkring 14,6 mia. EUR,
herunder investeringer og reformer på en lang række
områder såsom naturgenopretning,
højhastighedsinternetforbindelser og lokale jernbaner.

EUROPAS UNGE OG
DELTAGELSESBASERET
POLITIKUDFORMNING
I lyset af covid-19-pandemien har unge ofret en
stor del af deres frihed for andres sundhed og
sikkerhed. De er virkelig gået forrest med et godt
eksempel. I sin tale om Unionens tilstand 2021
foreslog kommissionsformand Ursula von der Leyen
at gøre 2022 til det europæiske ungdomsår. Det
udgør en mulighed for Den Europæiske Union til at
gå mere i dialog med de unge for at høre, hvad de
efterspørger og drømmer om for Europa.

Der er behov for en ambitiøs og bæredygtig EUpolitik for lovlig migration for at tiltrække de talenter,
som vores virksomheder i byer og landdistrikter har
brug for. I april 2022 fremlagde Kommissionen en
pakke om færdigheder og talenter. Den
indeholder lovgivningsmæssige forslag med henblik
på at forbedre vandrende arbejdstageres rettigheder
og lette mobiliteten inden for EU for fastboende
udlændinge. Kommissionen vil lancere en EUtalentpulje for at gøre det lettere at finde match
til ledige stillinger blandt tredjelandsstatsborgere.
Der er ved at blive iværksat en pilotordning med
fokus på ukrainske flygtninge. For at styrke det
operationelle samarbejde med lande uden for EU
om at matche kvalifikationsbehovet på
arbejdsmarkedet iværksætter Kommissionen
talentpartnerskaber med centrale partnere.

Halvvejs gennem det europæiske ungdomsår er der
opnået imponerende resultater:
• Inddragelse af 27 medlemsstater, 6 tredjelande,
30 generaldirektorater og tjenestegrene
i Europa-Kommissionen og 120 interessenter.
• Omkring 90 flagskibsinitiativer fra
Kommissionen rettet mod unge og tusindvis af
aktiviteter og arrangementer gennemført af
medlemsstater i og uden for Europa.

Siden Kommissionen forelagde den nye pagt om
migration og asyl i september 2020, er der gjort
fremskridt med hensyn til at tage fat på spørgsmålet
om migration i bred forstand. Pagten kombinerer
en robust og retfærdig grænseforvaltning med

• Inden for rammerne af kampagner på de
sociale medier blev opslag med henblik på
bevidstgørelse vist 240 millioner gange, og de
nåede ud til 80 % af europæerne i aldersgruppen
18-25 år.
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borgere, som skal kontrolleres af de nationale
myndigheder:
• Stop finning – stop handelen
• Red bier og landmænd! Mod et bivenligt
landbrug for et sundt miljø
• Bevar dyremishandlingsfri kosmetik — Kæmp
for et Europa uden dyreforsøg.

Kommissionen lancerede i 2022 et nyt initiativ
kaldet ALMA (aim, learn, master, achieve) for at
hjælpe de mest sårbare eller dårligst stillede unge
med at få adgang til arbejdsmarkedet. ALMA
omfatter et superviseret udlandsophold i en anden
EU-medlemsstat i en periode på 2-6 måneder
ledsaget af coaching og rådgivning før, under og
efter opholdet. ALMA føjer sig til den styrkede
ungdomsgaranti, der blev lanceret i 2020, og som
er et tilsagn fra alle medlemsstater om at sikre, at
alle under 30 år modtager et kvalitetstilbud om
beskæftigelse, videreuddannelse, en
lærlingeuddannelse eller et praktikophold inden 4
måneder efter, at de er blevet arbejdsløse eller har
forladt uddannelsessystemet. Ungdomsgarantien,
der er en succes i mange EU-medlemsstater, er ved
at blive udvidet til at omfatte Vestbalkan for at
sikre, at ingen unge borgere i regionen lades
i stikken.

Kommissionen er fast besluttet på at sikre
gennemsigtighed og legitimitet i EU’s politiske
beslutningsproces. Et af dens vigtigste mål er at
fremme europæernes og civilsamfundets deltagelse
i den politiske beslutningsproces. Offentligheden og
interessenterne kan komme med input via portalen
Deltag i debatten i hele den politiske
beslutningsproces, fra de første idéer, som
K o m m i s s i o n e n f r e m s æ t t e r, t i l e f t e r
kommissærkollegiets vedtagelse af initiativerne.
For yderligere at forenkle høringsprocessen
lancerede Kommissionen i november 2021
enkeltstående indkaldelser af feedback, en tilgang,
der kombinerede to tidligere trin. De er nu blevet
oversat til alle EU-sprog for at gøre det muligt for
flest mulige at deltage. Høringer blev også mere
tilgængelige for personer med handicap
i overensstemmelse med strategien for rettigheder
for personer med handicap, og forskersamfundet
opfordres til at fremlægge relevant videnskabelig
forskning fra begyndelsen af høringerne.

Vi mener, Europa har brug for ungdommens ånd for
at overvinde pandemien og indlede et nyt kapitel.
Det er grunden til, at det europæiske ungdomsår
går hånd i hånd med NextGenerationEU, som
investerer i et grønnere og mere retfærdigt samfund
og en grønnere og mere retfærdig økonomi de
kommende år.

For i højere grad at informere om mulighederne for
at bidrage til politikudformningen via de sociale
medier samarbejder Kommissionen aktivt med Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det
Europæiske Regionsudvalg, Kommissionens
repræsentationer i medlemsstaterne, nationale
myndigheder og andre repræsentative
organisationer. I alt har Kommissionen åbnet op for

For at give unge mulighed for at komme til orde
i EU’s politiske beslutningsproces koordinerede
Kommissionen i løbet af hele 2022 en række
aktiviteter i tæt kontakt med Europa-Parlamentet,
medlemsstaterne, regionale og lokale myndigheder,
ungdomsorganisationer og unge europæere direkte.
En tredjedel af borgerpanelerne på konferencen
om Europas fremtid bestod af unge (i alderen
16-25 år).
2022 markerede også 10-årsjubilæet for det
europæiske borgerinitiativ. Kommissionen har siden
midten af september 2021 registreret ti nye
europæiske borgerinitiativer, som opfordrer til,
at der gøres en EU-indsats på områder lige fra
bedre arbejdsforhold i beklædningssektoren til
beskatning af grønne produkter og flere
dyrerettigheder. I dette tidsrum har tre initiativer
indsamlet mere end 1 million underskrifter fra
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mere end 5 000 feedbackmuligheder og modtaget
mere end 3 millioner bidrag. Siden talen om
Unionens tilstand i 2021 har Kommissionen
modtaget næsten 600 000 bidrag fra borgere,
virksomheder og interessenter om mere end
800 af dens politiske initiativer.

BORGERNE SKABER EUROPAS
FREMTID
Fra 9. maj 2021 til 9. maj 2022 nåede Den
Europæiske Union ud til hundredtusindvis af
europæere, som aldrig havde tænkt sig at blive
involveret i EU’s beslutningsproces. Konferencen
om Europas fremtid udgjorde en enestående
øvelse i deltagelsesdemokrati af hidtil uset størrelse
og omfang. Slutrapporten fra konferencen, som
indeholder 49 forslag og 326 konkrete
foranstaltninger, blev forelagt formændene for
de tre EU-institutioner den 9. maj 2022. De er
resultatet af drøftelserne på konferencens
plenarforsamling – som omfattede borgere, valgte
repræsentanter på EU-plan og nationalt, regionalt
og lokalt niveau, arbejdsmarkedets parter og
civilsamfundet.

Med et tilskud fra Det Europæiske
Solidaritetskorps cyklede Leverne
Nijman og Leah Corsmit fra det
nordlige Nederlandene til Bruxelles.
De gav gæsteforelæsninger om EU
og talte med over 800 unge for at
indsamle deres idéer om Europas
fremtid.
blev afholdt af civilsamfundsorganisationer,
ofte i samarbejde med nationale, regionale og
lokale myndigheder. Et af disse græsrodsprojekter
var Untold Stories, som har til formål at lade
menneskers røster og beretninger fra lande, som
der ikke i samme grad rapporteres om, eller som
ikke i samme grad er repræsenteret på den
europæiske scene, blive hørt. Untold Stories
omfatter syv tværfaglige workshopper i syv
europæiske lande, hvor unge journalister og
aktivister samarbejder om at skabe en platform for
lokale fordybende multimediepræsentationer og for
deres idéer om vores kollektive fremtid.

Flere end 750 000 deltagere delte og drøftede
næsten 19 000 idéer på den flersprogede digitale
platform. Platformen for samtaledemokrati, der
var specifikt udformet til konferencen, blev besøgt
af mere end 5 millioner mennesker og er tilgængelig
på alle 24 officielle EU-sprog. Automatisk
maskinoversættelse gav mulighed for at føre en
direkte tværnational dialog mellem brugerne og at
omgå sprogbarriererne. Alle procedurerne blev
offentliggjort for at sikre fuld gennemsigtighed, og
platformen fungerer som et register for processen.

Et centralt element på konferencen var det arbejde,
som 800 tilfældigt udvalgte borgere, der deltog i de

De mere end 6 500 arrangementer, der blev afholdt
inden for rammerne af konferencen, havde
forskellige former, lige fra tilfældigt udvalgte
borgerpaneler til græsrodsarrangementer, der

Konferencen om
Europas fremtid gav
borgere fra alle samfundslag
større indflydelse på, hvad EU
skal gøre i fremtiden.
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fire europæiske borgerpaneler, udførte. En
tredjedel af deltagerne var mellem 16 og 25 år,
hvilket sikrede en betydelig deltagelse af unge
i konferencen. De samledes i tre weekender for på
grundlag af input fra platformen at føre indgående
drøftelser om forslag til løsninger på de
udfordringer, som Den Europæiske Union står over
for. På baggrund af succesen med dette innovative
debatforum vil Kommissionen give borgerpaneler
tid og ressourcer til at fremsætte anbefalinger,
inden den fremover fremlægger vigtige
lovgivningsforslag.

under Kommissionens ansvarsområde (f.eks.
spørgsmål vedrørende mental sundhed).
De første nye forslag vil blive offentliggjort
i forbindelse med formand Ursula von der
Leyens tale om Unionens tilstand i september
2022. Forslagene vil være at finde blandt dem, der
skal medtages i Kommissionens arbejdsprogram
for 2023. Kommissionen vil i sin opfølgning sikre,
at nye reformer og politikker ikke gensidigt udelukker
drøftelser om behovet for en ændring af traktaterne,
idet der fokuseres på at få mest muligt ud af det,
som p.t. kan lade sig gøre, og fortsat være åben
over for eventuelle nødvendige traktatændringer.

I juni 2022 fastlagde Kommissionen fire
arbejdsområder for at reagere på forslagene fra
konferencen. For det første eksisterende initiativer,
som vedrører forslagene (f.eks. den europæiske
klimalov), for det andet de forslag, som
Kommissionen allerede har fremlagt, og som det
er op til Europa-Parlamentet og Rådet at vedtage
(f.eks. den nye pagt om migration og asyl), for det
tredje planlagte initiativer, hvorved idéerne skal
føres ud i livet, og som bygger på de nye overvejelser
fra konferencen (f.eks. retsakten om mediefrihed)
og for det fjerde nye initiativer eller arbejdsområder,
der er inspireret af forslagene, og som falder ind

Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet, Dubravka Šuica,
næstformand for Europa-Kommissionen, og Ursula von der Leyen,
formand for Europa-Kommissionen, ved afslutningsarrangementet
for konferencen om Europas fremtid.

For at holde de borgere, som deltog i konferencen,
orienteret og fastholde momentum vil der blive
afholdt et fe e d b a c k a r r a n g e m e n t o m
konferencen i efteråret 2022. Dette arrangement
vil udgøre en mulighed for at informere om og
redegøre for de tre EU-institutioners opfølgning,
ligesom der vil blive gjort status over de hidtidige
fremskridt. Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen har forpligtet sig til i fællesskab og
fuld gennemsigtighed at følge op på forslagene fra
konferencen, hver især inden for deres respektive
kompetenceområder og i overensstemmelse med
traktaterne.
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SEPTEMBER 2021
15.9

16.9

Europa-Kommissionen
vedtager meddelelsen om det
nye europæiske Bauhaus,
der fastlægger de rammer,
centrale principper og vigtigste
foranstaltninger, der skal
fremme initiativet.

Kommissionen foreslår vejen
mod det digitale årti, som
skal bidrage til realiseringen
af EU’s digitale omstilling
inden 2030.

16.9
Kommissionen vedtager sin
hidtil første henstilling om
journalisters sikkerhed.

16.9
Kommissionen opretter
EU’s Myndighed for
Kriseberedskab og ‑indsats
på Sundhedsområdet (HERA)
for at forebygge, opdage og
hurtigt sætte ind over for
sundhedskriser.

16.9
EU foreslår et styrket
partnerskab med IndoStillehavsregionen for at
fremme handel, investeringer og
konnektivitet.

22.9
Kommissionen vedtager en
omfattende gennemgang af
EU’s forsikringsregler, der
hjælper forsikringsselskaber
med at opskalere langsigtede
investeringer og samtidig sigter
mod at gøre forsikrings- og
genforsikringssektoren mere
modstandsdygtig.

29.9
Kommissionen vedtager meddelelsen om
europæiske missioner, der har til formål at
tackle væsentlige udfordringer i forbindelse med
sundhed, klima og miljø og at nå ambitiøse og
inspirerende mål på disse områder.
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OKTOBER 2021
5.10
Kommissionen fremlægger
den hidtil første EU-strategi
for bekæmpelse af
antisemitisme og fremme
af jødisk liv.

12.10
Kommissionen udsteder den
første grønne obligation
til finansiering af den
bæredygtige genopretning.

13.10
Kommissionen og den
højtstående repræsentant/
næstformand Josep Borrell
fremlægger en tilgang til
et stærkere EU-engagement
i et fredeligt, bæredygtigt og
fremgangsrigt Arktis.

27.10
Kommissionen vedtager
en gennemgang af EU’s
bankregler for sikre, at
bankerne i EU bliver mere
modstandsdygtige over for
potentielle økonomiske chok
i fremtiden og fortsat kan
bidrage til EU’s genopretning
efter covid-19-pandemien og til
omstillingen til klimaneutralitet.

28.10
Det Europæiske
Lægemiddelagenturs
styrkede mandat, som blev
foreslået af Kommissionen,
træder i kraft.
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NOVEMBER 2021
2.11

13.11

På COP26-konferencen om
klimaændringer fremsætter
Kommissionen et tilsagn om 1
mia. EUR til beskyttelse af
verdens skove.

Der opnås politisk enighed
om at styrke arbejdet i Det
Europæiske Center for
Forebyggelse af og Kontrol
med Sygdomme, navnlig inden
for overvågning, tidlig varsling,
beredskab og indsats.

17.11
Kommissionen vedtager nye
forslag for at standse
skovrydning, innovere
inden for bæredygtig
affaldshåndtering og skabe en
sund jordbund for mennesker,
natur og klima.

18.11
Kommissionen vedtager
en meddelelse om en
konkurrencepolitik egnet til
nye udfordringer, hvori der
redegøres for den vigtige rolle, som
konkurrencepolitikken spiller for
Europas vej mod genopretning og en
grøn og digital omstilling samt for et
modstandsdygtigt indre marked.

19.11
TAIEX (Kommissionens
instrument til teknisk bistand og
informationsudveksling) fejrer sit 25års jubilæum. I løbet af de sidste 25
år har den mobiliseret EU’s offentlige
eksperter over 40 000 gange og har
hjulpet offentlige forvaltninger i EU og
resten af verden med at tackle digitale,
miljømæssige og sundhedsmæssige
udfordringer.

25.11
Kommissionen fastsætter
nye love om politisk
reklame, valgrettigheder
og partifinansiering, der
har til formål at beskytte
valgintegriteten og den åbne
demokratiske debat.

25.11
Kommissionen foreslår nye
foranstaltninger, der skal
forbedre virksomhedernes
evne til at rejse kapital
i hele EU og sikre, at EU’s
indbyggere får de bedste
tilbud på opsparing og
investering.

26.11
EU og Asien bekræfter på
ASEM-topmødet deres
partnerskab og fælles
engagement i retning af en
mere robust genopretning efter
pandemien.
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DECEMBER 2021
1.12

1.12

EU lancerer Global Gateway,
der er en ny europæisk
strategi, som tager sigte på
at forbedre intelligente, rene
og sikre forbindelser i den
digitale sektor og i energi- og
transportsektoren og på at styrke
sundheds-, uddannelses- og
forskningssystemer i hele verden.

Kommissionen baner vejen for yderligere
digitalisering af EU’s retssystemer og
gør dem mere tilgængelige og effektive.

8.12
Kommissionen foreslår et nyt
værktøj til bekæmpelse af
bevidst økonomisk pres fra lande
uden for EU.

8.12
På topmødet om ernæring med henblik
på vækst giver Kommissionen
tilsagn om at forbedre ernæringen
ved at tilvejebringe finansiering
på 2,5 mia. EUR mellem 2021 og
2024.

9.12
Kommissionen fremlægger en
handlingsplan, der skal hjælpe
den europæiske socialøkonomi
med at trives og udnytte både
dens økonomiske potentiale og
dens bidrag til en retfærdig og
inklusiv genopretning efter covid-19pandemien.

9.12
Kommissionen foreslår,
at listen over strafbare
handlinger i EU udvides til at
omfatte hadefuld tale og
hadforbrydelser.

9.12
Kommissionen fremsætter
et forslag til forbedring af
arbejdsvilkårene for personer,
der arbejder via digitale
arbejdsplatforme, og offentliggør
udkast til retningslinjer for
selvstændige enkeltpersoners
anvendelse af konkurrencereglerne
på kollektive overenskomster.

14.12
For at støtte omstillingen
til renere, grønnere og
mere intelligent mobilitet
foreslår Kommissionen
at modernisere EU’s
transportsystem.

14.12
Kommissionen foreslår nye regler for at gøre
Schengenområdet uden kontrol ved de indre
grænser mere modstandsdygtigt.
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Kommissionens nye
strategi for digital finans
baner vejen for moderne og
strømlinet indberetning af
tilsynsdata.

15.12
Kommissionen foreslår en ny EUramme for dekarbonisering af
gasmarkederne, fremme af brint
og reduktion af metanemissioner.

15.12
EU og Moldova underskriver en
tilskudsaftale på 60 mio. EUR for at
hjælpe landet med at håndtere den
nuværende alvorlige gaskrise.

16.12
En ny dagsorden for
genopretning, robusthed og
reform fremlægges på topmødet
i Det Østlige Partnerskab.

21.12
Der foreslås en ny politik til støtte
for afvæbning, demobilisering
og reintegration af tidligere
kombattanter som led i EU’s
bredere bidrag til fredsopbygning.

22.12
Kommissionen foreslår hurtig
gennemførelse af den internationale
aftale om minimumsbeskatning af
multinationale selskaber.

JANUAR 2022
1.1

14.1

20 år med euroen i lommen.
Det europæiske ungdomsår
begynder.

Kommissionen vedtager et
forslag til Rådets henstilling
om læring med henblik på
miljømæssig bæredygtighed.

18.1
På området for videregående
uddannelse vedtager
Kommissionen to nye initiativer,
der skal gøre universiteterne
i EU klar til fremtiden
gennem et dybere tværnationalt
samarbejde.

18.1
Kommissionen offentliggør en
værktøjskasse, der skal hjælpe med
at afværge udenlandsk indblanding
i forskning og innovation.

26.1
Kommissionen fremlægger
erklæring om digitale
rettigheder og principper for
alle i EU.

27.1
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FEBRUAR 2022
1.2
Kommissionen foreslår
en makrofinansiel
nødhjælpspakke på 1,2 mia.
EUR til Ukraine.

2.2
Kommissionen godkender i princippet en
supplerende delegeret retsakt om
klima, som vil bidrage til at fremskynde
overgangen fra faste og flydende
fossile brændstoffer, herunder kul, til en
klimaneutral fremtid.

2.2
Kommissionen foreslår en
standardiseringsstrategi med
en ny tilgang, der skal gøre EU’s
standarder til de førende i verden,
fremme dets værdier og føre til et
modstandsdygtigt, grønt og digitalt
indre marked.

8.2
Kommissionen foreslår
et omfattende sæt
foranstaltninger for at sikre
EU’s modstandsdygtighed,
teknologiske førerposition og
forsyningssikkerhed inden
for halvlederteknologier
og -anvendelser.

15.2
EU tager initiativ til
et satellitbaseret
konnektivitetssystem
og sætter skub i indsatsen
for rumtrafikstyring med
henblik på et mere digitalt og
modstandsdygtigt Europa.

15.2

17.-18.2

Kommissionen fremlægger
foranstaltninger, der skal bidrage
til det europæiske forsvar, øge
innovationen og mindske strategisk
afhængighed. Disse nye initiativer
er konkrete skridt hen imod et mere
integreret og konkurrencedygtigt
europæisk forsvarsmarked, navnlig fordi
de vil styrke samarbejdet inden for EU.

På topmødet mellem Den
Afrikanske Union og EU
i Bruxelles når lederne til enighed
om en fælles vision for 2030.
Den vil blive understøttet af
investeringspakken mellem Afrika
og Europa med investeringer til en
værdi af 150 mia. EUR.
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19.2
Efter Ukraines anmodning om bistand
i lyset af de eskalerende trusler fra
Rusland aktiverer Det Europæiske
Beredskabskoordineringscenter EUcivilbeskyttelsesmekanismen. I juni er
der leveret over 35 000 ton bistand fra
alle 27 EU-medlemsstater, Tyrkiet, Norge
og Nordmakedonien til Ukraine.

23.2
Kommissionen foreslår en ny
europæisk dataforordning
med regler om, hvem der kan
anvende og tilgå data, der
genereres i EU, på tværs af alle
økonomiske sektorer, for at sikre
retfærdighed i det digitale miljø og
åbne muligheder for datadreven
innovation.

23.2
23.2

EU opnår enighed om en første
pakke af sanktioner som reaktion
på Ruslands anerkendelse af
de ikkeregeringskontrollerede
områder i Donetsk oblast og
Luhansk oblast i Ukraine som
uafhængige enheder og beslutningen
om at sende russiske tropper til disse
områder.

Kommissionen foreslår
et nyt direktiv om due
diligence i forbindelse
med virksomheders
bæredygtighed, der
fastsætter regler for
virksomheder om respekt for
menneskerettighederne og
miljøet i globale værdikæder.

25.2
EU indfører yderligere
individuelle og økonomiske
sanktioner som reaktion på
Ruslands militære aggression
mod Ukraine. Denne anden
pakke af sanktioner vedrører
finans-, energi-, transport- og
teknologisektorerne samt
visumpolitikken.

28.2
EU godkender en tredje
pakke af sanktioner mod
Rusland.
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MARTS 2022
2.3

8.3

Kommissionen foreslår at
aktivere direktivet om
midlertidig beskyttelse
for at yde hurtig og effektiv
bistand til mennesker, der
flygter fra krigen i Ukraine.

Kommissionen foreslår en
samhørighedsaktion for
flygtninge i Europa (CARE) for at
give EU-lande og regioner mulighed
for at yde nødhjælp til mennesker,
der flygter fra Ruslands invasion af
Ukraine.

8.3

9.3

Kommissionen foreslår EU-regler til
bekæmpelse af vold mod kvinder
og vold i hjemmet.

Kommissionen opretter en
solidaritetsmekanisme til flytning
inden for EU af flygtninge af
medicinske grunde under EUcivilbeskyttelsesmekanismen.

9.3
I lyset af situationen
i Ukraine og som reaktion
på Belarus’ involvering
i aggressionen indfører
EU yderligere
målrettede sanktioner.

11.3
”Freeze and Seize”-taskforcen,
som blev oprettet af Kommissionen
for at sikre en effektiv gennemførelse
af EU’s sanktioner mod russiske og
belarusiske oligarker på EU’s område,
iværksættes.

15.3
16.3

EU indfører en fjerde
pakke af økonomiske og
individuelle sanktioner
i forbindelse med Ruslands
militære aggression mod
Ukraine.

#StandWithUkraine

Kommissionen foreslår ændringer af
forordningen om værdipapircentraler
for at øge effektiviteten af EU’s
afviklingsmarkeder og samtidig sikre
den finansielle stabilitet, hvilket er et
centralt element i handlingsplanen
for kapitalmarkedsunionen fra 2020.

21.3
EU når til enighed om et strategisk
kompas for stærkere sikkerhed og
forsvar i EU i det næste årti.
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22.3

22.3

Kommissionen lancerer en
one-stop-shop til støtte for
ukrainske forskere.

Den første dag, hvor
forordningen om et
paneuropæisk personligt
pensionsprodukt finder
anvendelse og dermed baner
vejen for en ny frivillig EUdækkende ordning, der skal
hjælpe folk med at spare op til
deres pension.

23.3
Kommissionen skitserer muligheder
for at dæmpe høje energipriser
via fælles gasindkøb og et
obligatorisk minimumsniveau for
gaslagring.

23.3
Kommissionen fremlægger
foranstaltninger, der skal øge
den globale fødevaresikkerhed
og støtte landbrugere og
forbrugere i EU i lyset af de
stigende fødevarepriser og
inputomkostninger.

23.3
Europa-Kommissionen
vedtager midlertidige
kriserammebestemmelser,
således at medlemsstaterne
kan udnytte den fleksibilitet,
der er indbygget
i statsstøttereglerne, og derved
støtte økonomien i forbindelse
med Ruslands invasion af Ukraine.

24.3
Parlamentet og Rådet når
til politisk enighed om
forordningen om digitale
markeder. Denne forordning
vil sikre retfærdige, åbne
og konkurrenceprægede
digitale markeder, så digitale
virksomheder kan vokse på det
indre marked og konkurrere
globalt.

25.3
Kommissionen og USA
meddeler, at de i princippet
er nået til enighed om
en ny transatlantisk
databeskyttelsesramme, der
vil fremme datastrømme på
tværs af Atlanterhavet.

28.3

30.3

Kommissionen vedtager en
henstilling til medlemsstaterne
om straks at skride til handling
vedrørende ordninger for
tildeling af statsborgerskab
og opholdsret til investorer
i forbindelse med den russiske
invasion af Ukraine.

Inden for cirkulær økonomi
foreslås der nye regler for at
gøre bæredygtige produkter til
normen i EU, forbedre cirkulære
forretningsmodeller og styrke
forbrugernes indflydelse på den
grønne omstilling.
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APRIL 2022
6.4

6.4

EU træffer foranstaltninger
til støtte for Sahel-regionen
og området omkring
Tchadsøen i Afrika med
et samlet finansieringsbeløb
på 554 mio. EUR, der skal
anvendes til både at afhjælpe
akut fødevareusikkerhed og
forbedre fødevaresystemernes
bæredygtighed på længere sigt.

Som reaktion på konsekvenserne af
Ruslands aggression mod Ukraine
bebuder EU en støttepakke til en
værdi af 225 mio. EUR til støtte
for fødevaresikkerhed og
modstandsdygtighed i Mellemøsten
og Nordafrika.

8.4
Kommissionens formand,
Ursula von der Leyen, og den
højtstående repræsentant,
Josep Borrell, besøger
Ukraine og mødes med Ukraines
præsident, Volodymyr Zelenskyj.
Kommissionens formand, Ursula
von der Leyen, overdrager EUspørgeskemaet.

8.4
EU når til enighed om en
femte pakke af restriktive
foranstaltninger over for
Rusland som reaktion på landets
brutale aggression mod Ukraine
og dets befolkning.

9.4

20.4

I forbindelse med det globale
donorarrangement og
kampagnen ”Stand up
for Ukraine” indsamles der
9,1 mia. EUR til personer på flugt
fra den russiske invasion, både
inden for Ukraine og uden for,
herunder 1 mia. EUR fra EuropaKommissionen. Den Europæiske
Bank for Genopbygning og
Udvikling giver tilsagn om
yderligere 1 mia. EUR.

EU markerer 30 år med humanitære bistands- og civilbeskyttelsesforanstaltninger til hjælp
for mennesker i nødsituationer
i hele verden.

23.4
Parlamentet og Rådet når
til politisk enighed om
forordningen om digitale
tjenester. Retsakten fastsætter
en ny og hidtil uset standard for
onlineplatformes ansvarlighed
og bedre beskyttelse af
internetbrugere og deres
grundlæggende rettigheder.
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25.4
25.4

Formand Ursula von der Leyen og
Indiens premierminister, Narendra
Modi, lancerer handels- og
teknologirådet mellem EU og
Indien.

Kommissionen foreslår at styrke
Den Europæiske Unions Agentur
for Strafferetligt Samarbejdes
mandat til at indsamle og
bevare bevismateriale vedrørende
krigsforbrydelser og samarbejde
med internationale domstole i denne
henseende.

26.4
Team Europe øger støtten
til de tørkeramte lande på
Afrikas Horn, og EU og dets
medlemsstater giver tilsagn om
i alt 633 mio. EUR til forbedring
af fødevaresikkerheden.

27.4
Kommissionen foreslår en EUretsakt og en henstilling om
bekæmpelse af urimelige
sagsanlæg mod journalister og
menneskerettighedsforkæmpere.

27.4
Kommissionen foreslår en
politik for lovlig migration,
herunder initiativer, der vil
gavne EU’s økonomi, styrke
samarbejdet med tredjelande
og forbedre den overordnede
migrationsstyring på lang sigt.

28.4
EU og dets internationale
partnere fremsætter en
erklæring om internettets
fremtid.
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MAJ 2022
3.5
Kommissionen lancerer
det europæiske
sundhedsdataområde. Det
vil sætte folk i stand til at have
kontrol over og anvende deres
sundhedsdata i deres hjemland eller
i andre medlemsstater og fremme
et ægte indre marked for digitale
sundhedstjenester og -produkter.

9.5
Konferencen om Europas
fremtid afslutter sit
arbejde. Dets et år lange
rejse med drøftelse, debat og
samarbejde mellem borgere og
politikere udmunder i 49 forslag
og over 320 foranstaltninger,
som EU-institutionerne skal
følge op på.

9.-10.5
EU er vært for den sjette
Bruxelleskonference om
støtte til Syriens og regionens
fremtid, som mobiliserer bistand
til syrere og værtssamfund
i nabolandene via tilsagn om
i alt 6,4 mia. EUR i 2022 og
i fremtiden. Af dette beløb gav
EU tilsagn om over 4,8 mia.
EUR, heraf over 3,1 mia. EUR fra
Kommissionen.

10.5
Der opnås politisk enighed
om forordningen om
digital operationel
modstandsdygtighed,
som bidrager til at sikre, at
vores finanssystem er mere
modstandsdygtigt over
for cyberangreb og andre
digitale risici.

11.5
Kommissionen foreslår ny EU-lovgivning
for at forebygge og bekæmpe seksuelt
misbrug af børn online.

12.5

11.5

På det andet globale
covid-19-topmøde giver
Kommissionen tilsagn om
at fremskynde udrulningen
og udbredelsen af vacciner
og andre covid-19foranstaltninger i Afrika
med yderligere 400 mio.
EUR i støtte.

Kommissionen foreslår skattemæssigt
egenkapitalincitament for at hjælpe
virksomheder med at vokse, blive
stærkere og mere modstandsdygtige.
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12.5
EU og Japan afholder deres 28.
topmøde i Tokyo. De bekræfter
deres tætte og omfattende
forbindelser og lancerer deres
digitale partnerskab.

12.5
Kommissionen foreslår at oprette
solidaritetsbaner for at hjælpe
Ukraine med at eksportere
landbrugsprodukter.

13.5
Der opnås politisk enighed
om nye regler om
cybersikkerhed i net- og
informationssystemer,
der sikrer, at borgere og
virksomheder beskyttes og
kan have tillid til væsentlige
tjenester.

18.5
EU fremlægger
REPowerEU-planen
om hurtigt at mindske
afhængigheden
af russiske fossile
brændstoffer og
fremskynde den grønne
omstilling.

18.5
Kommissionen og den højtstående
repræsentant fremlægger en analyse
af investeringsunderskuddene på
forsvarsområdet og foreslår yderligere
foranstaltninger og tiltag, der er
nødvendige for at styrke Europas industriog teknologigrundlag på forsvarsområdet.

18.5
EU løfter sløret for et strategisk
partnerskab med Golfstaterne,
der har til formål at udvide
og uddybe samarbejdet med
Golfstaternes Samarbejdsråd og
dets medlemslande.

18.5
Kommissionen fremlægger planer
for EU’s øjeblikkelige reaktion for at
tackle Ukraines finansieringsgab
og genopbygningen på længere
sigt.

23.5
Kommissionen vedtager en
beredskabsplan for transport
med konkrete foranstaltninger
til beskyttelse af EU’s transport
i krisetider.

25.5
Kommissionen foreslår regler om
kriminalisering af overtrædelsen af
restriktive foranstaltninger og om
indefrysning og konfiskation af aktiver
tilhørende personer, der overtræder
restriktive foranstaltninger, og andre
kriminelle.
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JUNI 2022
3.6
7.6

EU når til enighed om en
sjette pakke af restriktive
foranstaltninger over
for Rusland, herunder et
omfattende forbud mod import
af russisk olie.

Der opnås politisk enighed om et
forslag vedrørende kønsfordeling
i selskabsbestyrelser.

16.6
Der opnås enighed om en ny
adfærdskodeks om desinformation
på grundlag af Kommissionens
vejledning fra maj 2021.

22.6
Kommissionen vedtager forslag
om at genoprette Europas
natur senest i 2050 og halvere
anvendelsen af pesticider
inden 2030.

23.6
EU’s ledere giver Ukraine
og Moldova status som EUkandidatlande. De anerkender
også det europæiske perspektiv
for Georgien.

23.6
Møde mellem EU’s og
Vestbalkans ledere forud for
Det Europæiske Råds møde i
Bruxelles.

24.6

30.6

EU fremlægger den nye
dagsorden for international
havforvaltning.

Parlamentet og EU’s
medlemsstater når til
politisk enighed om en ny
forordning til håndtering af
konkurrenceforvridningen fra
udenlandske subsidier i det
indre marked.

30.6
Kommissionens formand, Ursula
von der Leyen, og New Zealands
premierminister, Jacinda
Ardern, bekendtgør afslutningen
af forhandlingerne om en
omfattende handelsaftale.

30.6
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Europa-Parlamentet og Rådet når til
enighed om en forordning om europæiske
kryptoaktiver. Denne nye retlige
ramme vil beskytte forbrugerne,
markedsintegriteten og den finansielle
stabilitet og muliggøre yderligere
innovation i kryptoaktivsektoren.

UNIONENS TILSTAND 2022
TIDSLINJE

JULI 2022
1.7
De nye roamingregler træder
i kraft i tide til at sikre, at
borgerne fortsat kan roame til
hjemmetakst.

5.7
Kommissionen vedtager
en ny europæisk
innovationsdagsorden for
at bringe Europa i forreste
linje i forbindelse med den nye
bølge af deep tech-innovation
og nyetablerede deep techvirksomheder.

13.7
Retsstatsrapporten 2022:
Kommissionen udsteder specifikke
henstillinger til medlemsstaterne.

19.7
Den Europæiske Union indleder
tiltrædelsesforhandlinger med
Albanien og Nordmakedonien.

20.7
Kommissionen fremlægger
forslaget ”Spar på gassen til
en sikker vinter”, som er et nyt
lovgivningsværktøj og en plan for
reduktion af efterspørgslen efter
gas, der skal forberede EU på
forsyningsnedskæringer.
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