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1. Laga dagens värld genom att forma morgondagens
För mindre än ett år sedan tillträdde den här kommissionen efter att ha valts på ett mandat att
driva på Europas största omställning på mer än en generation. Kommissionens
arbetsprogram 2020 återspeglade detta mandat och de ambitioner som först skisserades i
ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer. I programmet lade vi fram grunderna i
vår vision om ett rättvisare, sundare, grönare och mer digitalt samhälle. Även om mycket har
förändrats det senaste året är denna ambition fortfarande drivande för nästa år.
Det senaste året har kommissionen satsat på att lägga grunden för den systemförändring
som Europa behöver, särskilt nu när ekonomierna drabbas hårt av den globala hälsokrisen.
De första 100 dagarna presenterade vi den europeiska gröna given, lade fram planer för
Europas digitala framtid, antog en färdplan för ett starkt socialt Europa för att genomföra den
europeiska pelaren för sociala rättigheter och lade fram en jämställdhetsstrategi. Vi lade också
fram en ny industristrategi, en plan för stöd till småföretag och åtgärder för att stärka den inre
marknaden. Vi lade fram förslag om att modernisera och förbättra anslutningsprocessen och
banade väg för den historiska överenskommelsen om att inleda förhandlingar med
Nordmakedonien och Albanien, och vi började bygga upp ett nytt partnerskap med Afrika.
Efter de 100 dagarna föreslog vi också en nystart för mångåriga frågor, bl.a. den nya
migrations- och asylpakten och strategin för EU:s säkerhetsunion. Vi tog itu med frågor som
påverkar hela vår värdegemenskap, bl.a. i form av den första årsrapporten om
rättsstatsprincipen som täcker alla medlemsstater. Och vi vidtog åtgärder i hela samhället,
om bl.a. jämställdhet, antirasism, kompetens och ungdomsfrågor.
Men av helt olika skäl kommer 2020 både att vara ett år att genast glömma och alltid
minnas. Den globala pandemi som tog Europa och världen med överraskning och de
nedstängningar av samhällen och ekonomier som följde blir mycket mer än smärtsamma
minnen för de miljontals människor i Europa som förlorat nära och kära, själva insjuknade
eller greps av djup ängslan för sin försörjning eller sin hälsa. Ingen av oss lär i förstone
glömma den bräcklighet eller osäkerhet som vi fortfarande känner omkring oss. Virusets
återkomst den senaste tiden i Europa visar att vi måste fortsätta att hantera viruset med
omsorg, försiktighet och samordning.
Men året kommer vi också att minnas för de skyndsamma och unika åtgärder som EU vidtagit
för att skydda liv och försörjningsmöjligheter. Europa visade sig kunna gripa in snabbt när
det behövs, visa verklig solidaritet när det är nödvändigt och kollektivt ändra saker och
ting när viljan finns. Allt från att sätta in alla tillgängliga EU-medel och utnyttja
flexibiliteten i statsfinans- och statsstödsreglerna till att bygga upp lager av medicinsk
utrustning. Från att hämta hem över 600 000 strandsatta EU-medborgare till att inrätta
instrumentet Sure för att hjälpa människor att behålla sina jobb och hålla företagen i gång.
Totalt har kommissionen vidtagit fler än 800 oförutsedda åtgärder om allt från
gränsförvaltning till stöd för jordbrukare och fiskare.
I framtiden kan man också minnas året för de allt snabbare förändringar det medförde och
de enorma möjligheter som det paradoxalt nog inneburit. Klimatförändringar, digital
teknik och geopolitik har redan i grunden påverkat samhället och varit drivande för vår
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dagordning. Pandemin har dock visat hur viktigt det är att Europa tar ledningen i den gröna
och digitala omställningen för mer motståndskraftiga samhällen och ekonomier. Detta skapar
en unik möjlighet att komma ur krisens efterdyningar och skapa ny livskraft för vårt EU.
Mot denna bakgrund tänker kommissionens det kommande året fokusera på två saker. För det
första att fortsätta att göra allt den kan för att hantera krisen och börja dra lärdom av den.
Framför allt ska detta ske genom att vi fortsätter våra ansträngningar att hitta, finansiera och
ge tillgång till ett säkert vaccin för alla i EU och omvärlden.
För det andra beskrivs i detta arbetsprogram hur EU kan ta tillfället i akt att leva upp till sina
ambitioner och leda den stora omställningen. Tack vare NextGenerationEU, den historiska
återhämtningsplan som kommissionen lagt fram tillsammans med en omarbetad
långtidsbudget, har EU redan verktygen som krävs för att ta vara på dessa möjligheter.
Med NextGenerationEU väljer EU inte bara att laga skadorna, satsa på återhämtning här och
nu och stödja dem som drabbats hårdast av krisen, utan också att bygga ett bättre levnadssätt i
morgondagens värld. Fokus ska ligga på hållbara investeringar och reformer: 37 % av
anslagen i faciliteten för återhämtning och resiliens ska öronmärkas för den gröna
omställningen och minst 20 % ska investeras i digital teknik. Vi kommer att arbeta hårt med
medlemsstaterna för att utarbeta och genomföra de nationella planerna för återhämtning och
resiliens. Dessutom ska kommissionen se till att 30 % av budgeten för NextGenerationEU på
750 miljarder euro anskaffas genom gröna obligationer. Och vi kommer att stödja parlamentet
och rådet för att snabbt nå en överenskommelse om det totala paketet på 1,8 biljoner euro så
att det kan börja ge resultat så snart som möjligt. Kommissionen tänker också lägga fram
ambitiösa förslag om nya inkomstkällor för EU-budgeten.
Det innebär att vi får de medel som krävs för att förverkliga de visioner och ambitioner vi
redan har. Det är därför som kommissionens arbetsprogram för 2021 innebär en övergång
från strategi till resultat, särskilt i form av nya lagstiftningsinitiativ och översyn av befintlig
lagstiftning, som uppföljning av de planer som skisserades för de sex huvudmålen i fjol.
Initiativen förtecknas i bilagorna I och II1. Vi tänker också nå resultat med de initiativ som
varit planlagda för 2020 men senarelades på grund av pandemin2.
Våra åtgärder ska även i fortsättningen vägledas av Agenda 2030 och dess mål för hållbar
utveckling, både internt och externt, samt av Parisavtalet.
För att förverkliga detta arbetsprogram tänker kommissionen också fokusera på att förklara
vad vi gör och ta hänsyn till allmänhetens åsikter. Som ett led i detta är det nu viktigare än
någonsin att inleda debatten inför konferensen om Europas framtid. De frågor som blivit
aktuella under det gångna året, t.ex. behovet av en starkare europeisk hälsounion och
varaktiga förändringar som pandemin kan få för vårt levnadssätt, kan bara hanteras på ett bra
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Var ett initiativ placerats i bilagorna till det här programmet ändrar inte ansvarsfördelningen i de
uppdragsbeskrivningar som ordförande Ursula von der Leyen skickat till varje kommissionsledamot.
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sätt om alla har möjlighet att få ett ord med i laget och om vi utnyttjar alla våra gemensamma
erfarenheter och kunskaper.
Med tanke på det geopolitiska läget och de planerade initiativens långsiktiga och nyskapande
karaktär kommer vårt arbete att fortsätta att bygga på strategisk framsynthet3. Den första
strategiska framsynsrapporten handlade om hur viktigt det är med resiliens för
återhämtningen och hur vår politik kan göras evidensbaserad och framtidssäkrad. Detta
upplägg kan också hjälpa oss att förbereda oss på nya utmaningar och möjligheter som
oundvikligen kommer att uppstå nästa år och som vi måste vara beredda att förutse och
reagera på.
2. Resultat med de sex huvudmålen
2.1 Den europeiska gröna given
När det gäller den europeiska gröna given tänker kommissionen fokusera på att se över
klimat- och energilagstiftningen för att anpassa den till det nyligen föreslagna målet att
minska utsläppen med minst 55 % fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Allt detta
samlas i 55 %-paketet som omfattar bl.a. förnybara energikällor, energieffektivitet först,
byggnader, markanvändning, energibeskattning, bördefördelning, handel med utsläppsrätter
och annan lagstiftning. Klimat- och energidiplomati förblir prioriterat i samarbetet med våra
externa partner.
Som nämns i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer har kommissionen för
avsikt att föreslå en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna för ge utländska
tillverkare och importörer i EU incitament att minska sina koldioxidutsläpp och samtidigt
säkerställa lika villkor på ett sätt som främjar handel och är förenligt med WTO.
Djupet och omfattningen av det planerade arbetet inom den europeiska gröna given
återspeglar den gröna omställningens systemviktighet och betydelse som tillväxtstrategi. Vi
tänker lägga fram en rad åtgärder för smarta och hållbara transporter, bl.a. en översyn av
förordningen om det transeuropeiska transportnätet och direktivet om intelligenta
transportsystem. Vi ska fortsätta att genomföra handlingsplanen för den cirkulära
ekonomin, med inriktning på ekodesign och hållbara produkter, särskilt cirkulär elektronik
där vi bl.a. vill förbättra insamling, återanvändning och reparation av mobiltelefoner, bärbara
datorer och annan elektronik.
Det visar att den europeiska gröna given går långt utöver minskade utsläpp. I denna anda
avser vi att följa upp EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 och strategin från jord
till bord, bl.a. för att främja ekologisk produktion, återställa skadade ekosystem, skydda våra
hav och kustregioner, skydda, återställa och hållbart förvalta skogar samt minska risken att
produkter som är förknippade med avskogning kommer ut på EU-marknaden. Vi kommer
också att få ut innovativa fodertillsatser på marknaden för att minska djuruppfödningens
miljöpåverkan.
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2.2 Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
För att detta ska bli Europas digitala decennium tänker vi lägga fram en färdplan med
tydliga mål för 2030, t.ex. för uppkopplingar, kompetens och digitala offentliga tjänster. Vår
strategi bygger på tydliga principer: rätt till integritet och digital uppkoppling, yttrandefrihet,
fritt flöde av data och it-säkerhet.
Vi kommer att vidta åtgärder på dessa områden, bl.a. i form av lagstiftning om säkerhet,
ansvar, grundläggande rättigheter och dataskyddsaspekter på artificiell intelligens och en
datalag för att slå fast grunderna för bättre kontroll och villkor för datadelning för enskilda
och företag.
På samma sätt tänker vi lägga fram förslag om en ny europeisk digital identitet så att det blir
enklare att göra saker och få tillgång till tjänster på nätet i hela Europa och se till att
människor har större kontroll över och trygghet med vilka data de sprider och hur de används.
För att upprätthålla rättvisa i den digitala världen tänker EU fortsätta att arbeta för ett
internationellt avtal om rättvis beskattning som ger långsiktigt hållbara skatteintäkter. Om det
inte lyckas tänker kommissionen föreslå en digital avgift under första halvåret nästa år. Av
omsorg om ett rättvist företagsklimat tänker kommissionen även föreslå ett rättsligt
instrument för lika villkor för utländska subventioner.
Kommissionen ska fortsätta sin pågående översyn av konkurrensreglerna för hålla dem
anpassade till den föränderliga marknadsmiljön, bl.a. den allt snabbare digitaliseringen av
ekonomin. Vi tänker också uppdatera vår nya industristrategi för Europa för att ta hänsyn
till konsekvenserna av covid-19, den globala konkurrenssituationen och den allt snabbare
gröna och digitala omställningen.
För att garantera värdiga, tydliga och förutsägbara arbetsvillkor ska vi lägga fram ett
lagförslag om förbättrade arbetsvillkor för personer som tillhandahåller tjänster via
plattformar med syftet att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och ett fullgott socialt skydd.
2.3 En ekonomi för människor
Allteftersom pandemin och åtgärderna för att begränsa smittspridningen fortsätter är det
viktigt att Europa ser till att en hälsokris och ekonomisk kris inte utvecklas till en social kris.
Detta blir vägledande för vår verksamhet nästa år, och ett fullständigt genomförande och
utnyttjande av Sure-programmet hjälper arbetstagarna att behålla sina inkomster och
företagen att behålla sin personal. Vi avser att omsorgsfullt utvärdera de här åtgärderna de
kommande åren.
Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ledstjärnan för Europas återhämtning och
vårt bästa verktyg för att se till att ingen hamnar efter. Vi tänker lägga fram en ambitiös
handlingsplan för att se till att den genomförs fullt ut. Den handlingsplanen blir den här
kommissionens viktigaste instrument för att bidra till socioekonomisk återhämtning och
resiliens på medellång och lång sikt, i syfte att göra den digitala och gröna omställningen mer
socialt rättvis. Vidare syftar den nya europeiska barngarantin, som tillkännagavs i
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ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer, till att minska barnfattigdomen och
ojämlikheten genom att alla barn ska få tillgång till grundläggande tjänster som hälso- och
sjukvård och utbildning. Med ledning av erfarenheterna av covid-19-pandemin och mot
bakgrund av det föränderliga arbetslivet tänker kommissionen lägga fram en ny strategisk EUram för arbetsmiljö. Vi avser också att lägga fram en handlingsplan för den sociala
ekonomin för att främja sociala investeringar och hjälpa aktörer i den sociala ekonomin och
sociala företag att starta, expandera, vara innovativa och skapa arbetstillfällen.
Ekonomin behöver fortsatt politiskt stöd och vi måste hitta den ömtåliga balansen mellan
att ge ekonomiskt stöd och säkerställa finanspolitisk hållbarhet. I och med att viruset sprids
mer och motåtgärderna skärps bör medlemsstaterna fortsätta att på ett sunt sätt utnyttja den
finanspolitiska flexibiliteten för att stödja ekonomin. Världshandeln och de integrerade
värdekedjorna i den är och förblir en viktig motor för tillväxten och ligger till grund för en
verkligt global återhämtning. En översyn av EU:s handelspolitik pågår, och vi avser att anta
ett nytt instrument för att avskräcka från och motverka tvångsåtgärder från tredjeländernas
sida.
På längre sikt finns det inget bättre sätt att uppnå stabilitet och konkurrenskraft än genom en
fördjupad ekonomisk och monetär union, som också medför en starkare internationell roll
för euron. Vi måste göra framsteg med kapitalmarknadsunionen och bankunionen. Som ett led
i detta ska vi se över reglerna för bankkonkurser i EU, främja gränsöverskridande
investeringar i EU och intensifiera kampen mot penningtvätt.
Som en del av den europeiska systemomställningen måste vårt finanssystem också driva på
den gröna och digitala omställningen. Förslag till lagstiftning om hållbar företagsstyrning
ska läggas fram för att främja ett företagsbeteende som är långsiktigt hållbart och ansvarsfullt.
Vi vill också bygga vidare på framstegen med hållbar finansiering, bl.a. genom förslag om
EU-normer för gröna obligationer.
För att nå våra mål och kunna tillgodose investerings- och reformbehoven måste vi öka och
bedöma de offentliga förvaltningarnas ändamålsenlighet, effektivitet och kapacitet i hela
EU.
2.4 Ett starkare Europa i världen
Den här kommissionen tillträdde med mandatet att stärka Europa ställning i världen. Vår
geopolitiska kommission strävar efter att främja EU:s strategiska intressen och mål i
omvärlden och försvara en regel- och värdebaserad världsordning i en alltmer polariserad
värld. Vi ska verka för att stärka vår globala roll som förespråkare för ansvarskänsla,
stabilitet, samarbete och solidaritet genom att ta itu med de alltfler globala utmaningarna,
kriserna och konflikterna genom att sätta in alla våra instrument.
Under nästa år tänker kommissionen se till att EU spelar sin avgörande roll i denna känsliga
omvärld, oavsett om det handlar om att ta ledningen i den globala satsningen på ett säkert och
tillgängligt vaccin för alla, stärka den regelbaserade multilaterala världsordningen eller bygga
bilaterala, regionala och globala partnerskap. Vi kommer att fortsätta att prioritera vårt östra
och södra grannskap, västra Balkan och Afrika.
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Våra nya externa utgiftsinstrument ska bidra till unionens strategiska prioriteringar i
omvärlden.
EU är och förblir en förkämpe för styrkan i och värdet av multilateralism och samarbete i
globala institutioner. Vi tänker lägga fram ett gemensamt meddelande om att stärka EU:s
bidrag till regelbaserad multilateralism. Vi måste ta ledningen i reformerna av
Världshälsoorganisationen och Världshandelsorganisationen för att anpassa dem till nya
förhållanden.
I samarbete med våra partner tänker vi lägga fram ett förslag till förnyat partnerskap med
det södra grannskapet och ett meddelande om Arktis för att uppdatera EU:s politik i en
region som är särskilt utsatt för klimatförändringar och miljöpåfrestningar och de ekonomiska
och säkerhetspolitiska överväganden som följer av det.
Vi kommer att lägga fram en ny strategi för att stödja avväpning, demobilisering och
återanpassning av f.d. kombattanter, vilket är avgörande för varaktig stabilitet och fred i
konfliktdrabbade länder och regioner.
Vi vill också lägga fram ett meddelande om EU:s humanitära bistånd, särskilt om nya sätt
att arbeta tillsammans med våra partnerländer och andra givare, digitala verktyg och
innovativa metoder för finansiering och tillhandahållande av bistånd, inbegripet
kommissionens egen snabbinsatsförmåga och sätt att stärka arbetet med kopplingen mellan
humanitärt bistånd, utveckling och fred.
En översyn av direktivet om konsulärt skydd gör det lättare för oss att utöva EUmedborgarskapets rätt till konsulärt skydd och stärka solidariteten inom EU för att bättre
skydda EU-medborgare utomlands, särskilt vid kriser. Översynen ska förbättra samarbetet
mellan medlemsstaterna och stärka EU:s stödjande roll genom att på bästa sätt utnyttja det
unika nätverket av EU-delegationer.
2.5 Främjande av vår europeiska livsstil
Den rådande hälsokrisen har visat på behovet av att stärka vår krisberedskap och vår
hantering av gränsöverskridande hälsohot. Fokus ligger visserligen fortfarande på att se till att
Europa kan motverka virusets spridning och pandemins effekter, men vi kan också dra de
första lärdomarna av krisen. Det är dags att bygga upp en starkare europeisk hälsounion.
Vi tänker föreslå att EU:s ram för att upptäcka och reagera på allvarliga gränsöverskridande
hälsohot ska byggas ut och att de befintliga organens roll ska stärkas. Som ett andra steg vill
vi grunda ett centrum för avancerad biomedicinsk forskning och utveckling. En ny
läkemedelsstrategi ska inriktas på leveranstryggheten i EU:s försörjningskedja så att
allmänheten kan lita på att det finns säkra läkemedel av hög kvalitet till rimliga priser. Vidare
ska det europeiska hälsodataområdet starta i slutet av nästa år för att utnyttja data för bättre
hälso- och sjukvård, bättre forskning och bättre beslutsfattande till nytta för patienterna.
Vi ska också dra lärdomar på andra områden, särskilt när det gäller Schengenområdet och
upprätthållandet av den fria rörligheten för personer utan kontroller vid de inre gränserna. Vi
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vill samarbeta med Europaparlamentet och medlemsstaterna för att bevara och förbättra ett
fungerande Schengenområde på grundval av en ny strategi för Schengenområdets framtid
och starkare Schengenregler, och vi tänker fortsätta arbetet med att komplettera
Schengenområdet.
Vi kommer att fortsätta arbetet med den nya migrations- och asylpakten. Därför tänker
kommissionen föreslå ett antal åtgärder för laglig migration, bl.a. ett paket om talang och
kompetens, en översyn av direktivet om långvarigt bosatta, en översyn av direktivet om
kombinerade tillstånd samt alternativ för att utveckla en talangreserv i EU. Andra inslag i
pakten är en EU-handlingsplan mot migrantsmuggling och en strategi för frivilligt
återvändande och återanpassning.
Vi kommer att fortsätta att stärka säkerhetsunionen, bl.a. genom att vidta åtgärder mot
organiserad brottslighet, motverka hybridhot, anta en ny strategi för åtgärder mot terrorism
och radikalisering samt förbättra upptäckt, avlägsnande och rapportering av sexuella
övergrepp mot barn på internet.
Med tanke på ökningen av antisemitiskt våld och hatbrott kommer kommissionen att lägga
fram en heltäckande strategi mot antisemitism som komplement och stöd till
medlemsstaternas insatser.
Vägen mot ekonomisk återhämtning och en framgångsrik grön och digital omställning kräver
också att människorna i EU skaffar sig ny kompetens. Som en del av en större satsning på att
bygga upp en kultur av livslångt lärande och underlätta övergångar mellan olika jobb tänker
vi lägga fram ett initiativ om individuella lärandekonton för att ge individen makt över sin
karriär och skissera en europeisk modell för mikromeriter för att öka möjligheterna till
individanpassat lärande för alla.
2.6 En ny satsning på demokratin i Europa
Kommissionen kommer att fortsätta att bygga upp en jämlikhetsunion och fortsätta
engagemanget för att skydda EU:s värden liksom inkludering och jämlikhet i alla
bemärkelser, oavsett kön, ras, etniskt ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder
eller sexuell läggning.
Som en del av detta har kommissionen för avsikt att lägga fram en EU-strategi för
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bl.a. för att fullständigt genomföra
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I en EU-strategi för
barnrättigheter ska det undersökas hur man förbereder barns och ungdomars delaktighet i
EU:s demokrati, bättre skyddar utsatta barn, skyddar deras rättigheter på nätet, främjar ett
barnvänligt rättsväsende samt förebygger och motverkar våld.
Kommissionen står fast vid EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och tänker lägga fram
ett nytt förslag om att bekämpa könsrelaterat våld. Kommissionen tänker vidare föreslå att
katalogen över europeiska brott utvidgas till att omfatta alla former av hatbrott och
hatpropaganda.
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En europeisk handlingsplan för demokrati ska antas, och den ska förbättra våra demokratiers
motståndskraft, ta itu med hot om extern inblandning i valet till Europaparlamentet, motverka
desinformation samt stödja fria och oberoende medier. Nästa år tänker vi föreslå tydligare regler
om finansiering av europeiska politiska partier och verka för ökad transparens kring betald
politisk reklam, förbättra rätten att delta i val för dem som flyttar i Europa och satsa på att
skydda journalister och det civila samhället mot yttrandefrihetsfientliga okynnesstämningar.

Vi kommer också att främja gränsöverskridande rättsligt samarbete genom att ta vara på
den digitala teknikens möjligheter.
Kommissionen kommer att undersöka hur sammanhållningspolitiken kan driva
återhämtningen och den gröna och digitala omställningen, ta itu med ökande regionala
skillnader både före och efter covid-19 och bidra till att hantera nya sociala och ekonomiska
frågor. För att öka våra kunskaper och därigenom förbättra våra politiska insatser tänker
kommissionen lägga fram en bedömning av situationen i EU:s regioner. Kommissionen
tänker också ta fram en långsiktig vision för landsbygdsområdena och föreslå åtgärder för
att ta vara på landsbygdens potential. Bättre lagstiftning, beslutsfattande, genomförande
och tillämpning av EU:s lagstiftning
När kommissionen tillträdde åtog den sig att föra en evidensbaserad politik med regler som är
lättare att följa och mindre sannolikt medför onödiga bördor för företag och enskilda. Detta är
särskilt viktigt när Europa fortsätter med krishantering och satsar på återhämtning.
Det kommande meddelandet om bättre lagstiftning inriktas på att minska bördorna, särskilt
genom den nya principen ”en in, en ut”. Den principen ska garantera att nya administrativa
bördor kompenseras genom att enskilda och företag befrias från lika stora bördor på EU-nivå
inom samma politikområde. Från och med nästa år kommer plattformen ”Fit-for-Future”,
en expertgrupp på hög nivå, att hjälpa kommissionen att hitta möjligheter till förenkling och
bördeminskning.
Krisen har tydligt visat på behovet av välgrundade beslut som bygger på fakta och
principerna om bättre lagstiftning. Behovet av konsekvensbedömningar, där alla berörda
parters synpunkter beaktas, är större än någonsin. Kommissionen kommer att föra samråden
effektivare på ett mer lättillgängligt sätt för att underlätta de berörda parternas deltagande och
hörsamma uppmaningen om mer rationaliserade samråd.
Kommissionen tänker också satsa mer på att förbättra EU-rättens tillämpning,
genomförande och efterlevnad. Detta är särskilt viktigt för en väl fungerande inre marknad,
för skydd av viktiga leveranskedjor som förser butikerna med livsmedel och vården med
medicinska förnödenheter, för att upprätthålla medborgarnas rättigheter och genomföra den
europeiska gröna given. Kommissionen tänker fortsätta att stödja och samarbeta med
medlemsstaterna för att snabbt och korrekt genomföra nya och befintliga EU-regler. Samtidigt
kommer kommissionen inte att tveka att upprätthålla EU-rätten genom
överträdelseförfaranden när det behövs.
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4. Slutord
Det senaste året har människorna i Europa gjort uppoffringar för att skydda varandra, och vi
måste slå vakt om de framsteg vi har gjort tillsammans. Detta innebär att vi måste förbli
vaksamma och se till att vi kan hantera svårigheterna, arbeta tillsammans och verka för en
långsiktig lösning för att ta oss ur krisen.
Men när Europa väl tagit sig ur krisen måste vi vara beredda att göra saker och ting bättre och
leva i ett sundare, rättvisare och mer välmående samhälle. Detta innebär att vi själva måste bli
mer motståndskraftiga, men det innebär också att vi skyndar på den transformativa agenda
som denna kommission valdes på och som den har fokuserat på sedan den allra första dagen.
Detta är de två syftena med kommissionens arbetsprogram och alla initiativen i det. De må
vara inriktade på olika områden, men de måste alla dra åt samma håll. I slutändan handlar de
alla om att göra våra liv enklare, vår miljö sundare, våra samhällen rättvisare, våra möjligheter
större och mer tillgängliga och våra ekonomier mer moderna och inställda på viktigare mål.
För att initiativen ska få önskad effekt kommer kommissionen att samarbeta nära med både
Europaparlamentet och rådet. Denna kollektiva anda är det som fick EU att enas om
NextGenerationEU. Den är vad som kommer att göra det möjligt för oss att besegra pandemin
och genomföra den systemförändring som Europa behöver. Vi har visionen, vi har planen, vi
har investeringarna – och nu måste vi återhämta oss i dag genom att bygga en bättre värld för
morgondagen.
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