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1.

EN NY OCH FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Den 29 januari antog kommissionen sitt arbetsprogram för 2020. Programmet fastställde de
viktigaste initiativen för denna kommissions första år och utvecklade de sex övergripande
ambitioner som anges i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer samt de
viktigaste prioriteringarna för Europaparlamentet och de som anges i Europeiska rådets
strategiska agenda för 2019–2024.
Kommissionens arbetsprogram antogs innan covid-19-krisen drabbade Europa på fullt allvar.
Det som började med isolerade fall utvecklades snabbt till en folkhälsokris, en ekonomisk
chock av aldrig tidigare skådad omfattning och en pandemi av globala och tragiska
proportioner. Inom loppet av några veckor tvingades EU ta itu med en akut och unik
utmaning som påverkade alla länder, regioner och individer i olika grad. Hälso- och
sjukvårdssystemen tänjdes till bristningsgränsen och arbetstagarna i frontlinjen tvingades till
heroiska insatser. Exceptionella åtgärder vidtogs för att stänga ned våra samhällen och
ekonomier och begränsa spridningen av viruset. Snabba och omfattande insatser på EU-nivå
har bidragit till att mildra effekterna.
Under hela denna period har kommissionen stadigt fokuserat på att skydda liv och
utkomstmöjligheter. Kommissionen frigjorde alla tillgängliga medel från EU:s budget för att
upprätta lager av medicinsk utrustning. Flexibiliteten i budgetreglerna och reglerna för statligt
stöd utnyttjades mer än någonsin tidigare av kommissionen som också lade fram förslaget om
att inrätta Sure, ett nytt EU-instrument för att minska risken för arbetslöshet och stödja
arbetstagarna. Beslut i frågor som tullfri import av viktiga varor fattades och förslag om
transport, handel, stöd till partnerländer och mycket mer lades fram. Kommissionen tog fram
riktlinjer för allt från gränsförvaltning till passagerares rättigheter och lade fram en färdplan
för att säkerställa ett säkert och gradvis avskaffande av åtgärderna för att begränsa
spridningen.
Hittills har kommissionen antagit 291 beslut och andra rättsakter sedan krisens början.
Nästan inga av dessa var planerade eller ingick i kommissionens arbetsprogram för 2020. Det
ger en bild av hur brådskande och dramatisk situationen har varit, liksom hur snabbt
kommissionen har varit tvungen att ställa om sig från att arbeta med långsiktiga mål till
omedelbar krishantering.
Tack vare de kollektiva insatserna, först och främst från medborgarnas sida, har spridningen
av viruset avtagit och minskat i hela Europa. Alla former av återhämtning kommer att vara
beroende av hur man hanterar och lever med viruset under en överskådlig framtid. Men det
kommer också att kräva att snabba och flexibla stöd- och investeringsåtgärder sätts in där de
behövs mest. Det är vad kommissionen infriar i dag med EU:s återhämtningsplan1, som
omfattar ett nytt instrument för ekonomisk återhämtning inom den omarbetade fleråriga
budgetramen.
Som en del av dagens paket anpassar kommissionen också sitt arbetsprogram för 2020. Detta
förankras i två principer. För det första är kommissionen fast besluten att uppfylla sina
åtaganden enligt arbetsprogrammet. För det andra måste tidsplanen för några av de
föreslagna åtgärderna ses över på grund av krisens karaktär och omfattning som gör att
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krishanteringen måste prioriteras. Bilaga I till 2020 års arbetsprogram har uppdaterats i
enlighet med detta.
Samtidigt kommer återhämtningen att kräva en stark politisk styrning och investeringar. Detta
beskrivs närmare i meddelandet om den europeiska återhämtningsplanen. Det kommer att
återspeglas ytterligare i de nya förslag som nämns i kommissionens avsiktsförklaring till
Europaparlamentet och rådet i samband med ordförande Ursula von der Leyens tal om
tillståndet i unionen i september. De kommer sedan att ingå i kommissionens slutliga
arbetsprogram för 2021, som antas i oktober i år.
2.

VERKSTÄLLANDE AV KOMMISSIONENS ARBETSPROGRAM – NYA TIDSRAMAR, STÄRKTA
AMBITIONER

De prioriteringar som anges i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer och
kommissionens arbetsprogram för 2020 är viktigare än någonsin för att Europa ska kunna
återhämta sig från krisen. Behovet av att påskynda den dubbla omställningen till ett grönare
och mer digitalt samhälle, skapa ett rättvisare Europa med en ekonomi för människor, stärka
vår inre marknad och strategiska autonomi, ställa upp för våra värderingar, främja vår
demokrati och ta vårt fulla globala ansvar som en geopolitisk aktör är mer angeläget än
någonsin. Det här kommer att stimulera Europas återhämtning och skapa ett mer
motståndskraftigt, hållbart och rättvist Europa.
Därför är kommissionen fast besluten att genomföra alla sina viktigaste initiativ enligt de sex
övergripande ambitionerna. Vissa initiativ försenas i någon mån, vilket återspeglar behovet av
att dra lärdom av krisen, att ge utrymme för korrekt samråd och garantera att principerna
om bättre lagstiftning respekteras. Det medger också tid för att grundligt gå igenom förslagen
med berörda parter och för medlagstiftarna att anta dem i rask takt, och för de nationella
myndigheternas genomförande – allt samtidigt som vi fortfarande har en folkhälsokris att
åtgärda.
Initiativ som är nödvändiga eller stöder den omedelbara återhämtningen kommer att antas i
enlighet med vad som ursprungligen planerats i kommissionens arbetsprogram. Det rör sig
bland annat om strategin för smart sektorsintegration, strategin för en renoveringsvåg,
strategin för hållbar och smart mobilitet, lagen om digitala tjänster, den förstärkta
ungdomsgarantin och vitboken om ett instrument för utländska subventioner.
Ett antal brådskande och viktiga initiativ som försenats på grund av pandemin kommer att
antas så snabbt som möjligt, i synnerhet den nya migrationspakten och den uppdaterade
kompetensagendan för Europa. Andra kommer att skjutas upp till senare under året eller till
början av nästa år så att de kan förberedas ordentligt.
Var ett initiativ placerats i de justerade bilagorna ändrar inte ansvarsfördelningen i de
uppdragsbeskrivningar som ordförande Ursula von der Leyen skickat till varje
kommissionsledamot.
Kommissionen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med Europaparlamentet och rådet i
arbetet med de initiativ som redan inletts i år. Kommissionen kommer också att fortsätta att
samarbeta med regioner, städer, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och
medborgarna om föreslagna eller kommande initiativ.
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3.

BÄTTRE LAGSTIFTNING OCH STRATEGISKA FRAMTIDSFRÅGOR

Krisen har visat hur viktigt det är för beslutsfattarna att fatta väl underbyggda beslut, utifrån
tillförlitliga belägg och efter en bedömning av alla tillgängliga alternativ och deras sannolika
effekter. Därför måste principerna för bättre lagstiftning även fortsättningsvis stå i centrum för
vår lagstiftning. Kommissionen kommer senare i år att lägga fram sitt meddelande om bättre
lagstiftning.
Krisen stärker också behovet av att lätta på onödiga regelbördor när Europa startar upp för att
rivstarta ekonomin. I denna anda håller kommissionen på att inrätta plattformen Fit for
Future under de närmaste veckorna, för att involvera berörda parter och alla
myndighetsnivåer när det gäller att förenkla och modernisera EU-lagstiftningen.
Den första årliga strategiska rapporten kommer att beakta hur folkhälsokrisen inverkar på
de övergripande tendenserna och de politiska reaktionerna. I enlighet med EU:s
återhämtningsplan kommer rapporten att fästa särskild uppmärksamhet vid behovet av att EU
och dess medlemsländer bygger upp sin resiliens mot nuvarande och framtida systemchocker,
av samma slag som covid-19-krisen.
Medborgarnas, företagens och de berörda parternas synpunkter är också viktiga för att
garantera att våra förslag håller en god nivå. Krisen har dock gjort det svårare för
människorna att få sina röster hörda. Därför kommer kommissionen att utöka de offentliga
samråden och möjligheterna att lämna synpunkter på initiativ som ska genomföras under
2020 eller i början av nästa år. Om möjligt förlängs samrådsperioden med ytterligare sex
veckor. För initiativ som senareläggs kommer offentliga samråd inte att inledas i detta skede,
såvida det inte är vederbörligen motiverat.
4.

SLUTSATS

Det här justerade arbetsprogrammet för 2020 visar att EU är fast beslutet att leva upp till sina
åtaganden och solidariskt dra lärdom av krisen.
De förslag som läggs fram i dag i EU:s återhämtningsplan och de initiativ som senare i år
kommer att läggas fram i avsiktsförklaringen och i kommissionens arbetsprogram för 2021
visar dessutom att EU är redo att bana väg för en ljusare framtid.
Kommissionen är fast besluten att arbeta i partnerskap med både Europaparlamentet och rådet
för att genomföra kommissionens arbetsprogram. I fokus för arbetet är medborgarnas
synpunkter och att konkreta resultat nås på fältet för att bygga ett mer motståndskraftigt,
hållbart och rättvist Europa.
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