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Resumé 
Debatterne i Europa-Parlamentet om Europas fremtid gav stats- og regeringscheferne en 
enestående mulighed for at fremlægge deres synspunkter om den fremtidige retning, som EU-
27 bør følge. Debatrækken viste på den ene side, at der blandt talerne var forskellige meninger 
om, hvilke politikområder der er af afgørende betydning, og på den anden side, at der var 
sammenfaldende synspunkter om mange spørgsmål. Alle talere var enige om merværdien ved 
et EU-medlemsskab takket være de økonomiske eller sikkerhedsmæssige fordele, der følger af 
det. Alle talerne mente, at udfordringerne i det 21. århundrede ikke kan løses af medlemsstaterne 
hver for sig, uanset deres størrelse eller økonomiske velstand. I denne henseende understregede 
alle talerne behovet for, at EU står sammen, og henviste også til EU's værdier, som skal bevares, 
selv om de anses for at hidrøre fra forskellige kilder.  

Ønsket om fremhæve EU's merværdi fik nogle af talerne til at understrege behovet for at styrke 
forbindelsen mellem EU og de europæiske borgere. Nogle talere ville gerne have borgerne mere 
inddraget i EU's beslutningsproces, mens andre ønskede at få dem bedre oplyst om, hvad EU har 
opnået. Debatterne viste, at der er ringe interesse for at reformere traktaterne, hvorfor 
forbedringer bør baseres på den nuværende retlige ramme. Med hensyn til at afdække 
politikbehovene nævnte talerne primært migration, klimaændringer og sikkerhed som de tre 
vigtigste prioriteter. Ligesom det var tilfældet med andre politikker, havde talerne imidlertid også 
i denne forbindelse forskellige meninger om, i hvilket omfang EU bør involveres. Et andet 
stridsspørgsmål er fortsat, om enstemmighedsprincippet skal afskaffes, og i givet fald på hvilke 
områder. Analysen viste også, at valget af emner (f.eks. arbejdsløshed) nogle gange ikke kun 
skyldtes talerens specifikke partitilhørsforhold, men også generelle internationale begivenheder 
(f.eks. handelstvister med USA), eller at spørgsmålet var på dagsordenen på EU-plan (f.eks. 
"Spitzenkandidaten"). Debatterne udgjorde også en platform, hvor stats- og regeringscheferne 
kunne fremsætte deres egne forslag. Faktisk fremlagde talerne nye – omend potentielt 
modstridende – idéer om såvel politikrelaterede områder som om bredere institutionelle 
spørgsmål.  

Hvad angår de centrale politikområder, som er omfattet af dette dokument, er der i forbindelse 
med ØMU'en stadig forskelle mellem risikobegrænsende tilgange (dvs. budgetter i balance og et 
sundt banksystem) og tilgange, der fokuserer på behovet for solidaritet mellem 
medlemsstaterne. Der er enighed om, at migration er et område, hvor der er brug for en fælles 
EU-strategi, selv om der fortsat er forskellige syn på reformen af det fælles europæiske asylsystem 
(CEAS) og en skarp opdeling af de holdninger, der lægger vægt på enten solidaritet eller 
fleksibilitet. Med hensyn til den sociale dimension støttede flertallet af de talere, der talte om 
emnet, den europæiske søjle for sociale rettigheder. Mens de fleste mente, at social- og 
velfærdspolitikker bør prioriteres på EU-plan, foreslog nogle en EU-mindsteløn eller EU-
arbejdsløshedsforsikring. Hvad angår handelsområdet fremhævede størstedelen af de talere, der 
berørte emnet, at det er nødvendigt at afværge protektionisme eller nationalistiske tilgange, 
samtidig med at EU's strategiske interesser beskyttes bedre, og sociale og miljømæssige 
standarder bevares. Med hensyn til den flerårige finansielle ramme (FFR) var der blandt dem, der 
talte om EU-budgettets størrelse, stort set lige mange, der ønskede at reducere det, forhøje det 
eller generelt fastsætte det i overensstemmelse med EU's behov. Her havde talerne igen delte 
meninger om, hvorvidt udgifterne til struktur- og samhørighedspolitikken skulle bevares uden 
ændringer eller ej. På sikkerheds- og forsvarsområdet var talerne i høj grad enige om behovet for 
sikkerhed og forsvar som følge af de eksterne trusler, EU står over for. Selv om den transatlantiske 
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forbindelse og multilateralismen fortsat er væsentlige faktorer, fremhævede de fleste ledere også 
betydningen af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) og Den Europæiske Forsvarsfond 
(EDF). De institutionelle aspekter af sikkerhed og forsvar er dog stadig omstridte. Ledernes 
holdninger til klimaændringer og energi bekræftede disse udfordringers overnationale karakter. 
Reduktionen af kulstofemissioner og opnåelsen af en kulstofneutral økonomi i 2050 blev drøftet 
sammen med behovet for at fremme vedvarende energi, sprede forsyningerne og øge 
energieffektiviteten. Hvad angår institutionelle aspekter prioriterede talerne behovet for, at 
borgerne inddrages mere. Der var blandede holdninger til behovet for "mere" eller "mindre" 
Europa. 
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1. Indledning 
Efter Det Forenede Kongeriges beslutning om at træde ud af EU meddelte Europa-Parlamentets 
formand, Antonio Tajani, at han ville afholde en række debatter om Europas fremtid, der skulle finde 
sted på plenarmøderne gennem en periode på halvandet år frem til valget til Europa-Parlamentet i 
maj 2019. Fra begyndelsen af 2018 ville han indbyde stats- og regeringschefer samt andre 
fremtrædende europæiske personligheder til fremlægge deres visioner i et demokratisk og åbent 
forum. Denne proces var uden fortilfælde i Parlamentets institutionelle liv og kom på et tidspunkt, 
hvor alle bidrag og idéer var værdifulde for at genskabe stabilitet og klarhed i det europæiske projekt. 
De fleste af EU's stats- og regeringschefer deltog i debatterne om Europas fremtid. Omkring 20 stats- 
og regeringschefer tog imod indbydelsen (figur 1) og fremlagde deres synspunkter i taler (figur 2), 
der blev efterfulgt af en debat med medlemmerne på Parlamentets plenarmøder. Debatterne var 
oprindeligt planlagt til at finde sted i løbet af 2018, men fortsatte indtil det sidste plenarmøde i april 
2019. De skaber en værdifuld mulighed for at reflektere over EU's fremtid og øge borgernes og 
politikernes bevidsthed om både topmødet den 9. maj 2019 i Sibiu i Rumænien og valget til Europa-
Parlamentet senere samme måned. 

Figur 1 – Deltagere i debatterne om Europas fremtid i Europa-Parlamentet (2018-2019) 

 

Datakilde: EPRS. 

Figur 2 – Medlemsstater, hvis ledere har deltaget i debatterne om Europas fremtid i Europa-
Parlamentet (2018-2019) 

 
Datakilde: EPRS. 
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2. Tendenser, ligheder og forskelle i debatterne om Europas 
fremtid 

Der blev behandlet mange emner og fremlagt mange visioner i debatterne om Europas fremtid i 
Europa-Parlamentet. Alle talere valgte et særligt omdrejningspunkt for deres tale, som afspejlede 
deres forskellige nationale interesser, grad af velstand eller partitilhørsforhold. Denne analyse 
kortlægger de vigtigste ligheder og forskelle mellem talerne og påpeger de centrale budskaber, de 
alle var enige i. 

En gennemgang af alle de taler, som de 20 stats- og regeringschefer holdt i forbindelse med 
debatterne om Europas fremtid1, viser en række ligheder, tendenser og forskelle. I nedenstående 
oversigt vil der først blive gjort rede for de fælles budskaber, som alle talere var enige i, hvorefter 
deres synspunkter vedrørende de vigtigste udfordringer, som EU står over for, vil blive analyseret. 
Der vil blive sat fokus på de forskellige prioriteringer med hensyn til valget af politikspørgsmål ved 
at undersøge den hyppighed, hvormed der blev henvist til bestemte spørgsmål, og den grad af 
opmærksomhed, der blev rettet mod hvert politikspørgsmål. Ved hjælp af eksempler vil det blive 
illustreret, hvorfor nogle emner blev nævnt mere af nogle talere end af andre. Til sidst i afsnittet vil 
der blive opført en liste over alle de nye forslag, som stats- og regeringscheferne fremsatte i løbet af 
debatterne om Europas fremtid.  

2.1.  Fælles budskaber 
Mens EU's stats- og regeringschefer i deres taler ofte fokuserede på forskellige elementer eller 
fremhævede forskellige politikområder, vil følgende analyse afdække de vigtigste budskaber, som 
alle talere grundlæggende var enige i. 

Spørgsmål vedrørende EU-medlemsskab 
Alle talere fremhævede de fordele, som deres land har oplevet takket være medlemskabet af Den 
Europæiske Union. Mange nævnte dette, da de gjorde rede for den forbedrede økonomiske 
situation i deres egne lande. De fleste fremhævede også den merværdi, som EU skaber med hensyn 
til sikkerhed, frihed, demokrati eller retsstatsprincippet. Nederlandenes premierminister, Mark 
Rutte, fremførte, at "alle medlemsstaterne nyder godt af det indre marked, den monetære union og 
den frie bevægelighed for personer. Men det er lige så vigtigt, at EU garanterer sikkerhed, stabilitet 
og retsstatsprincippet". En anden fordel ved EU-medlemskabet, som mange stats- og 
regeringschefer nævnte, var Unionens betydning som en garant for fred. Selv om mange betragtede 
denne rolle i et historisk perspektiv, understregede Kroatiens premierminister, André Plenkovic, at 
den også var relevant i dag. 

Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, bemærkede, at "de fordele, som følger af et lands 
medlemskab af Unionen, blot tages for givet". Nogle ledere som f.eks. Estlands premierminister, Jüri 
Ratas, påtog sig også selv en del af ansvaret og erkendte, at "vi er nødt til at tale med vores 
virksomheder om fordelene ved det indre marked og den fælles valuta, med vores folk om den fri 
bevægelighed og med vores studerende om Erasmus". 

                                                             

1 Sloveniens premiereminister, Marjan Sarec, havde oprindeligt taget imod Europa-Parlamentets indbydelse, men 
besluttede efterfølgende, at han ikke ville deltage i debatten. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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Fælles håndtering af udfordringer  
Stats- og regeringscheferne var også enige i, at ingen medlemsstat – uanset dens størrelse – var stor 
nok til at klare udfordringerne i det 21. århundrede alene. Portugals premierminister, Antonio Costa, 
opfordrede alle til at "indse, at ingen af de store udfordringer, vi står over for, kan løses bedre uden 
for EU af den enkelte medlemsstat alene, uanset hvor rig den er, eller hvor stor en befolkning den 
har". 

Bevarelse af EU's sammenhold 
Alle talere nævnte behovet for sammenhold, og nogle af dem – som f.eks. Rumæniens præsident, 
Klaus Iohannis – gjorde det til det primære fokuspunkt i talen. Nederlandenes premierminister, Mark 
Rutte, opsummerede denne idé kort og godt ved at sige, at "sammenhold... er Europas fremtid". 
Sammenhold blev også ofte nævnt sammen med udvisning af solidaritet. 

Forsvar af EU's værdier 
Et andet tilbagevendende tema var de europæiske værdiers betydning og behovet for at forsvare 
dem, både i og uden for EU. Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, pointerede, at "tiden nu er 
inde til at beskytte og forsvare de værdier, der gør vores projekt enestående og endda misundt i 
resten af verden". De europæiske værdier blev ofte nævnt sammen med den europæiske identitet. 
Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, definerede dog den europæiske identitet som 
forankret i kristendommen, mens de fleste andre, herunder Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, 
understregede, at den europæiske identitet er "baseret på principper, værdier og fælles interesser". 

EU-borgernes vigtige rolle 
Alle de EU-stats- og regeringschefer, som talte til Europa-Parlamentet, fremhævede de europæiske 
borgeres vigtige rolle. For de fleste var bedre kommunikation med borgerne en afgørende løsning 
på nogle af de udfordringer, EU står over for i øjeblikket (se afsnit 2.2 nedenfor), navnlig den 
voksende EU-skepsis og populisme. I denne henseende var der to forskellige, men supplerende 
synspunkter: Nogle talere fokuserede på behovet for at inddrage borgerne mere aktivt i EU's 
processer og beslutningstagning ved hjælp af borgerdialoger og andre former for direkte 
demokrati. Andre talere lagde derimod vægt på behovet for at gøre fordelene ved EU tydeligere for 
borgerne og opfylde deres prioriteter. Sveriges premierminister, Stefan Löfven, opsummerede dette 
punkt ved at sige, at EU er nødt til "kontinuerligt at bevise sit værd for borgernes hverdag – og for 
deres drømme for fremtiden." Irlands premierminister, Leo Varadkar, viste, at der var 
komplementaritet mellem de to synspunkter, da han anførte, at "borgerne er nødt til at mærke 
fordelene ved Europa, de skal tage det til sig og deltage aktivt i dets videre udvikling". 

Reform af EU inden for den nuværende traktatramme 
Endelig blev der fremsat et fælles budskab om behovet for at reformere EU. Mens nogle kritiserede 
EU's resultater, mente andre, at der var behov for at foretage reformer i forbindelse med de 
udfordringer, EU står over for. I begge tilfælde foretrak EU's stats- og regeringschefer at gennemføre 
denne reform inden for den nuværende traktatramme, eftersom den var tilstrækkeligt fleksibel til at 
imødekomme mange af de nødvendige ændringer. Mange talere, herunder Belgiens 
premierminister Charles Michel, mente, at en traktatændring på nuværende tidspunkt endda ville 
"virke imod hensigten". I den forbindelse pointerede nogle, at det var muligt at gøre brug af et 
forstærket samarbejde, mens andre var imod et Europa i flere hastigheder. 
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Tabel 1 — Oversigt over de emner, som den enkelte stats- og regeringschef talte om 
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2.2.  De vigtigste udfordringer, som Europa står overfor 
Talerne mindede om de mange udfordringer, som EU har stået over for i den senere tid, navnlig den 
økonomiske og finansielle krise, migrations- og flygtningekrisen samt Det Forenede Kongeriges 
udtræden af EU (brexit). De opridsede derefter de vigtigste udfordringer i dag og i de kommende år 
(se figur 3). 

Figur 3 – De vigtigste udfordringer, som talerne nævnte 

 

Datakilde: EPRS. 

 

De nævnte udfordringer kan inddeles i tre kategorier: i) politikudfordringer, ii) politiske udfordringer 
og iii) internationale udfordringer. 

Med hensyn til politikudfordringerne var de hyppigst nævnte områder migration, klimaændringer 
og sikkerhed. Det var også de tre udfordringer, der blev nævnt mest inden for alle tre kategorier (se 
i), ii) og iii) ovenfor). Der blev konstateret andre vigtige politikudfordringer inden for digitalisering 
og økonomisk udvikling. Med hensyn til de politiske udfordringer gav de fleste udtryk for bekymring 
over den voksende afstand, der havde udviklet sig mellem institutionerne og borgerne, og mente, 
at der var behov for justeringer af EU's politiske og institutionelle resultater. Belgiens 
premierminister, Charles Michel, talte om en "grundlæggende krise i tilliden" til de offentlige 
institutioner, herunder EU-institutionerne og de traditionelle medier. Mange forbandt dette med 
den stigende populisme. Mens mange talere så den stigende populisme som en stor trussel, der 
skulle imødegås, betragtede Italiens premierminister, Giuseppe Conte, den som en mulighed for "at 
vende tendensen til, at dem, der regerer, og dem, der bliver regeret, gradvist glider fra hinanden". 
Omvendt fremførte Slovakiets premierminister, Peter Pellegrini, følgende: "EU er ikke noget fiktivt 
fjernt Bruxelles. Vi er Den Europæiske Union".  

Selv om alle stats- og regeringscheferne var enige i, at medlemsstaterne var nødt til at imødegå 
udfordringerne sammen, var der forskellige meninger om, hvilken form dette arbejde præcist skulle 
have. Nogle argumenterede for, at visse ansvarsområder skulle gives tilbage til nationalstaterne, og 
Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, opfordrede endda til en "Nationernes Union 2.0". 
Mange andre opfordrede til mere Europa, men kun på specifikke områder. Frankrigs præsident, 
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Emmanuel Macron, opfordrede til mere "europæisk suverænitet" og til en opgradering af det 
europæiske niveau.  

Med hensyn til beslutningstagningen opfordrede blandt andre Spaniens premierminister, Pedro 
Sanchez, til at opgive enstemmighedsprincippet, mens andre som f.eks. Cyperns præsident, Nicos 
Anastasiades, fremhævede behovet for at bevare den konsensusbaserede beslutningstagning. 

Hvad angår de internationale udfordringer var de hyppigst nævnte: ustabilitet i regionen, der blev 
defineret som geopolitisk ustabilitet og/eller konflikter tæt på EU's grænser, og udfordringer i 
forbindelse med den multilaterale orden, der for det meste blev beskrevet som en forværring af de 
transatlantiske forbindelser og Ruslands aggression. Desuden blev den mere aktive og selvsikre 
rolle, som Kina – og i mindre grad andre aktører såsom Indien – spiller på den globale scene også 
nævnt i forbindelse med den ændrede multilaterale orden. Endelig blev globaliseringen nævnt, 
enten som en udfordring i sig selv eller pga. dens flerdimensionelle virkninger i form af f.eks. tab af 
europæisk konkurrenceevne eller øget social ulighed. 

2.3.  Vigtigste emner og prioriteringer 
Hvad angår de politikspørgsmål, som stats- og regeringscheferne behandlede, skal der skelnes 
mellem det samlede antal politikspørgsmål, der blev behandlet, og den opmærksomhed, der blev 
rettet mod hvert af disse specifikke emner. 

Antal emner, som taleren behandlede, og hvor indgående disse blev 
behandlet 
I deres taler til Europa-Parlamentet kom stats- og regeringscheferne gennemsnitligt ind på 15 af de 
27 emner, der fremgår af tabel 1. En tendens, der kan konstateres, er et gennemsnitligt fald i antallet 
af emner fra den første tale i januar 2018 til de senere taler. 

Figur 4 – Antal emner pr. taler 

 

Datakilde: EPRS. 
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Den stats- og regeringschef, der kom ind på flest emner, var Luxembourgs premierminister, Xavier 
Bettel, som behandlede 21 emner, mens Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, var den, 
der kom ind på færrest emner i form af otte. Det giver imidlertid ikke et fuldstændigt billede kun at 
undersøge det samlede antal behandlede emner.  

Figur 5 – Taletid brugt på de forskellige emner 

 

Datakilde: EPRS. 

Et andet aspekt, der skal tages i betragtning ud over antallet af behandlede emner, er den tid, som 
talerne brugte på hvert emne i deres respektive taler. En opdeling i tre kategorier (dvs. lille, 
mellemstort og stort tidsforbrug) viser en generel tendens til, at der blev lagt mindre og mindre 
vægt på det enkelte emne, når man sammenligner de sidste talere med de første. Det betyder, at de 
sidste talere ikke blot kom ind på færre emner, men at de også skænkede dem mindre politisk 
opmærksomhed. Hvad angår de enkelte talere, kan der konstateres forskelle mellem antallet af 
behandlede emner og den vægt, der blev lagt på disse emner. For eksempel kom både Lars Løkke 
Rasmussen og Mark Rutte gennemsnitligt ind på færre emner, men talte relativt længe om hvert af 
de emner, de tog op. Omvendt var Estlands premierminister, Jüri Ratas, en af de talere, der kom ind 
på flest emner, men talte forholdsvist kort om hvert af dem. Andre som f.eks. Luxembourgs og 
Polens premierministre lavede en kombination, hvor de både kom ind på et stort antal emner og 
skænkede hvert af dem politisk opmærksomhed i lang tid (se figur 4 og 5).  

Samlet hyppighed af og opmærksomhed rettet mod emner 
En sammenligning af den politiske opmærksomhed rettet mod hvert emne viser også en 
sammenhæng mellem den hyppighed, hvormed hvert emne blev nævnt, og den opmærksomhed, 
det fik. 
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Figur 6 – Hyppighed af emnernes forekomst 

 

Datakilde: EPRS. 

Af de politikområder, der blev bragt på banen, var migration det eneste, som alle talere nævnte. 
Andre fremtrædende politikområder var klima (90 % af alle stats- og regeringschefer), FFR (85 %) og 
forsvar (85 %). Til sammenligning var de politikområder, der blev nævnt mindre hyppigt, 
udviklingspolitik (20 %), transport (20 %) samt fødevarer og sundhed (5 %). Med hensyn til den 
gennemsnitlige opmærksomhed, der blev rettet mod hvert emne, fremgår det af figur 7, at 
migration, socialpolitik, FFR og forsvar var de emner, der gennemsnitligt fik mest opmærksomhed. 
Transport, valget til Europa-Parlamentet, energi samt uddannelse og kultur fik gennemsnitligt 
mindst opmærksomhed fra talerne. 
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Figur 7 — Taletid pr. emne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datakilde: EPRS. 

En undersøgelse af disse to aspekter viser tydeligt, at de emner, der blev taget op af mange talere, 
også i mange tilfælde blev skænket stor opmærksomhed, da de blev nævnt. Emner som migration, 
FFR og forsvar scorede højt, mens andre som f.eks. udviklingspolitik og transport scorede lavere i 
begge henseender. Med hensyn til andre emner som f.eks. socialpolitik kan der imidlertid spores 
forskelle mellem hyppighed og vægtning. Mens seks talere slet ikke nævnte socialpolitik, lagde de 
andre talere næstmest vægt på dette emne (kun overgået af migration). Et modsat eksempel er 
klimaemnet, som var det emne, der blev nævnt næsthyppigst (efter migration). Imidlertid blev der 
lagt mindre vægt på det, når det blev nævnt.  
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Figur 8 – Hyppighed og vægtning af nævnte emner 
 

 

 

 

 

Datakilde: EPRS. 

2.4.  Mulige forklaringer på, hvorfor den tid, der blev brugt på de 
forskellige emner, varierede fra taler til taler 

Der er naturligvis flere grunde til, at nogle talere fremhævede et særligt spørgsmål, mens andre knap 
nok kom ind på det – eller slet ikke gjorde det. Forskellige nationale prioriteter samt 
partitilhørsforhold kan forklare nogle af variationerne. For eksempel viede alle talere, der tilhører 
den politiske venstrefløj, en stor del af deres tale til socialpolitik. 

Størstedelen af de talere, der kom ind på arbejdsløshed, var fra lande, hvor arbejdsløsheden for nylig 
er blevet nedbragt betydeligt, eller hvor der omvendt fortsat er høj arbejdsløshed. Undtagelsen fra 
denne tendens var Tysklands kansler, Angela Merkel, som talte om arbejdsløshed, selv om Tyskland 
ikke hører til de lande, der er mest påvirket af dette problem. Pedro Sanchez og Giuseppe Conte, 
som kommer fra lande, hvor der stadig er høj arbejdsløshed, fremsatte begge forslag til, hvordan 
dette spørgsmål kan løses på europæisk plan. Pedro Sanchez foreslog, at der blev indført en 
"europæisk arbejdsløshedsforsikringsordning", og Giuseppe Conte understregede, at "EU's næste 
lovgivningsperiode fortsat skal fortsat bekæmpe arbejdsløshed og støtte vækst mere beslutsomt". 
Andre forskelle kan forklares ud fra emnets aktualitet (f.eks. hvis emnet netop var blevet drøftet eller 
stod til snart at skulle drøftes i Det Europæiske Råd eller i Europa-Parlamentet). Her er den 
tværnationale liste et godt eksempel. Halvdelen af de første seks talere kom ind på spørgsmålet om 
tværnationale lister, hvorimod de sidste 14 talere slet ikke nævnte det, eftersom det ikke længere 
var på dagsordenen. Det samme gælder for henvisninger til "Spitzenkandidaten"-processen. Et 
andet eksempel er handel, som en række talere i Europa-Parlamentets debat i perioden fra januar 
2018 til maj 2018 skænkede mere opmærksomhed end størstedelen af talerne sidenhen. En mulig 
forklaring herpå kunne være, at handelstvisten med USA på daværende tidspunkt befandt sig i en 
kritisk fase, og at den blev drøftet på de fleste af Det Europæiske Råds møder i denne periode, indtil 
der blev fundet en aftale mellem EU's stats- og regeringschefer den 17. maj 2018.  
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2.5.  En mulighed for at fremsætte nye forslag 
Debatterne om Europas fremtid i Europa-Parlamentet var ikke blot et forum for debat om forskellige 
visioner for EU's fremtid, men også en anledning til at fremsætte og drøfte nye idéer og konkrete 
forslag. Over halvdelen af talerne gjorde brug af denne mulighed og fremsatte nye forslag på tværs 
af forskellige politikområder. Mens nogle stats- og regeringschefer opfordrede til specifikke mål på 
nogle politikområder som f.eks. klimaændringer, foreslog andre nye peer review-mekanismer på 
retsstatsområdet eller som en understøttende proces hen imod økonomisk konvergens. Selv om 
mange fokuserede på politikspørgsmål, var der også nogle, der fremsatte forslag, som havde til 
formål at forbedre EU's institutionelle struktur. Disse forslag gik i to modsatte retninger, idet nogle 
opfordrede til en opgradering af EU's institutioner og afskaffelse af enstemmighed på forskellige 
politikområder, mens andre opfordrede til, at medlemsstaterne fik tildelt flere beføjelser.  

Tabel 2 — Specifikke forslag fremsat af de enkelte talere 
Talere Politikområder/-

spørgsmål 
Forslag 

António Costa Det europæiske 
semester 

En konvergensmekanisme, der skal hjælpe 
landene med at forbedre deres vækstpotentiale 

Emmanuel Macron Inddragelse af 
borgerne 

Borgerhøring om Europas fremtid 

Emmanuel Macron Klima Minimumspris på CO2 
Emmanuel Macron Migration Støtteprogram for lokale myndigheder, der 

tager imod og integrerer flygtninge 
Charles Michel Retsstatsprincippet En peer review-mekanisme vedrørende 

retsstatsprincippet 
Mark Rutte Klima  Nedbringelse af drivhusgasser med 55 % inden 

2050 
Mateusz Morawiecki Udviklingspolitik En europæisk udviklingsfond for Afrika 
Mateusz Morawiecki Institutionelle 

aspekter 
Nationernes Union 2.0: omdefinering af 
balancen mellem nationalstaterne og 
samarbejdet på europæisk plan  

Alexis Tsipras Socialpolitik En ny social kontrakt for Europa 
Angela Merkel Sikkerhed og forsvar Oprettelse af et europæisk sikkerhedsråd 
Pedro Sánchez Socialpolitik Bindende strategi for ligestilling mellem 

kønnene 
Pedro Sánchez Socialpolitik En europæisk arbejdsløshedsforsikringsordning 
Pedro Sánchez Institutionelle 

aspekter 
Afskaffelse af enstemmighed om 
udenrigsanliggender, skat, FFR og 
retsstatsprincippet 

Juha Sipilä Landbrug Skovfond mellem EU og Afrika. 
Giuseppe Conte Institutionelle 

aspekter 
De andre EU-institutioner gøres generelt 
forpligtede til at aflægge rapport til EP 

Stefan Löfven Svindel med EU's 
budget 

Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske 
Anklagemyndighed 

Datakilde: EPRS. 
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3. Status over debatten om centrale politikområder 

3.1. Den Økonomiske og Monetære Union 

Opdatering om politikken 
 

 

 

Europas Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en) blev lanceret i 1992. Den omfatter den fælles 
valuta og en uafhængig monetær politik, der forvaltes af Den Europæiske Centralbank (ECB), 

finanspolitiske regler og en temmelig løs ramme for 
koordinering og overvågning af medlemsstaternes 
økonomiske politikker. For nylig er der også blevet vedtaget 
et fælles regelsæt og en fælles tilsynsramme for finansielle 
institutioner i euroområdet2. ØMU'en har været afgørende 
for at fremme prisstabilitet, styrke handel og finansiel 
integration og støtte det indre marked. Ikke desto mindre 

viste finanskrisen og statsgældskrisen, at opbygningen af 
ØMU'en ikke var fuldført. Europa reagerede på kriserne 
på flere forskellige måder. På den ene side blev der truffet 
monetære og finanspolitiske foranstaltninger3. Som 
modvægt hertil blev de lovgivningsmæssige rammer for 
den europæiske økonomiske styring styrket for bl.a. at 
forbedre den finanspolitiske og makroøkonomiske overvågning4. 

Sideløbende med ovenstående blev der i 2012 indledt drøftelser5 om, hvordan der kunne integreres 
yderligere rammer for finanssektoren, budgetspørgsmål og økonomipolitikken samt føjes større 
demokratisk legitimitet og ansvarlighed til processen6. 
Kommissionen satte yderligere skub i sagen i marts 2017 ved 

                                                             

2  En introduktion til emnet findes på Europa-Kommissionens websted: How the Economic and Monetary Union works 
(Sådan fungerer Den Økonomiske og Monetære Union), Den Europæiske Centralbanks websider: 20-året for euroen, 
Uafhængighed og Den Fælles Tilsynsmekanisme og Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds websted: Single 
Rulebook (Fælles regelsæt). 

3  Ukonventionelle pengepolitiske foranstaltninger fra ECB, bilaterale lån blandt medlemsstaterne og oprettelse af 
støttemekanismer såsom den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM). 

4  I den forbindelse blev der vedtaget otte nye EU-forordninger og -direktiver (kendt som "six-pack'en" og "two-pack'en") 
og to mellemstatslige traktater (traktaten om stabilitet, samordning og styring (TSSS) og europluspagten).  

5 Ordet "drøftelser" henviser både til Kommissionens initiativer og til rådslagningen blandt formændene for 
Kommissionen, eurotopmødet, Eurogruppen, Den Europæiske Centralbank og Europa-Parlamentet. 

6 Vigtige milepæle i denne proces var Kommissionens meddelelse fra 2012 med titlen "En plan for en udbygget og 
egentlig ØMU", rapporten fra december 2012 med titlen "Towards a genuine economic and monetary union" (Hen 
imod en egentlig økonomisk og monetær union) fra formanden for Det Europæiske Råd i samarbejde med 
formændene for Kommissionen, Eurogruppen og ECB og rapporten fra 2015 med titlen "Gennemførelse af Europas 
Økonomiske og Monetære Union", der blev udarbejdet af formændene for de fire ovennævnte institutioner sammen 
med formanden for Europa-Parlamentet. 

"En bankunion – og i sidste ende en europæisk indskudsgarantiordning – afhænger af den 
forudgående nedbringelse af risiciene i de enkelte lande. De to elementer er indbyrdes 
forbundne. Den europæiske solidaritet og det individuelle ansvar er altid to sider af samme sag." 
Angela Merkel 

"Ideen om at løse ... problemer ved hjælp af 
permanente budgetoverførsler er 
uacceptabel for os. For at sikre sig mod 
økonomiske chok er det nødvendigt med 
et budget i balance og en lav gældskvote." 
Juha Sipilä 

"Den økonomiske sikkerhed er lige så vigtig 
som grænsesikkerheden, og EU's fremgang 
afhænger af vores evne til at sikre en stærk 
økonomisk og monetær union." 
Klaus Iohannis 

"Euroens grundlæggende løfte var, at 
den ville medføre øget velstand for os alle 
– ikke, at den ville omfordele velstanden." 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.da.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.da.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.da.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A42012A0302%2801%29
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX%3A52012DC0777R%2801%29
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_da.pdf
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at offentliggøre en hvidbog om Europas fremtid7, der blev efterfulgt af et oplæg om uddybning af 
ØMU'en8. I sin tale om Unionens tilstand i september 2017 forelagde Kommissionens formand 
yderligere politiske initiativer til at styrke styringen af ØMU'en. Kort tid efter denne tale om Unionens 
tilstand godkendte Det Europæiske Råd ledernes dagsorden9 og fastsatte sit møde i juni 2018 som 
frist for at vedtage konkrete beslutninger om reformen af ØMU'en. Endelig fremsatte Kommissionen 
i december 2017 en række forslag og initiativer til fuldførelse af ØMU'en10 samt yderligere to forslag 
i maj 201811.  

I denne periode bidrog Europa-Parlamentet til debatten om ØMU'ens fremtid ved at vedtage en 
række vigtige beslutninger12. Parlamentet fremhævede blandt sine mange henstillinger behovet for 
at forenkle den nuværende ramme og øge den demokratiske ansvarlighed, bl.a. ved at styrke 
Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters rolle og placere den europæiske 

stabilitetsmekanisme og traktaten om stabilitet, samordning og 
styring inden for EU's retlige rammer. Desuden fremhævede 
Parlamentet behovet for en finanspolitisk kapacitet til 
konvergens og stabilisering af euroområdet, en samlet 
repræsentation af euroen i internationale organisationer (f.eks. 
Den Internationale Valutafond), bedre finanspolitisk 

koordinering, flere investeringer i nøglesektorer og skattereformer med henblik på at forhindre 
skatteundgåelse og skatteunddragelse.  

Drøftelserne om ØMU'ens fremtid fandt imidlertid ikke kun sted inden for EU-institutionerne. I 
september 2017 i en tale på Sorbonne fremlagde Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, en reform 
af ØMU'en som én af seks dimensioner i et initiativ for Europa. En måned senere sendte Tysklands 
daværende finansminister, Wolfgang Schäuble, et uofficielt dokument til sine kolleger i 
Eurogruppen. Et tredje synspunkt kom på banen i marts 2018 i et holdningsdokument fra 
finansministrene i Danmark, Estland, Irland, Letland, Litauen, Nederlandene, Finland og Sverige.  

Medlemsstaternes forskellige holdninger13 gjorde, at der ikke blev opnået resultater i Det 
Europæiske Råd: i stedet for at der blev vedtaget konkrete beslutninger i juni 2018 – som det var 
blevet lovet i ledernes dagsorden – fandt der intense forhandlinger sted på flere møder i 
Eurogruppen og på eurotopmøder i juni, oktober og december 2018. I december blev EU's ledere 
endelig forsigtigt enige om, at den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) ville udgøre en fælles 
bagstopper for Den Fælles Afviklingsfond. De meddelte også, at de havde til hensigt at indføre 
klausuler om kollektiv optræden med et enkelt led (CAC-klausuler) for statsobligationer fra 
euroområdet senest i 2022 og medtage dette tilsagn i ESM-traktaten. Med hensyn til den 
europæiske indskudsforsikringsordning bemærkede de imidlertid, at det var nødvendigt med 
                                                             

7  Europa-Kommissionen, Hvidbog om Europas fremtid: Næste skridt. 
8  Europa-Kommissionen, Oplæg om en dybere økonomisk og monetær union. 
9  Det Europæiske Råd, Leaders' Agenda (Ledernes dagsorden). 
10  Se Europa-Kommissionens meddelelse "Yderligere skridt hen imod fuldførelsen af Europas Økonomiske og Monetære 

Union: en køreplan" COM/2017/0821. 
11  Navnlig reformstøtteprogrammet og den europæiske investeringsstabiliseringsfunktion. 
12  Blandt andet beslutningerne om den økonomiske politik i euroområdet (2017/2114(INI)), om gennemgang af 

rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer (2014/2145(INI)), om mulige udviklingstendenser og 
justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (2014/2248(INI)), om forbedring af Den 
Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale (2014/2249(INI)) og om 
budgetmæssig kapacitet for euroområdet (2015/2344(INI)). 

13  Mens nogle medlemsstater (med Frankrig i spidsen) prioriterede foranstaltninger til risikodeling, argumenterede 
andre (med Tyskland i spidsen) i stedet for yderligere initiativer til begrænsning af risici. 

"Den fejlslagne neoliberale styring 
af krisen giver næring til uhyrlig 
chauvinisme og 
højrefløjspopulisme." 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX%3A52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_da
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_da
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_da
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX%3A52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0418_DA.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_DA.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_DA.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_DA.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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yderligere teknisk arbejde, der skulle udføres af en arbejdsgruppe på højt plan, som skal aflægge 
rapport i juni 2019. Selv om de ikke var enige om behovet for en økonomisk stabiliseringsfunktion, 
var de mere åbne over for at gå videre med udformningen, gennemførelsen og timingen af et 
"instrument for konvergens og konkurrenceevne", som ville blive en del af EU-budgettet (inspireret 
af det fransk-tyske forslag af 16. november 2018). 

Status over debatten i Parlamentet 
En række stats- og regeringschefer, der har haft ordet i debatten, nævnte udtrykkeligt, at 
bankunionen er et afgørende mål med henblik på at beskytte borgernes opsparinger på et 
paneuropæisk grundlag, og de afgav et klart tilsagn om at arbejde videre med at nå dette mål. 

Imidlertid var der forskellige holdninger til, hvordan og hvornår 
den europæiske indskudsgarantiordning skal oprettes. Lederne 
fra finanspolitisk konservative medlemsstater havde 
tilbøjelighed til at fremhæve behovet for at rense bankernes 
balancer for misligholdte lån, før indskudsgarantier og 
bankafvikling kan være afhængige af en fælles europæisk 

finansiel bagstopper. Formålet hermed er at mindske risikoen for, at bagstopperen overhovedet skal 
anvendes. Der er også forskellige holdninger til målene for et nyt budget for euroområdet, som der 
skal forhandles om inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme for 2021-2017. Selv om 
stats- og regeringscheferne ikke var enige om behovet for en stabiliseringsfunktion (dvs. at afbøde 
virkningerne af et økonomisk tilbageslag), var de mere åbne over for at gå videre med 
udformningen, gennemførelsen og timingen af et "instrument for konvergens og konkurrenceevne" 
(inspireret af det fransk-tyske forslag af 16. november 2018). 

Alle stats- og regeringschefer, der hidtil har haft ordet i debatten, har udvist støtte til fuldførelsen af 
ØMU'en, herunder Kroatiens premierminister, selvom Kroatien endnu ikke er medlem af 
euroområdet. Alle talere mente, at en styrkelse af ØMU'en kan forhindre yderligere kriser og 
understøtte en mere sammenhængende Union. Hvad angår skattepolitikken har stats- og 
regeringscheferne hidtil givet udtryk for forskellige synspunkter under debatten om Europas 
fremtid. Nogle mener f.eks., at digital beskatning fortsat skal være et nationalt instrument, mens 
andre er tilhængere af at gøre den til en af EU's egne indtægter. Omvendt støtter alle de EU-ledere, 
der hidtil har talt, en fælles indsats for at bekæmpe skadelige skattepraksisser, navnlig skattesvig og 
skatteunddragelse, og en udvikling i retning af gradvis harmonisering af selskabsskattegrundlaget. 

Selv om stats- og regeringscheferne har givet udtryk for, at de 
støtter en hurtig gennemførelse af Den Økonomiske og 
Monetære Union (ØMU'en), har debatterne fremhævet deres 
forskellige holdninger til, hvordan EU bør bære sig ad med at nå 
dette mål. Tilhængerne af risikoreduktion insisterede på, at 
budgetter i balance og sunde banksystemer renset for 
misligholdte lån er forudsætninger for risikodelingsordninger, 

f.eks. inden for rammerne af bankunionens europæiske indskudsgarantiordning. Andre lagde større 
vægt på behovet for at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne og dermed afværge 
finanskriser og beskytte borgernes opsparinger. Konklusionerne 
fra møderne i Det Europæiske Råd og eurotopmøderne afspejler 
disse forskelle. Med hensyn til skattespørgsmålene er stats- og 
regeringschefernes insisteren på, at EU skal udstyre sig selv med 
redskaber til bekæmpelse af skatteunddragelse og 
skatteundgåelse, delvist blevet omsat til lovgivning. En retfærdig 

"Jeg tror på en bankunion, der skal 
beskytte borgernes opsparinger på 
et paneuropæisk grundlag og 
mindske de enkelte medlemsstaters 
risiko for eksponering". 
Leo Varadkar 

"Behovet for en reel fælles solidaritet 
mellem medlemsstaterne – uden en 
opdeling af EU i forskellige 
geografiske områder – afspejles i 
udfordringen med at fuldføre Den 
Økonomiske og Monetære union." 
Giuseppe Conte 

"Vi skal ... forhindre virksomheders 
skatteundgåelse. Vi skal sikre, at de 
konsekvent betaler skat i de lande, 
hvor de reelt opererer og skaber deres 
overskud." 
Peter Pellegrini 

https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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beskatning af virksomheder, navnlig dem med et væsentligt digitalt fodaftryk i dataøkonomien, er 
imidlertid fortsat et mål, der er svært at opfylde. Eftersom der ikke findes en fælles europæiske 
tilgang, er der en del medlemsstater, der har besluttet at indføre deres egne digitale skatter. 

3.2. Migration 

Opdatering om politikken 
 

 

 

Siden 2015 har Europa stået over for den største migrationsudfordring siden Anden Verdenskrigs 
afslutning. Den hidtil usete tilstrømning af flygtninge og irregulære migranter til EU toppede i 2015 
og blotlagde en række mangler og huller i EU's politikker om asyl, de ydre grænser og migration. I 
en tale i december 2017 sagde Antonio Tajani, formanden for Europa-Parlamentet, følgende: "En 
ukoordineret fremgangsmåde vil være en alvorlig fejl, som vil gøre det vanskeligere for os at finde 
virkelig effektive løsninger. Der er tværtimod behov for en stærk europæisk strategi, der kan 
koordinere vores foranstaltninger og sikre, at flere midler og ressourcer stilles til rådighed for 
fællesskabet".  

Selv om de rekordstore migrationsstrømme, som EU oplevede i 2015 og 2016, faldt ved udgangen 
af 2017 og i 2018, er det sandsynligt, at migrationspresset vil fortsætte, og forvaltningen af 
migrationsstrømmene vil højst sandsynligt fortsat stå højt på EU's dagsorden. Dette afspejles også i 
de voksende beløb og den øgede fleksibilitet og mangfoldighed i EU's finansiering af migrations- 
og asylpolitikker både i og uden for det nuværende og fremtidige EU-budget. Kommissionen mener, 
at en effektiv, retfærdig og robust EU-migrationspolitik, der er tilpasset fremtidige udfordringer, 
indebærer, at der etableres et stærkt og effektivt EU-asylsystem, at incitamenterne til irregulær 
migration mindskes, at menneskeliv reddes, at EU's ydre grænser sikres, og at der sikres mere 
effektive lovlige kanaler for regulære migranter.  

Migrationspresset blotlagde mangler i det fælles europæiske 
asylsystem (CEAS), som fik Europa-Kommissionen til at 
iværksætte sin reform. Næsten tre år efter forelæggelsen af to 
pakker af forslag, blev der indgået en delvis foreløbig aftale 
mellem institutionerne om tre dossierer 
(kvalifikationsforordningen, det omarbejdede direktiv om 
modtagelsesforhold og EU-genbosætningsrammen), men 
aftalen fik ikke den endelige støtte i Rådet. Rådet kunne heller ikke nå frem til en fælles holdning om 
to andre dossierer (Dublinforordningen og forordningen om asylprocedurer). Drøftelserne i Rådet 
med henblik på at fastslå, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en 
asylansøgning (ofte omtalt som Dublinsystemet), har i næsten tre år befundet sig i en fase med 
høringer af medlemsstaterne. Det mest kontroversielle spørgsmål indebærer at nå frem til et 
kompromis om principperne om solidaritet og en rimelig fordeling af ansvaret for asylansøgere. 
Dette fik Kommissionen til at fremsætte et forslag, som den dog endnu ikke har kunnet gennemføre, 
om  midlertidige ordninger for solidaritet og ansvar for flygtninge og migranter, der reddes på rejsen 
til Europa under eftersøgnings- og redningsoperationer. Disse midlertidige ordninger ville fungere 
som en overgangsordning, indtil den nye Dublinforordning og resten af pakken om det fælles 
europæiske asylsystem trådte i kraft. 

"Lovlig migration har positive virkninger for vores økonomiske udvikling. Den spiller en central 
rolle i de sektorer, hvor der mangler arbejdskraft, og bidrager til at imødegå en af udfordringerne 
på vores kontinent, nemlig den aldrende befolkning." 
Pedro Sánchez 

"Der er absolut behov for en 
øjeblikkelig revision af det fælles 
europæiske asylsystem og 
Dublinforordningerne med henblik 
på en mere retfærdig fordeling af 
migrations- og flygtningevægten 
mellem medlemsstaterne". 
Nicos Anastasiades 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_da.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://www.eu.dk/samling/20181/kommissionsforslag/kom(2018)0798/forslag/1539533/1985291.pdf
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Eftersom migration hurtigt er blevet et stadigt vigtigere 
punkt på EU's dagsorden, uden at regeringerne har 
kunnet finde frem til et kompromis om de interne 
aspekter af EU's migrationspolitik, har Kommissionen 

gradvist skiftet fokus mod et samarbejde med tredjelande om håndtering af migrationsudfordringer 
uden for EU's grænser. Integration af migration i udviklingssamarbejdspolitikkerne, som Europa-
Parlamentet behandlede i sin beslutning fra april 2017, er blevet en af topprioriteterne i EU's 
forbindelser med tredjelande og et af de vigtigste instrumenter til at mindske incitamenterne til 
irregulær migration. Med henblik herpå har EU primært fokuseret på tre vigtige løftestænger: 
partnerskaber med tredjelande gennem udviklingssamarbejde og humanitær bistand, sikring af en 
effektiv tilbagesendelses- og tilbagetagelsespolitik og bekæmpelse af smugling af og handel med 
migranter. Selv om forholdet mellem udviklingsbetingelser og migrationsstrømme langt fra er klart, 
har EU oprettet adskillige finansielle instrumenter og projekter, der har til formål at imødegå 
udfordringerne langs de vigtigste migrationsruter, herunder håndtering af de grundlæggende 
årsager til irregulær migration, forbedring af modtagelsesforholdene for flygtninge og deres familier 
tættere på hjemmet og hjælp til de samfund, der er vært for den største andel af de fordrevne. For 
at øge tilbagesendelsesprocenten af irregulære migranter har EU fokuseret på at forbedre sine egne 
tilbagesendelseskapaciteter, indgå tilbagetagelsesaftaler eller praktiske ordninger (som der på 
nuværende tidspunkt findes 23 af) og indlede dialoger og partnerskaber med centrale oprindelses- 
og transitlande, herunder Libyen og Tyrkiet. 

Den hidtil usete tilstrømning af flygtninge og irregulære 
migranter blotlagde også en række mangler og huller i EU's 
politikker om de ydre grænser. Den havde indvirkning på 
Schengenreglernes måde at fungere på og førte til, at flere 
medlemsstater genindførte grænsekontrollen. Som reaktion på 
disse udfordringer har Kommissionen indledt en bredere reformproces, der tager sigte på at styrke 
de ydre grænser ved at skabe en stærkere forbindelse mellem grænsekontrol og sikkerhed. På den 
ene side er der i foranstaltningerne til beskyttelse af EU's ydre grænser blevet fokuseret på at styrke 
EU's grænseforvaltningsregler og styrke og opgradere beføjelserne hos relevante EU-agenturer som 
f.eks. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. På den anden side er der i 
forbindelse med en række mangler i EU's informationssystemer blevet gjort en indsats for at styrke 
disse systemer og teknologier inden for sikkerhed, strafferegistre og grænseforvaltning og 
migrationsstyring (Schengeninformationssystemet, visainformationssystemet), oprette nye 
systemer (det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse, ind- og 
udrejsesystemet) og forbedre deres interoperabilitet. EU er også i gang med en gradvis etablering 
og gennemførelse af den europæiske integrerede grænseforvaltning (EIBM) på nationalt plan og 
EU-plan, hvilket burde føre til en begrænsning af tilstrømningen af irregulære migranter og mindske 
organiseret kriminalitet samt risikoen for terrorisme. 

Migration er ikke kun en udfordring, men også en mulighed for EU. I lyset af de fremtidige 
udfordringer med hensyn til den aldrende befolkning og en 
økonomi, der i stigende grad er afhængig af højt 
kvalificerede job, vil migration være et vigtigt redskab til at 
styrke bæredygtigheden i EU-landenes velfærdssystemer 
og sikre bæredygtig vækst i EU's økonomi. Kommissionen 
foreslog derfor en revision af det system, der har været 

anvendt siden 2009, med henblik på at tilbyde mere fleksible indrejsebetingelser, forbedrede 
indrejseprocedurer og udvidede rettigheder for højt kvalificerede arbejdstagere. Parlamentet og 

"Nøglen til at mindske irregulær migration er 
at samarbejde med tredjelande." 
Jüri Ratas 

"Migrationsbevægelser udgør en 
integrerende del af menneskets 
historie. Vi bør ikke frygte dem. Vi bør 
forstå dem." 
Charles Michel 

"Kaotisk migration påvirker hele 
samfundets tillid til modtagelsen af 
flygtninge – men værst påvirker den 
flygtningene selv." 
Stefan Löfven 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_DA.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1560510938657&uri=CELEX:52017DC0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1560510938657&uri=CELEX:52017DC0200
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_da.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&qid=1560349582798&from=DA
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c77176b2-277c-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_7&format=PDF
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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Rådet vedtog deres holdninger til forslaget, men forhandlingerne er gået i stå. Trods Parlamentets 
bestræbelser på at genoptage dem (forudsat at der foretages ændringer på visse områder i forhold 
til det nuværende system), er der ikke blevet gjort nogen fremskridt i flere måneder. Ifølge 
Kommissionen er det ikke nok at tiltrække migranter, eftersom der også skal træffes 
foranstaltninger, der integrerer migranterne effektivt i værtssamfundet. Med henblik herpå vedtog 
Kommissionen en handlingsplan og yder støtte til EU-landene i deres bestræbelser på at udnytte 
det økonomiske, sociale og kulturelle potentiale, der er knyttet til tredjelandsstatsborgere, herunder 
asylansøgere og flygtninge. 

Kommissionen opfordrede også til bestræbelser på at forbedre mulighederne for lovlig migration 
til Europa af humanitære årsager. Formålet hermed var at vise, at der findes alternativer til irregulær 
migration. For at støtte de mest sårbare personer med behov for international beskyttelse og hjælpe 
dem med at finde en sikker vej til Europa oprettede Kommissionen sammen med medlemsstaterne 
flere genbosætningsmekanismer som f.eks. beredskabsplanen, som udløb i 2017, og den 
nuværende ordning, der udløber i oktober 2019. Imidlertid er ikke alle tilsagn blevet indfriet endnu, 
og et forslag om indførelse af en EU-genbosætningsramme er blokeret i Rådet. 

Status over debatten i Parlamentet 
Alle de stats- og regeringschefer, der deltog i Parlamentets 
debatter om Europas fremtid, talte om migration og gav 
enstemmigt udtryk for, at de betragter migration som en af de 
vigtigste udfordringer, EU står over for. De var enige om, at der 
kun kan tages hånd om denne udfordring på EU-plan. Selv om 
de fleste stats- og regeringschefer understregede behovet for at gøre fremskridt med hensyn til 
reformen af det fælles europæiske asylsystem og om spørgsmålet om omfordeling, er det trods flere 
møder i Det Europæiske Råd ikke lykkedes EU's ledere at opnå et gennembrud i de interne aspekter 
af migration og EU's asylpolitik. Tolv talere opfordrede til et bedre samarbejde med oprindelses- og 
transitlandene, og mange af dem opfordrede til en "Marshallplan" for Afrika. Otte talere fremhævede 
også kontrollen ved EU's ydre grænser og Frontex' vigtige rolle i denne sammenhæng. Kun Charles 
Michel og Pedro Sanchez nævnte de positive aspekter af lovlig migration. 

På migrationsområdet har stats- og regeringscheferne udvist en høj grad af enighed om flere 
punkter takket være Det Europæiske Råds bestræbelser på at finde frem til en fælles og omfattende 
EU-strategi siden starten af migrationskrisen i 2015. Alle har erkendt, at migration er en stor 
udfordring, som skal håndteres i fællesskab på EU-plan. Mange talere opfordrede også til et styrket 
samarbejde med oprindelses- og transitlandene og opfordrede til yderligere finansiering til EU's 
migrationspolitik. Ikke desto mindre er der stadig ikke enighed om reformen af det fælles 
europæiske asylsystem, som mange af talerne sagde, der var et presserende behov for. Mange 
fremhævede også ansvar og solidaritet som en vigtig fælles 
værdi. Lars Løkke Rasmussen og Mateusz Moraviwiec opfordrede 
dog til at give medlemsstaterne mere fleksibilitet i håndteringen 
af migrationsudfordringen. Den eneste, der talte om de negative 
virkninger, som migration har for migranterne selv, var Stefan 
Löfven. 

 

"Det er kun på europæisk plan, at vi 
kan tage fat om 
migrationsproblemets rødder, som 
har ændret balancen i vores 
samfund." 
António Costa 

"Vi støtter en mere fleksibel – men 
obligatorisk – solidaritet." 
Lars Løkke Rasmussen 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/da/pdf
https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/6d735ed1-ab20-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/6d735ed1-ab20-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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3.3. Den sociale dimension 

Opdatering om politikken 

Hvad er den sociale dimension?  
Begrebet "den sociale dimension af Den Europæiske Union" (EU) rækker ud over den blotte 
beskæftigelses- og socialpolitik, der reguleres af afsnit IX og X i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). Den har en lang historie, som er blevet opbygget siden Romtraktaten. Mens 
artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) 
opfordrer til en social markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne, stiller artikel 9 (den horisontale sociale 
klausul) i TEUF en afbalanceret økonomisk vækst og 
bæredygtig udvikling på lige fod med fuld beskæftigelse, et 
højt niveau af social beskyttelse, lighed, fremme af social 
retfærdighed og respekt for mangfoldighed. Den opfordrer 
til, at der tages højde for sociale hensyn inden for alle politikområder. Begge disse artikler har 
konsekvenser for indholdet i de relevante EU-politikker og -programmer og for de processer, inden 
for hvilke de udformes og gennemføres. Gennemførelsen kan opnås ved hjælp af hårde værktøjer 
(lovgivning, økonomisk styring) og ved hjælp af bløde værktøjer (politikudvikling gennem 
gensidige læringsprocesser og vejledning). Sidstnævnte har forrang inden for de politikområder, 
der er relevante for den sociale dimension.  

Den "nye" vægt på den sociale dimension?  
Efter en periode fra 2004 uden aktiviteter på det socialpolitiske område, som blev efterfulgt af 
økonomiske stramninger som en reaktion på den finansielle og økonomiske krise i 2008, har 

uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) 
og styrkelse af den sociale dimension været blandt Juncker-
Kommissionens prioriteter. I De fem formænds rapport 
(22. juni 2015) blev det erklæret, at Europas ambitioner bør 
være at fortjene en ”social AAA-vurdering" som et redskab til 
at bidrage til en fair og afbalanceret vækst samt ordentligt 
arbejde og arbejdstagerbeskyttelse og dermed ajourføre de 
lovgivningsmæssige rammer for EU's arbejdsmarkeder og 

velfærdsstater. Rapporten indeholdt også forslag til en bred debat om fremtiden for Europas sociale 
dimension, som blev lanceret med Debatoplægget om Europas sociale dimension. Debatoplægget 
opstillede tre valgmuligheder: i) udelukkende at fokusere på arbejdskraftens frie bevægelighed ii) 
udvikling af det, som i sidste ende ville munde ud i et Europa i flere hastigheder, og iii) en reel 
uddybning af ØMU'en i hele EU-27. Oplægget om styring af globaliseringen fremhævede endvidere 
de stærke bånd mellem økonomiske og sociale politikker, og endelig viste oplægget om fremtiden 
for EU's finanser i hvilket omfang den sociale dimension af EU kan støttes økonomisk. 

Vigtige skridt  
I marts 2017 foreslog Kommissionen en helhedsorienteret referenceramme, den europæiske søjle 
for sociale rettigheder ("den sociale søjle") for at ajourføre EU's arbejdsmarkeder og velfærdsstater 
som reaktion på de nye udfordringer og risici, herunder ungdomsarbejdsløshed, stigningen i 
atypiske eller ikkestandardmæssige former for arbejdskontrakter. Med udgangspunkt i den allerede 
gældende EU-ret på det sociale område rækker de 20 principper og rettigheder i den sociale søjle 
langt ud over de snævre grænser for socialpolitik og omhandler lige muligheder og adgang til 

"Dette sociale Europa er også et suverænt 
Europa – det er dét fundament, vi tror på. 
Der er forskelle, men vi skal undgå at give 
næring til disse forskelligheder. Kernen i 
det europæiske eventyr er en tættere 
union." 
Emmanuel Macron 

"Europa er imidlertid ikke begrænset til det 
fælles marked. For at bruge Jacques Delors' 
ord i omskrevet form: det er "svært at blive 
forelsket i fællesmarkedet. Vi skal arbejde 
parallelt henimod en europæisk social 
model, som baner vejen for øget 
samhørighed i alle medlemsstaterne." 
Xavier Bettel 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_da.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_da
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_da
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_da
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_da
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_da
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
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arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår, social beskyttelse og inklusion. Kommissionens, 
Parlamentets og Rådets fælles proklamerede sociale søjle viser de tre institutioners engagement. 

Gennemførelsen af principperne i den sociale søjle påhviler 
medlemsstaterne i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 
EU har støttet disse bestræbelser ved at give adgang til de 
vigtigste EU-politikredskaber: lovgivning, vejledning, 
styring og finansiering. Med hensyn til lovgivning og 
vejledning har Europa-Parlamentet opfordret til at iværksætte 
nye foranstaltninger til modernisering af arbejdsmarkedet, 

den sociale beskyttelse og adgang til uddannelse. Der er sket fremskridt med gennemførelsen af 
den sociale søjle gennem indførelse af lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige 
foranstaltninger på EU-plan og i medlemsstaterne, herunder forbedring af den sociale dialog på alle 
niveauer. For at styrke de sociale aspekter af forvaltningen med hensyn til indhold er der i 
rapporterne fra det europæiske semester 2018 og det europiske semester 2019 gjort brug af den 
sociale resultattavle, der ledsager den sociale søjle. I 2017 gentog Europa-Parlamentet idéen om at 
indføre en procedure med "sociale ubalancer" i forbindelse med udarbejdelsen af landespecifikke 
henstillinger. Der skal stadig tages fat på en række spørgsmål vedrørende styrkelse af de sociale 
aspekter af semesterprocessen, herunder betydningen af demokratisk kontrol, samtidig med at 
ØMU'en uddybes. Endelig indledte Kommissionen i april 
2019 en debat om at gå fra enstemmighed til 
beslutningstagning med kvalificeret flertal i Rådet inden for 
visse socialpolitiske områder for at udvide det begrænsede 
område, hvor EU har kompetence, herunder Europa-
Parlamentet. Med hensyn til EU-finansiering vil debatten om 
den flerårige finansielle ramme (FFR) efter 2020 og dens resultater få indflydelse. Parlamentet har 
fremsat en række forslag for at sikre finansiel støtte til nye prioriteter, højere betalingslofter og 
etablering af flere synergier mellem fonde, såsom Samhørighedsfonden og ESF +, og forbindelser 
mellem udgifter og resultater. I oplægget fra 2019 om et bæredygtigt Europa inden 2030 
understreges det, at sociale investeringer fortsat skal være en prioritet.  

Fremtidsudsigter  
Globaliseringen, de demografiske udfordringer og den digitale omstilling har sat 
arbejdsmarkederne og velfærdsstaten under et enormt pres. Fra og med 2004 har de pludseligt 
opståede konflikter mellem EU's randområder og de centrale områder som følge af statsgældskrisen 
og de nyopståede konflikter mellem øst og vest øget udfordringerne. Som reaktion herpå satte 
Juncker-Kommissionen sig for at styrke EU's sociale dimension. Der tegner sig på nuværende 
tidspunkt en række lovende muligheder for yderligere at styrke EU's sociale dimension. Nogle 
hævder, at den sociale søjle kan skabe en ny politisk dynamik. Andre hævder, at der ud over 
politikker for omfordeling også bør lægges mere vægt på 
beskatning og ikke kun i en virksomhedskontekst. Der er 
dog stadig nogle grundlæggende uafklarede spørgsmål, 
der skal tages op, herunder aftalen mellem 
medlemsstaterne om, hvorvidt en social dimension i EU er 
nødvendig eller hensigtsmæssig, og den grundige 
vurdering af de instrumenter, som EU har til rådighed til at 
udforme og gennemføre sine politikker. EU's sociale dimension er så kompleks, at en styrkelse heraf 

"Det, vi har brug for nu i Europa, er ikke 
mindre solidaritet og flere grænser, men 
snarere en ny social kontrakt for social 
samhørighed og velstand for vores folk. 
... En juridisk bindende europæisk søjle for 
sociale rettigheder." 
Alexis Tsipras 

"Et af vores resultater er vores sociale 
model, som kræver yderligere forbedringer 
og samtidig fremmer dialogen med 
arbejdsmarkedets parter og tager hensyn 
til den sociale samhørighed." 
Andrej Plenković 

"Resultatet [af krisen] var ulighed, navnlig 
ulighed mellem generationerne — den 
ulighed, som unge lider under på vores 
kontinent — og naturligvis ulighed mellem 
kønnene ... Vi er nødt til at opfordre til et 
socialt Europa, et Europa med rettigheder." 
Pedro Sánchez 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0010
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0039&language=EN&ring=A8-2017-0037
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0202&language=EN&ring=A8-2019-0162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0202&language=EN&ring=A8-2019-0162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0077
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0449
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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kræver forvaltningsmekanismer14, som gør det muligt for forskellige aktører på tværs af forskellige 
sektorer at løse kollektive problemer.  

Status over debatten i Parlamentet 
 

 

 

De fleste stats- og regeringschefer anerkender den økonomiske og finansielle krises langvarige 
negative indvirkning på borgernes eksistensgrundlag i Europa og navnlig dens uforholdsmæssigt 
store konsekvenser for de mest sårbare og for de unge. Nogle har henvist til manglende solidariteti 
Europa, hvad enten det drejer sig om migration eller økonomiske spørgsmål, som også har givet sig 
udslag i manglende evne til at skabe et mere retfærdigt, mere socialt Europa. På denne baggrund 
foreslår nogle EU-ledere konkrete europæiske løsninger til at håndtere borgernes bekymringer, 
herunder f.eks. forslag om indførelse af en EU-mindsteløn og en EU-arbejdsløshedsforsikring. Et 
flertal af de EU-ledere, der har talt, har udtrykt deres støtte til de værdier og principper, der kommer 
til udtryk i den europæiske søjle for sociale rettigheder, idet 
nogle minder om, at det europæiske samfund i det 
væsentlige bygger på princippet om social retfærdighed. En 
række stats- og regeringschefer støtter en opadgående 
konvergens af sociale standarder og har opfordret til en 
prioritering af social- og velfærdspolitikker efter flere år med 
sparepolitikker og voksende uligheder i de europæiske 
samfund.  

En række stats- og regeringschefer har understreget, at det i en tid, hvor globaliseringen og den 
stigende digitalisering forandrer verden, er nødvendigt at 
vende tilbage til den grundlæggende europæiske sociale 
kontrakt og fortsat bygge videre på den for at opfylde 
nutidens behov. Nogle EU-ledere har advaret mod 
udelukkende at søge nationale løsninger på problemer 
som ungdomsarbejdsløshed, da dette ville skabe 

yderligere fremmedgørelse og give næring til en nationalistisk diskurs, især i en tid, hvor politiske 
forandringer er i anmarch på kontinentet. Nogle har talt om en "solidaritetskrise", der giver sig 
udslag voksende utilfredshed blandt borgerne, og påpeget, at det nu mere end nogensinde er 
nødvendigt at fremme en ambitiøs socialpolitik for morgendagens Europa. 

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction, Oxford University Press, 2013. 

"i må ikke glemme, at social retfærdighed er et af de grundlæggende principper, som vores samfund 
er baseret på. ... Man kan ikke diskutere social udvikling uden at komme ind på udstødelse, fattigdom 
og ulighed. Det er vigtigt, at vi har en ambitiøs socialpolitik for at bekæmpe disse uligheder." 
Mateusz Morawiecki 

"En europæisk impuls til at tage fat på disse 
prioriterede områder, herunder ved hjælp af 
modige formuleringer såsom den 
europæiske arbejdsløshedsforsikring, er ikke 
alene det bedste middel imod manglen på 
arbejdspladser, men også mod 
nationalistiske tendenser." 
Giuseppe Conte 

"Vi skal bekæmpe de voksende uligheder i 
samfundet og omfordele velstanden mere 
effektivt. Indførelsen af en europæisk 
mindsteløn ville være en måde at skabe 
social solidaritet på." 
Peter Pellegrini 
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3.4. Handel  

Opdatering om politikken 
International handel er kommet til at stå højt på EU's 
dagsorden. Drøftelserne om nye frihandelsaftaler (FTA'er), 
navnlig med USA og Canada, har ført til en ophedet debat i 
civilsamfundet. Kommissionen har reageret på denne 
udvikling ved at fremlægge en ny EU-strategi "Handel for 
alle" i 2015. I 2017 
fremlagde den også 
et oplæg om, 

hvordan man kan udnytte globaliseringen. Dette resulterede 
i, at EU's handelspolitik tog en bevidst drejning i retning af en 
mere værdibaseret, inklusiv og progressiv dagsorden, både 
med hensyn til handelsaftaler og lovgivningsmæssige 
instrumenter.  

Handelsaftaler 
Siden offentliggørelsen af strategien "Handel for alle" har EU arbejdet med forskellige (nye eller 
ajourførte) frihandelsaftaler med handelspartnere rundt om i 
verden (Canada, Japan, Singapore, Vietnam, Mexico, Chile, 
Australien og New Zealand). Den foreløbige ikrafttræden af den 
samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada 
(CETA) i september 2017 og ikrafttrædelsen af den økonomiske 
partnerskabsaftale mellem EU og Japan (ØPA)i februar 2019 
udgør to af de største resultater, som EU har opnået med 
hensyn til handelsforhandlinger i de seneste år. ØPA'en mellem 
EU og Japan udgør den største handelszone i verden med 600 
mio. mennesker og en tredjedel af det globale bruttonationalprodukt (BNP). Frihandelsaftalen med 

Singapore var genstand for en udtalelse fra EU-Domstolen i 
maj 2017, som førte til en afgørelse om at opdele aftalen i en 
handelsaftale (TA) og en aftale om investeringsbeskyttelse 
(IPA). De nye aftaler lægger særlig vægt på at gøre handelen 
mere inklusiv, f.eks. for små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er). Parlamentet har aktivt gjort brug af sin 
overvågningsfunktion både under forhandlingerne og ved at 
give sit endelige samtykke til handelsaftaler.  

I 2018 kom handelsforhandlingerne med USA igen på dagsordenen efter flere handelskonflikter 
med Trump-administrationen:  

• USA's told på import af stål og aluminium fra EU og andre partnere  
• Undersøgelsen af tolden på biler og reservedele til biler og  
• Den amerikanske blokering af udnævnelserne til WTO's appelorgan.  

Med udgangspunkt i "Juncker-Trump-aftalen" fra juli 2018 forelagde Kommissionen i januar 2019 to 
forhandlingsdirektiver for Rådet om en handelsaftale om (ikke-landbrugsmæssige) industrivarer og 
en aftale om overensstemmelsesvurdering i et forsøg på at gøre mere for at mindske de 
handelsmæssige spændinger med USA. 

"Det er imidlertid meget skadeligt, hvis de 
store aktører fortsætter med at opbygge 
handelsmure. Vi må gøre alt, hvad vi kan, 
for at forebygge eller rive disse mure ned. 
Især for de mindre landes vedkommende 
ville skaderne være fatale. Vi skal respektere 
og overholde de fælles handelsregler." 
Juha Sipilä "Svaret på illoyal konkurrence er ikke 

protektionisme. Vi må ikke lukke vores 
marked og blive endnu mere ligesom 
kineserne. I stedet bør vi bruge vores 
fælles politiske og økonomiske 
gennemslagskraft til at kræve fair 
handel på vores vilkår." 
Krišjānis Kariņš 

"Hvis vi ønsker at være i stand til at 
handle, hvis vi ønsker at fastlægge vores 
egen fremtid, skal Europa stå sammen. 
Nu mere end nogensinde før. ... Så lad os 
sende et stærkt budskab til verden: at 
Europas tro på den styrke, der ligger i 
det multilaterale samarbejde og den 
frie handel, fortsat er urokkelig." 
Mark Rutte 

"i USA — de store drømmes land – 
drømmer de om mindre frihandel. Om 
færre internationale forpligtelser. Om 
handelshindringer og måske endda om 
opløsning af det internationale 
regelbaserede handelssystem. Det må 
vi ikke tillade." 
Lars Løkke Rasmussen 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
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Handelspolitik, der beskytter 
På kort til mellemlang sigt er det sandsynligt, at EU vil 
gennemføre en handelspolitik, der i stigende grad beskytter 
sine borgere og samtidig fremmer inklusiv og åben handel. I 
den forbindelse blev der vedtaget en ordning for screening af 
udenlandske direkte investeringer (FDI). Formålet med 
mekanismen er at sikre, at åbenhed over for investeringer ikke 
underminerer EU's strategiske interesser. Desuden opfordrede Kommissionen Parlamentet og Rådet 
til inden udgangen af 2019 at vedtage det internationale instrument for offentlige udbud, som 
lovgivningsmæssigt set var gået i hårdknude på grund af modstand fra medlemsstaterne. Det 
internationale instrument for offentlige udbud har til formål at åbne for udbudsmuligheder i Kina 
ved at indføre procedurer, hvorved EU kan begrænse adgangen til sine markeder for offentlige 
indkøb, hvis åbningen ikke er gensidig. Desuden blev de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter 
moderniseret, og der blev indført en ny metode til beregning af antidumpingtold for bedre at 
beskytte europæiske virksomheder mod import af underprisbaserede varer. 

Hvad angår investeringsbeskyttelse, har EU også aktivt deltaget i oprettelsen af en multilateral 
investeringsdomstol for at rette op på civilsamfundets bekymringer vedrørende mekanismer til 
bilæggelse af tvister mellem investorer og stater (ISDS). Delvis takket være Europa-Parlamentets 
krav blev det kontroversielle ISDS-system erstattet af et permanent, gennemsigtigt og 
institutionaliseret investeringsdomstolssystem (ICS). I dag er man nået endnu længere i denne 
proces, og der er forhandlinger i gang om oprettelse af en multilateral investeringsdomstol (MIC). 

Endelig deltager EU aktivt i reformen af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) for at komme ud af 
dødvandet og videre med fastlæggelsen af sit 
tvistbilæggelsessystem inden udgangen af 2019, styrke sin 
overvågningsrolle og ajourføre de internationale handelsregler 
for at sikre lige vilkår i den internationale handel, der på 
nuværende tidspunkt er præget af betydelige fordrejninger. 
Parlamentet går kraftigt ind for det multilaterale 
handelssystem og støtter en reform af WTO, herunder om 

nødvendigt dens tvistbilæggelsesordning. 

Status over debatten i Parlamentet 
 

 

 

Blandt udtalelserne fra de EU-ledere, der hidtil har talt, er det muligt at finde lignende, men også 
divergerende synspunkter, hvad angår kursen for EU's fremtidige handelspolitik. Mens en række 
stats- og regeringschefer anerkender, at handelsliberalisering spiller en stor rolle som en drivkraft 
for økonomisk vækst, ser andre den som en trussel mod både producenters og forbrugeres levebrød 
og mere generelt mod bevarelsen af høje sociale og miljømæssige standarder i EU. De fleste af EU's 
ledere har erkendt, at nationalistiske handelspolitikker og protektionistiske foranstaltninger udgør 
en trussel mod det multilaterale handelssystem, og givet udtryk for, at de er fast besluttet på at 
bevare og forsvare det. På baggrund af den voksende bekymring over 
Verdenshandelsorganisationens funktionsmåde og i lyset af den voksende urimelige handelspraksis 

"Frihandel er et godt resultat, hvis 
forholdet mellem parterne er fair. 
Gensidighed på grundlag af strenge 
sociale og miljømæssige standarder 
skal være vores mål." 
Charles Michel 

"suverænitet handler også om 
økonomi og handel. Også her har vi 
vist en fælles front, og jeg glæder mig 
over de fremskridt, der er gjort i de 
seneste måneder, hvad angår 
økonomisk og handelsmæssig 
suverænitet, for at forsvare vores 
strategiske sektorer for investeringer 
på Kommissionens initiativ." 
Emmanuel Macron 

"I 2004 udgjorde Den Europæiske Unions BNP en tredjedel af hele verdens BNP. I dag er det mindre end en 
fjerdedel. Vi er nødt til at fortsætte med at indgå handelsaftaler med tredjelande, da sådanne aftaler er en 
investering i yderligere økonomisk vækst og velstand for vores borgere." 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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slår en række af EU's ledere dog til lyd for en bedre beskyttelse af Europas strategiske interesser. 
Nogle har understreget, at EU fortsat bør være åben for handel, men at man ikke må være naiv. 

De fleste stats- og regeringschefer tog til efterretning, at det 
globale handelslandskab er ved at ændre sig, og opfordrede 
EU til at hævde sig som en relevant global aktør på den 
internationale scene. Nogle understregede, at ændringer 
som følge af globaliseringen, som det mange gange er sket 
før, destabiliserer 
status quo og skaber 

grobund for frygt og mistillid i de europæiske samfund og 
dermed fører til en afvisning af handelsaftaler. Til trods for, at 
stats- og regeringscheferne nærer forskellige opfattelser af, 
hvad der er vejen frem, er Europa – som en af talerne 
påpegede – dog i sig selv et vidnesbyrd om, at 
handelsliberalisering både skaber velstand og fred blandt frie 
folk. 

3.5. Den flerårige finansielle ramme 

Opdatering om politikken 
Hvert år forhandles størrelsen af EU's budget inden for de grænser, der er fastsat i den syvårige 
finansieringsplan, hvilket giver en vision for EU's langsigtede prioriteter og den såkaldte flerårige 
finansielle ramme (FFR). Med den nuværende FFR (for perioden 2014-2020), som går ind i den 

afsluttende fase, er forberedelsen af den flerårige finansielle ramme 
efter 2020 allerede i gang. Den FFR-pakke, som Kommissionen 
fremlagde den 2. maj 2018, omfatter forslag om FFR for 2021-2027, 
om egne indtægter til finansiering af EU's budget og om 
sammenkobling af EU's budget med retsstatsprincippet. Den blev 

fulgt op af en række yderligere lovgivningsmæssige forslag til nye og fortsatte udgiftsprogrammer 
og midler under den næste FFR. 

Kommissionens forslag: et nyt, moderne budget for EU-27 
Kommissionens forslag tager hensyn til den finansielle dækning af forpligtelserne i Bratislava- og 
Rom-erklæringerne, de udfordringer, der blev identificeret under debatten om Europas fremtid og 
tabet af en stor bidragsyder med Det Forenede Kongeriges udtræden. De foreslåede forpligtelser 
beløber sig til i alt 1 134 583 mio. EUR i faste 2018-priser i perioden 2021-2027. Det svarer til 1,11 % 
af EU-27's bruttonationalindkomst (BNI) og udgør et beskedent fald i forhold til den nuværende FFR-
andel på 1,16 % i BNI for EU-27 (dvs. brexitjusteret).15 

Ifølge Kommissionen er forslaget afbalanceret og baseret på en ærlig vurdering af de ressourcer, 
som EU vil være nødt til at leve op til med sine kollektive ambitioner. Der foreslås flere midler til 
områder som det indre marked, innovation og forskning (herunder yderligere 29,1 % til Horisont 
Europa), miljø og klimaindsats (+ 46 %), migration og grænseforvaltning (+ 207 %). Derimod blev 
der foreslået nedskæringer for samhørighedspolitikken (-10 %) og den fælles landbrugspolitik (-

                                                             

15 En detaljeret oversigt over Kommissionens forslag findes på: M. Parry, M. Sapala, 2021-2027 multiannual financial 
framework and new own resources. Analysis of the Commission's proposal, EPRS, Europa-Parlamentet, juli 2018.  

"Europas geografiske bånd og vores 
globale indbyrdes afhængighed som 
verdens største handelspartner gør det 
nødvendigt med en verden, der fungerer. 
Vi europæere er alle stærkere sammen, og 
jeg håber, at vi vil sætte alt ind på at sikre 
vores fælles interesser og værdier i verden." 
Jüri Ratas 

"Kun EU kan opretholde en handelspolitik 
for at hjælpe med at regulere de globale 
markeder og beskytte de høje sociale, 
miljømæssige og 
fødevaresikkerhedsmæssige standarder, 
som vi ønsker at bevare, og som regulerer 
den globalisering, der udfordrer 
bæredygtigheden af den europæiske 
sociale model." 
António Costa 

"Det samlede niveau for FFR bør 
ligge så tæt som muligt på den 
nuværende relative andel." 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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15 %). For første gang indeholder FFR-forslaget et særligt budget for sikkerhed og forsvar og 
instrumenter til støtte for Den Europæiske Monetære Union. Desuden foreslår Kommissionen nye 
foranstaltninger for at sikre, at EU's fremtidige udgifter beskyttes mod de risici, der er forbundet med 
generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet i medlemsstaterne. På indtægtssiden 
foreslog Kommissionen at modernisere det nuværende system for egne indtægter, gradvist afskaffe 
rabatter og indføre nye midler med tilknytning til EU's politik vedrørende klima, miljø og det indre 
marked. Ifølge Kommissionen vil denne reform gøre det muligt at gå bort fra det forældede begreb 
"medlemsstaternes nettobalancer" eller "et rimeligt afkast". 

Parlamentets forhandlingsmandat: tilstrækkelige ressourcer til at imødegå nye 
udfordringer 
Parlamentet har indtaget en klar holdning til opbygningen af et ambitiøst, resultatorienteret EU-
budget, der er i stand til at reagere på uforudsete udfordringer 
og støtte programmer, der leverer europæiske fælles goder. 
Det er af den opfattelse, at planen for EU's langsigtede udgifter 
og EU's indtægtssystem bør behandles som en samlet pakke, 
og der kan ikke indgås nogen aftale om førstnævnte uden 
tilsvarende fremskridt på dette område. Parlamentet mener, at Kommissionens forslag er 
utilstrækkeligt i betragtning af alle eksisterende forpligtelser, udfordringer og nye prioriteter, og 
mener, at loftet for den flerårige finansielle ramme bør beløbe sig til 1 324 089 mio. EUR ( 2018-
priser), hvilket svarer til 1,3 % af EU's BNI og er 16.7 % mere end foreslået af Kommissionen. 
Parlamentet modsætter sig navnlig nedskæringer i den fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken. Det stemte for større støtte til visse områder og programmer, herunder det 
indre marked, innovation og den digitale økonomi (f.eks. fordobling af den nuværende tildeling til 
Horisont Europa). Det støttede også foranstaltninger mod arbejdsløshed og støtte til unge (f.eks. en 
tredobling af tildelingen til Erasmus +), miljø og klimaindsats (f.eks. fordobling af tildelingen til 
Life+), migration, grænseforvaltning, sikkerhed og forsvar. Endvidere foreslog Parlamentet, at der i 
FFR indføres to nye punkter: børnegarantien (5,9 mia. euro) og energiomstillingsfonden (4,8 mia. 
euro). Endvidere bør EU's bidrag til opfyldelsen af klimamålene ifølge Parlamentet fastsættes til 
mindst 25 % af FFR-udgifterne i 2021-2027 og 30 % snarest muligt og senest i 2027. Hvad angår de 
foreslåede ændringer i ordningen for egne indtægter, anser Parlamentet dem for at være et vigtigt 
skridt i retning af en mere ambitiøs reform, men forventer en endnu mere ambitiøs tilgang. 

Yderligere skridt i forhandlingerne 
Forslagene er også blevet behandlet af Rådet. Ministrene har arbejdet på at udarbejde et udkast til 
et dokument, der er kendt som "forhandlingsboksen", og som omfatter en række horisontale og 
specifikke spørgsmål, som skal tages op under forhandlingerne, og som med størst sandsynlighed 
kræver politisk vejledning fra EU's ledere. Imidlertid viser de hidtidige drøftelser, at der fortsat er 
betydelige meningsforskelle om mange aspekter. Der er f.eks. tale 
om enighed om den overordnede FFR-størrelse, finansieringen af 
den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken, 
klimamainstreaming, forbindelsen til det europæiske semester og 
det nye instrument til støtte for Den Økonomiske og Monetære 
Union samt de fleste elementer i forslaget om nye egne indtægter.  

"I den næste flerårige finansielle ramme 
[FFR] skal det grundlæggende princip 
om finansiering være den europæiske 
merværdi." 
Andrej Plenković 

"Vi er nødt til at overveje en 
fuldstændig omarbejdning af 
budgettet ved at skabe nye egne 
indtægter" 
Emmanuel Macron 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+PDF+V0//DA
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Det har aldrig været let at nå til enighed om EU's flerårige finansielle planer. Aftalen vedrører næsten 
alle områder af EU's indsats og skal forene mange konkurrerende prioriteter og forskellige 
holdninger blandt de vigtigste beslutningstagere. Vedtagelsen af FFR-pakken omfatter forskellige 
procedurer med forskellige roller for Europa-Parlamentet og Rådet, herunder enstemmige 

afgørelser og en særlig rolle for stats- og regeringscheferne i 
Det Europæiske Råd. Selv om Det Europæiske Råd i henhold 
til traktaterne "fastlægger Unionens overordnede politiske 
retningslinjer og prioriteter" og "ikke udøver 
lovgivningsmæssige funktioner", viser erfaringerne fra 
tidligere FFR-forhandlinger, at det spiller en afgørende rolle 
med hensyn til at nå frem til en aftale, herunder om tal og 

detaljerede aspekter af udgiftsprogrammerne. Denne gang kompliceres forhandlingsprocessen 
yderligere af de overlappende ændringer i Parlamentets og Kommissionens politiske vilkår. 
Kommissionens og Parlamentets intention om at nå til enighed før valget til Europa-Parlamentet i 
maj 2019 blev forpurret af Det Europæiske Råds beslutning på mødet i december 2018 om at 
fortsætte arbejdet i Rådet med henblik på først at nå frem til en aftale i efteråret 2019 (figur 9). 
Hvorvidt denne plan er realistisk afhænger af mange aspekter, herunder processen med oprettelse 
af de nye institutioner efter valget og den endelige dato for Brexit. I den nærmeste fremtid forventes 
vigtige beslutninger at blive meddelt efter Det Europæiske Råds møde den 20.-21. juni 2019. 

"[I forbindelse med FFR] er det meget 
vigtigt at øge finansieringen til 
forskning og udvikling. Det er vigtigt, at 
dette fører til topkvalitet i hele Europa, 
ikke kun i nogle få udvalgte 
hovedstæder." 
Krišjānis Kariņš 
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Status over debatten i Parlamentet 
Alle med undtagelse af tre stats- og regeringschefer 
talte om dette spørgsmål og redegjorde for, hvilke 
politiske prioriteter der efter deres opfattelse 
fortjente finansiering under den næste flerårige 
finansielle ramme. Der var 14, der specifikt 
understregede behovet for at udvikle nye politikker 
(såsom sikkerhed, innovation og den digitale 
økonomi), og 11 af dem fremhævede også de 
"traditionelle" områders (den fælles 
landbrugspolitik — den fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken) bidrag eller 
understregede behovet for en balance mellem de 
to. Halvdelen af talerne talte om størrelsen af EU's 
budget. Tre af de tidligere gæstetalere har specifikt 
givet udtryk for, at de var rede til at bidrage mere til 
EU's budget. Tre opfordrede udtrykkeligt til, at EU-
budgettet blev indskrænket efter brexit, eller at det 
fortsat skulle være forholdsmæssigt i relativ 
forstand. Andre understregede imidlertid 
nødvendigheden af at forsyne EU med et budget, 
der svarer til dets behov og ambitioner. En fjerdedel 
af stats- og regeringscheferne, som alle indgik i den 
første gruppe af talere, talte om skabelsen af nye 
egne indtægter for EU. Kun en, Emmanuel Macron, 
opfordrede til, at alle rabatter blev afskaffet efter 
Brexit.  

Der har ikke været nogen klar overensstemmelse 
mellem talernes holdninger til datoen for den 
næste FFR. Der er stadig modstridende opfattelser, 
hvad angår finansieringen af den fælles 
landbrugspolitik og samhørighedspolitikken. 
Nogle stats- og regeringschefer afviser på det 
kraftigste eventuelle nedskæringer, mens andre 
kræver, at de konsolideres og moderniseres. Ikke 
desto mindre er mange af dem enige i, at flere 
initiativer bør finansieres inden for områderne 
eksterne forbindelser, sikkerhed og forsvar samt 
migration. Leo Varadkar, António Costa og 
Emmanuel Macron har specifikt givet udtryk for, at 
de var rede til at bidrage mere til EU's budget. Det 
var hovedsagelig de tidligere talere, der opfordrede 
til yderligere egne indtægter for EU, hvorimod de 
sidste 12 talere ikke kom ind på spørgsmålet. 

  

Figur 9 — Tidsplan for forhandlingsprocessen 
vedrørende FFR efter 2020 
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3.6. Sikkerhed og forsvar 

Opdatering om politikken 
Der er i de seneste år gjort betydelige fremskridt med hensyn til 
EU's sikkerheds- og forsvarsinitiativer. EU's globale strategi fra 
2016 er blevet gennemført ved hjælp af en gennemførelsesplan 
for sikkerhed og forsvar, den europæiske forsvarshandlingsplan 
(EDAP) og forslag om at styrke samarbejdet mellem EU og NATO 
efter Warszawa-fælleserklæringen. Disse foranstaltninger dannede grundlag for gennemførelsen af 
initiativer såsom Den Europæiske Forsvarsfond, den koordinerede årlige revision vedrørende forsvar 
(CARD) og det permanente strukturerede samarbejde (PESCO), som har til formål at forbedre og 
optimere EU's forsvarskapacitet. I juni 2017 fremlagde Kommissionen et oplæg om fremtiden for det 
europæiske forsvar baseret på den globale strategi som et bidrag til debatten om Europas fremtid. 

Gennem den europæiske forsvarshandlingsplan foreslog 
Kommissionen i 2017, at der oprettes en europæisk 
forsvarsfond for at støtte den europæiske forsvarsindustri 

gennem 
(med)finansiering — 

for første gang nogensinde — forskningssamarbejde og 
fælles udvikling af forsvarskapaciteter, herunder gennem 
støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og 
grænseoverskridende muligheder i forsyningskæder til forsvar. Den Europæiske Udviklingsfond 
(EUF) har til formål at støtte samarbejdsbaseret forskning i innovative forsvarsteknologier og 

udvikling af forsvarsprodukter, der er aftalt i fællesskab af 
medlemsstaterne. I juli 2018 vedtog EU en forordning om et 
program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri 
(EDIDP) til finansiering af EUF indtil udgangen af 
indeværende budgetperiode. Formålet med forordningen er 
at forbedre konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i 

EU's forsvarsindustri ved at støtte samarbejdet mellem medlemsstaterne. Under den nye flerårige 
finansielle ramme vil fonden modtage øget finansiering gennem en forordning, som der blev 
indgået en politisk delaftale om i februar 2019.  

I December 2017, indgik 25 medlemsstater aftale om at indlede PESCO. PESCO er baseret på 
konkrete samarbejdsprojekter (i øjeblikket 34) og forpligtelser, der er rettet mod at styrke EU's 
forsvar. PESCO-medlemmerne forpligter sig til at øge de nationale forsvarsbudgetter og investere 
mere i forsvarsforskning. Projekterne omfatter områder 

såsom uddannelse, 
kapacitetsudvikling 

og indsatsberedskab 
på landjorden, til søs 
og i luften; rummet 

og cyberforsvar. Flere af disse områder er i 

"Selv om PESCO anerkendes som et 
afgørende skridt, er vores vision 
fortsat Europas militære autonomi, 
oprettelsen af en eurohær." 
Nicos Anastasiades 

"For at nå vores globale ambitioner har vi 
brug for en stærkere og mere effektiv 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og 
forsvarspolitik." 
Andrej Plenković "Et fælles europæisk forsvar strider ikke 

kun mod NATO-medlemskab, men kan 
være et nyttigt supplement til dette 
medlemskab." 
Giuseppe Conte 

"Samtidig vil NATO fortsat være 
fundamentet for det kollektive forsvar i 
Europa, og vores mål bør være et 
gensidigt styrkende forhold mellem EU 
og NATO". 
Jüri Ratas 

"Vores operationelle kapacitet skal tjene 
vores værdier og interesser på 
internationalt plan." 
Charles Michel 

"Kun forenet i et permanent struktureret 
samarbejde kan vi hjælpe hinanden med 
at påtage sig et større ansvar som 
supplement til NATO for at afhjælpe den 
manglende stabilitet ved vores grænser, 
som truer freden og sikkerheden." 
António Costa 

"Vi anerkender betydningen af nye politikker og udfordringer, men deres finansiering bør ikke ske på bekostning 
af samhørighedspolitikken, som er den grundlæggende traktatfæstede politik og essensen af Den Europæiske 
Union." 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_da.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_da.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
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overensstemmelse med de prioriterede områder, der er udpeget i den seneste udgave af 
kapacitetsudviklingsplanen på grundlag af revisionen i 2018. Som led i sine bestræbelser på at styrke 
sikkerheden og forsvaret sigter EU også mod at forbedre den militære mobilitet, herunder gennem 
PESCO, og gennem samarbejde med NATO, således som det kommer til udtryk i den fælles erklæring 
fra 2018 om samarbejdet mellem EU og NATO. Kommissionen har foreslået en bevilling på 6.5 mia. 
EUR til militær mobilitet i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 for at styrke den 
strategiske transportinfrastruktur. Militær mobilitet skal gennemføres via Connecting Europe-
faciliteten (CEF).  

Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), under hvilken EU for øjeblikket har udsendt 16 
missioner, har også draget fordel af, at der i 2017 blev oprettet en militær planlægnings- og 
gennemførelseskapacitet (MPCC) inden for EU's Militærstab (EUMS) til at overtage kommandoen 
over og kontrollen med EU's militærmissioner uden udøvende beføjelser. Hvad angår civile 
missioner, vedtog Rådet og medlemsstaterne i november 2018 en ny civil FSFP-aftale med henblik 
på at nå til enighed om at øge bidragene til civile FSFP-missioner og styrke EU's kapacitet til at 
udsende civile krisestyringsmissioner. Med tanke på fremtiden for EU's udenrigs- og 
sikkerhedspolitik foreslog Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand i 2018, at man 
udvidede anvendelsesområdet for kvalificeret flertal inden for visse områder af FUSP, herunder 

sanktionsordninger, fremme af menneskerettighederne og 
beslutninger om civile, fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitiske missioner. En potentiel aftale mellem EU's 
ledere om at udvide anvendelsesområdet for kvalificeret 
flertal til civil FSFP ville betyde, at EU ville få større 
fleksibilitet til at træffe beslutninger og handle på 

bestemte områder inden for sikkerhed og forsvar. Flere forslag, som vil styrke EU's institutionelle 
kapacitet inden for sikkerhed og forsvar, vil også kunne blive genstand for yderligere drøftelser — 
og eventuelt gennemførelse — i de kommende år. Disse omfatter bl.a. muligheden af et særligt 
direktorat for det generelle forsvar og den dertil svarende kommissærpost, oprettelse af et 
europæisk sikkerhedsråd og af et fuldgyldigt sikkerheds- og forsvarsudvalg (SEDE) i Europa-
Parlamentet som en opgradering til det eksisterende underudvalg.  

Ud fra et budgetmæssigt synspunkt vil den foreslåede nye FFR medføre en betydelig forøgelse af 
EU's midler til sikkerhed og forsvar og inkludere et særligt forsvarsudgiftsområde, der omfatter 2,1 % 
af det samlede foreslåede budget, som også vil omfatte Den Europæiske Forsvarsfond og militære 
mobilitetsprojekter. Desuden fremlagde Kommissionen i juni 2018 et forslag til en europæisk 
fredsfacilitet (EPF), et instrument uden for budgettet sideløbende med den næste (FFR) med henblik 
på at styrke EU's evne til at forebygge konflikter, opbygge fred og styrke sikkerheden i hele verden. 
Hvis der opnås enighed herom, vil fredsfaciliteten finansiere dele af omkostningerne ved EU's 
forsvarsaktiviteter, såsom Den Afrikanske Unions fredsbevarende missioner, de fælles udgifter til 
egne militære FSFP-operationer (der i øjeblikket er omfattet af Athenamekanismen) og opbygning 
af militær kapacitet til partnere.  

Europa-Parlamentet har været en stærk tilhænger af udviklingen inden for sikkerhed og forsvar samt 
en fortaler for fuld gennemførelse af de relevante 
bestemmelser i Lissabontraktaten med henblik på en 
europæisk forsvarsunion. Nogle af Parlamentets 
mangeårige holdninger, som indgår i dets årlige 
beslutning fra 2018 om gennemførelsen af FSFP, vedrører 
opfordringen til at udarbejde en hvidbog om sikkerhed og 

forsvar på EU-plan, som ville definere en "overordnet strategisk tilgang til europæisk forsvar"; en 

"et Europa, der er værd at opbygge, er et 
Europa, der er værd at forsvare. Med 
lanceringen af PESCO i december, som Irland 
med glæde tilsluttede sig, står vi sammen om 
at håndtere nye trusler på en inklusiv måde." 
Leo Varadkar 

"Der er intet, der taler imod, at vi skulle være 
repræsenteret i fællesskab i NATO med en 
europæisk hær. Jeg ser ikke noget 
modsætningsforhold der overhovedet." 
Angela Merkel 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_da
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51733/node/51733_da
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51733/node/51733_da
https://www.consilium.europa.eu/da/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//DA&language=DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//DA&language=DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0514&language=EN&ring=A8-2018-0375
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opfordring til medlemsstaterne om at øge deres forsvarsudgifter, navnlig hvad angår udstyr og 
forskning; forbedret finanskontrol af tjenesterejser, sikkerheds- og forsvarspolitikkens 
sammenhæng med EU's øvrige eksterne politikker og komplementaritet mellem EU's strategiske 
autonomi med NATO. Disse holdninger er for nylig blandt andet blevet fremhævet i beslutninger 
om forbindelserne mellem EU og NATO, om militær mobilitet og om den europæiske fredsfacilitet 
samt i årlige rapporter om gennemførelsen af FUSP og FSFP. 

Status over debatten i Parlamentet 
 

 

 

De fleste af stats- og regeringscheferne, som deltog i debatten om Europas fremtid, pegede på den 
forværrede globale sikkerhedssituation og understregede, hvor vigtigt det er at stå sammen om 
håndteringen af de fælles trusler og udfordringer, som EU og dets medlemsstater står over for. 
Nogle understregede betydningen af sammenhængen mellem intern og ekstern sikkerhed i 
forbindelse med imødegåelsen af trusler og sikring af EU-borgernes sikkerhed, hvilket afspejles i 
EU's globale strategi og den efterfølgende gennemførelsesplan for sikkerhed og forsvar. De fleste af 
stats- og regeringscheferne var enige om, at PESCO er en rettidig udvikling, men ingen af dem 
henviste til individuelle PESCO-projekter. Forsvarsudgifter var et vigtigt element for flere talere, 
hvoraf nogle roste EDF's initiativ og opfordrede alle EU's medlemsstater til så hurtigt som muligt at 
nå målet om at bruge 2 % af deres BNP til forsvar. En række talere opfordrede til, at det europæiske 
forsvarssamarbejde kom til at række ud over PESCO, og at der blev etableret en egentlig europæisk 
forsvarsunion i overensstemmelse med Lissabontraktaten. 
Nogle få talte om en europæisk hær som supplement til 
NATO som et muligt langsigtet udviklingsmål, som EU 
kunne arbejde hen imod, uden dog at komme ind på de 
nærmere detaljer i et sådant projekt.  

Stats- og regeringschefernes bidrag i debatten om Europas 
fremtid viste en høj grad af sammenfald i synspunkterne om sikkerhed og forsvar. For eksempel talte 
de fleste om de fælles trusler, som EU og medlemsstaterne står over for, primært med henvisning til 

den "bue af ustabilitet", der findes i EU's nabolande, 
terrorisme, cyberangreb og desinformation. Nogle 
fremhævede, at EU og medlemsstaterne er nødt til at 
udarbejde en fælles reaktion på trusler, der skaber balance 
og beskytter EU's interesser internationalt. De fleste af EU's 

ledere understregede betydningen af at bevare den transatlantiske forbindelse. De nævnte, at de 
nuværende bestræbelser på at fremme det europæiske forsvarssamarbejde, navnlig PESCO og EUF, 
supplerede NATO, som fortsat er leverandør af den "kollektive sikkerhed" i Europa. Nogle af stats- 
og regeringscheferne talte om EU's engagement i multilateralisme, som er en af søjlerne i EU's 
globale strategi. De understregede betydningen af en helhedsorienteret tilgang til udenrigs- og 
sikkerhedspolitikken, som bygger på alle de diplomatiske, militære, handelsmæssige og 
udviklingsmæssige værktøjer, som EU og medlemsstaterne har adgang til. Med hensyn til de 
institutionelle aspekter opfordrede nogle enkelte til, at der indførtes afstemning med kvalificeret 
flertal på de udenrigs- og sikkerhedspolitiske områder, hvor Lissabontraktaten tillader det, mens en 
— Nicos Anastasiades — talte imod ændringer i de regler for beslutningstagning, der finder 
anvendelse på den civile FSFP. Angela Merkel, som har opfordret til oprettelsen af et europæisk 

"Vi ønsker at styrke vores samarbejde om sikkerhed og forsvar, øge vores evne til at gennemføre 
fælles civile og militære krisestyringsoperationer og have en Europæisk Union, der samarbejder 
med strategiske partnere og opbygger sikkerhed — i fællesskab." 
Stefan Löfven 

"Mit land [Letland] bruger 2 % af sit BNP på 
militæret. Jeg mener, at det er noget, vi alle 
bør gøre. Aggressive lande vil altid 
respektere styrke. Vi er nødt til at investere for 
at forblive stærke." 
Krišjānis Kariņš 

"Vi vil give vores medborgere et klart og 
urokkeligt svar på, at ja, vi er i stand til at 
beskytte dem og gøre en indsats imod denne 
globale uro." 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2019-0330
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sikkerhedsråd, kom med det eneste andet institutionelle forslag til hele debatten om forsvar. En 
enkelt taler, Emmanuel Macron, roste Europa-Parlamentets arbejde med Den Europæiske 
Forsvarsfond. 

3.7. Klimaændringer 

Opdatering om politikken 
Mere end tre år efter vedtagelsen af Parisaftalen om klimaændringer er fokus nu fuldt ud på 
gennemførelsen. På internationalt plan blev regelsættet for Parisaftalen vedtaget i december 2018 
på FN's klimakonference (COP24) i Katowice, Polen. På internationalt plan og EU-plan betyder 
gennemførelsen, at der skal iværksættes politikker for at 
opnå de mål, der er fastsat i de nationalt bestemte bidrag 
(NDCs) – idet der for EU's og dets medlemsstaters 
vedkommende er tale om  en 40 % nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne inden 2030 i forhold til 1990-
niveauerne. 

EU's klima- og energipolitik 
EU har en lang række energi- og klimapolitikker, herunder emissionshandelssystemet. EU er godt på 
vej til at nå sine klima- og energimål for 2020. Disse politikker blev styrket i strategien for 
energiunionen fra 2015 og i den lovgivning, der blev vedtaget i Europa-Parlamentets ottende 
valgperiode. For at bevæge sig i retning af et lavemissionssamfund og opfylde sine internationale 
forpligtelser (NDC) i henhold til Parisaftalen har EU revideret sin lovgivning vedrørende handel med 
emissioner, indsatsfordeling, energieffektivitet, vedvarende energi og bygningers energimæssige 
ydeevne og indført en nu forordning om arealanvendelse og skove. I 2019 vedtog Parlamentet og 
Rådet en lovgivning om CO2-emissioner fra nye biler og varevogne, CO2-emissionerne fra tunge 

køretøjer og på elektricitetsmarkedet (en forordning og et 
direktiv). Kommissionen foreslog at øge de klimarelaterede 
udgifter i den næste flerårige finansielle ramme (2021-2027) til 
en fjerdedel af EU's budget. For at skitsere veje til en fremtidig 
lavemissionsøkonomi vedtog Europa-Kommissionen i 

november 2018 en strategi for en "ren planet" med henblik på et klimaneutralt Europa i 2050. 
Medlovgiverne vedtog også en målrettet revision af direktivet om naturgas fra 2009, som vil sikre, 
at EU's energilovgivning finder anvendelse på gasrørledninger, der kommer ind på EU's indre 
marked, herunder det kontroversielle Nord Stream II-gasprojekt.  

Internationale aftaler og klimadiplomati 
Det globale miljø stiller os over for stadig større udfordringer: Foruden USA's udtræden af 
Parisaftalen er der en række andre lande, der kun har vedtaget svage klimaændringspolitikker. 
Offentlige og private investeringer i klimavenlige teknologier som f.eks. vedvarende energi er faldet 

globalt, mens undersøgelser såsom rapporten om 
emissionskløften fra De Forenede Nationers Miljøprogram 
(UNEP) og Panelet om Klimaændrings (IPCC) særrapport om 
global opvarmning på 1,5 °C viser, at indsatsen bør øges ud 
over de nuværende NDC'er for at nå Parisaftalens 
temperaturmål. For så vidt angår udviklingslandene, er 
mange af deres tilsagn betinget af, at der er 

klimafinansiering til rådighed, men det vil være vanskeligt at nå op på det beløb, der er fastsat i 

"Vi skal sammen gennemføre Parisaftalen 
uden nogen " hvis'er", "men'er" eller " 
måske'er" for at holde den globale 
temperaturstigning under 1.5 grader." 
Stefan Löfven 

"Vedvarende energi bliver prismæssigt 
stadig mere konkurrencedygtig i 
forhold til fossile brændstoffer." 
Krišjānis Kariņš 

"suverænitet" omfatter også suverænitet på 
klima- og energiområdet. Dette er 
afgørende. Vi skal hurtigt i gang med 
debatten for at øge EU's bidrag i henhold til 
Parisaftalen." 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_da
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_da
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
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Parisaftalen — 100 mia. USD om året i 2020 — og det vil blive endnu sværere, efter at USA har 
indstillet sine betalinger til FN's Grønne Klimafond. EU er fortsat fast besluttet på at yde bistand til 
udviklingslandene i form af finansiering og ekspertise og indtager en aktiv rolle i det internationale 
klimadiplomati. 

Europa-Parlamentets rolle 
Parlamentet gav i sin beslutning af december 2015 udtryk for sine synspunkter vedrørende 
energiunionen og gentog sin opfordring til mere ambitiøse mål for energieffektivitet og vedvarende 

energi. I hele den ottende valgperiode har Parlamentet 
formået at presse på for en stærkere klima- og 
energilovgivning. Derfor rækker mange af de vedtagne 
tekster langt ud over Kommissionens forslag. F.eks. er det 
vedtagne mål for energieffektivitetsforbedringer på 32,5 % (i 
stedet for 30 % som foreslået af Kommissionen); Målet for 

andelen af vedvarende energi er 32 % (i stedet for 27 %), og CO2-emissionerne fra nye personbiler i 
2030 skal være 37,5 % lavere end i 2020 (i stedet for 30 %). I oktober 2018 vedtog Parlamentet en 
beslutning om COP24, som slog til lyd for et mål for global opvarmning 
på 1,5 °C og opfordrede til en emissionsreduktion på 55 % i EU inden 
2030. En parlamentarisk delegation deltog i FN's årlige 
klimakonferencer i Lima, Paris, Marrakesh, Bonn og Katowice. Som 
reaktion på Kommissionens strategi for "en ren planet" vedtog 
Parlamentet i marts 2019 en beslutning om klimaændringer, hvori det bifaldt strategien og 
opfordrede til en overordnet tilgang til opnåelse af kulstofneutralitet inden 2050. 

Fremtidsudsigter 
Debatten om en langsigtet reduktion af emissionerne på grundlag af Kommissionens strategi for en 
ren planet forventes at være på dagsordenen for Det Europæiske Råds møde i juni 2019. Debatten 
forventes at fortsætte i den næste valgperiode og indgå i EU's langsigtede lavemissionsstrategi for 

drivhusgasser, der kræves i Parisaftalen i 2020. Spørgsmålet 
om, hvordan man opnår en "retfærdig omstilling" til en 
lavemissionsøkonomi, vil sandsynligvis spille en vigtig rolle i 
debatten. Medlovgiverne vil også skulle nå til enighed om 
den flerårige finansielle ramme for 2021-2026, hvor 
Kommissionen foreslår at afsætte 25 % af EU's budget til 

klimaindsatsen. For at forberede gennemførelsen af energi- og klimapolitikken har 
medlemsstaterne udarbejdet udkast til  nationale energi- og klimaplaner, i overensstemmelse med 
forordningen om forvaltningen af energiunionen. Kommissionen er ved at vurdere disse planer og 
kan udstede henstillinger til medlemsstaterne i juni 2019. Kommissionen har påbegyndt det 
forberedende arbejde vedrørende fremtiden for gasinfrastruktur- og gasmarkederne med henblik 
på en tættere integration af gas- og elsystemerne, der har til formål at lette produktionen af brint 
og andre gasser fra vedvarende elektricitet og fremme brugen heraf i transport- og 
bygningssektoren og til langsigtet energilagring.  

Status over debatten i Parlamentet 
 

 

 

"Mit stærke budskab er, at vi skal gøre 
mere og handle hurtigere. Vi skal reducere 
emissionerne, øge kulstofdræn og indføre 
nye teknologier." 
Juha Sipilä 

"Vi mærker virkningerne af 
klimaændringerne." 
Angela Merkel 

"Vi er nødt til at fortsætte opbygningen 
af den europæiske energiunion og sikre 
vores borgeres adgang til bæredygtig, 
sikker og økonomisk overkommelig 
energi." 
Andrej Plenković 

"Jeg foreslår en reduktion på 55 % af drivhusgasemissionerne senest i 2030. Ikke blot for at opfylde 
vores forpligtelser, men også fordi et konkurrencedygtigt og fremadskuende Europa per definition er 
et bæredygtigt Europa." 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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De fleste talere nævnte klimaændringer som en fælles udfordring. Nogle bekræftede på ny deres 
støtte til den fulde gennemførelse af Parisaftalen og beklagede, at USA ensidigt havde opsagt den. 
Nogle få opfordrede til, at Paris-forpligtelserne blev styrket, og glædede sig over Kommissionens 
målsætning om at opnå en klimaneutral økonomi i 2050. En af talerne, Mark Rutte, påpegede, at det 
nuværende mål om at reducere drivhusgasemissionerne med 40 % inden 2030 ikke var nok til at 

holde den globale opvarmning under loftet på 2 °C i Paris, og 
foreslog at hæve standarden til 55 %. Flere stats- og 
regeringschefer understregede, at energiomlægninger var 
afgørende for EU i den aktuelle geopolitiske kontekst. Nogle få 
understregede betydningen af at mindske 
energiafhængigheden gennem investering i innovation, 
herunder ren teknologi, ved at satse på forskellige former for 

energi, der er forenelig med EU's målsætning om en lavemissionsøkonomi, og ved at diversificere 
forsyningskilderne. Nogle af dem talte om betydningen af energipriser og forklarede, at der skulle 
findes en fin balance mellem overkommelige energipriser og politikker, der tager sigte på at 
mindske afhængigheden af energi.  

Der var bred enighed blandt stats- og regeringscheferne om det 
presserende behov for at handle på klima- og energiområdet. 
Næsten halvdelen af talerne mente, at EU kunne spille en ledende 
rolle på internationalt plan i gennemførelsen af Parisaftalen. Der 
var enighed om, at drivhusgasemissionerne skulle reduceres, 
mens nogle få, i overensstemmelse med Kommissionens forslag, 
opfordrede til en kulstofneutral økonomi i 2050. Fremme af 

vedvarende energi, øget energieffektivitet, udvikling af strategiske 
energiprojekter, lave energipriser og sikring af diversificering af 
forsyningen var temaer, som flere ledere kom ind på i deres indlæg. 
Disse er alle en del af det europæiske energiunionsprojekt, som 
kun én taler — Andrej Plenković — udtrykkeligt erklærede, at man 
fortsat bør arbejde videre på at opbygge. Debatten viste også, at 

der fortsat er divergerende holdninger blandt EU's ledere om en række spørgsmål, herunder de 
strategiske energiprojekter, som medlemsstaterne bør følge. F.eks. satte en taler — Mateusz 
Morawiecki — spørgsmålstegn ved Nord Stream 2-projektet, idet han understregede dets store 
afhængighed af Rusland. 

3.8. Institutionelle aspekter 

Opdatering om politikken 
Brexit og det kommende valg til Europa-Parlamentet har givet mulighed for endnu en gang at 
overveje, hvilken vej EU skal gå i fremtiden. Der blev indledt seriøse overvejelser om ikke blot, 
hvordan man kan udvikle de enkelte politikområder, men også om hvilken kurs, EU som helhed skal 
følge i fremtiden, samt om, hvordan man skal omorganisere institutionerne, styrke EU's 
demokratiske dimension og tilskynde EU's borgere til at deltage i EU's dynamik. 

Selv om der allerede var blevet indledt en debat om EU's 
fremtid, kan Det Forenede Kongeriges beslutning om at 
trække sig ud af EU siges at have fremskyndet den. I kølvandet 
på den britiske folkeafstemning besluttede EU-27-stats- og 
regeringscheferne med Bratislava-erklæringen fra september 

"EU vil helt sikkert skulle igennem en 
større omstilling i retning af en 
klimaneutral økonomi; vi har brug 
for en overgang, som er socialt 
retfærdig over for vores borgere og 
fair over for vores virksomheder." 
Peter Pellegrini 

"Et andet strategisk mål er den 
europæiske 
energitransformation, hvilket 
betyder, at konkurrenceevne og 
pris kædes sammen med 
geopolitisk realisme." 
Mateusz Morawiecki 

"Energiomstillingen er en 
mulighed for innovation og for 
omdannelsen af vores økonomiske 
model." 
Charles Michel 

"Efter valget til Europa-Parlamentet er 
Det Europæiske Råd nødt til at nå til 
enighed om en ambitiøs og omfattende 
strategisk dagsorden." 
Juha Sipilä 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
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2016 at sende et klart signal af enighed i kombination med konkrete tiltag udtrykt i en "køreplan" 
for f.eks. migration eller sikkerhed. Samtidig blev der gjort en indsats for ikke at forsømme en 
diskussion om årsagerne til, at det europæiske projekts popularitet syntes at være faldet. Efter 
topmødet i Bratislava slog stats- og regeringscheferne på topmødet i Rom i marts 2017, hvor man 
fejrede højtideligholdelsen af 60-årsdagen for Romtraktaterne, under mere højtidelige rammer til 
lyd for "enhed og solidaritet". Inden for denne ramme genopstod idéen om en EU-integration med 
forskellige hastigheder og intensiteter.  

I denne indledende fase ydede Europa-Parlamentet et væsentligt bidrag i form af idéer, der spænder 
fra mindre indgribende forslag til mere vidtrækkende forslag til reformer med to beslutninger, der 
blev vedtaget den 16. februar 2017. Med en første beslutning agtede Parlamentet at bygge videre 
på Lissabontraktatens "uudnyttede potentiale" ved f.eks. at begrænse den mellemstatslige tilgang; 
det foreslog et skift fra enstemmighed til afstemning med 
kvalificeret flertal ved anvendelse af overgangsbestemmelser 
vedtaget af Det Europæiske Råd. Parlamentet ønskede at: gøre 
hyppigere brug af sin egen initiativret på lovgivningsområdet, 
styrke sin politiske kontrol med Kommissionen (funktion), 
reducere antallet af rådssammensætninger og omdanne Rådet til 
en egentlig lovgivende forsamling. Med en anden beslutning fremlagde Parlamentet mere 
vidtrækkende forslag til den nuværende institutionelle struktur, hvoraf de fleste imidlertid ville 
kræve traktatændringer, f.eks. omdannelsen af finanspolitikken og den økonomiske politik til en delt 
kompetence; at øge dets deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union; oprettelse af en "EU-
udenrigsministerpost" ved at omlægge den højtstående repræsentants/næstformandens funktion; 
bemyndigelse af Kommissionen til at indlede overtrædelsesprocedurer for krænkelse af Unionens 
værdier; hyppigere anvendelse af kvalificeret flertal i Rådet; beføjelse til at fremsætte lovforslag til 
andre aktører end Kommissionen, såsom Rådet, Parlamentet og de nationale parlamenter.  

Udviklingen i den europæiske integration er historisk set, om end ikke udelukkende, forbundet med 
udviklingen af de fransk-tyske forbindelser, idet det med Meseberg-erklæringen i juni 2018, blev 
klart, at der var udbredt sammenfald mellem præsident Macron og kansler Angela Merkels visioner 
for en række spørgsmål såsom  migrationsdagsordenen, styrkelse af asylsystemet, oprettelse af et 
ægte grænsepoliti og oprettelsen af et budget for euroområdet. Meseberg-erklæringen blev 
efterfulgt af Aachentraktaten, som blev undertegnet den 22. januar 2019, og som markerede denne 
konvergens inden for forskellige områder. 

Kommissionen bidrog konstruktivt til debatten med sin 
Hvidbog fra marts 2017, idet den fremlagde fem 
"arbejdsmetoder" for fremtiden. Kommissionen foreslog 
fem forskellige scenarier for, hvordan EU's integration kunne 
udvikles med henblik på at stimulere debatten uden at 
tilbyde en endelig løsning. Der var tale om følgende 

scenarier: i) "uændret kurs" ii) "kun det indre marked"; iii) "de, der vil mere, gør mere", iv) "der skal 
gøres mindre men mere effektivt" og v) "der skal gøres meget mere i fællesskab". Til disse fem 
scenarier blev der tilføjet et sjette i talen om Unionens tilstand 2017 på grundlag af en styrkelse af 
et Europa med værdier som frihed, lighed og respekt for retsstatsprincippet.  

"Der er et element, som forener os: 
vores europæiske identitet er baseret 
på principper, værdier og fælles 
interesser." 
Klaus Iohannis 

"Større fremskridt har ofte været frugten 
af en avantgarde: euroområdet, 
fællesmarkedet, Schengen... Et Europa i 
flere hastigheder er ikke et Europa med 
flere niveauer." 
Charles Michel 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_EN.html?redirect
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_en
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Selv om Det Europæiske Råd ikke kom med en officiel reaktion på Kommissionens hvidbog, gav det 
ikke desto mindre nogle medlemsstater eller grupper af medlemsstater mulighed for at give udtryk 
for deres holdning. De sydlige EU-lande redegjorde for deres 
visioner på specifikke politikområder, mens andre grupper af 
lande såsom Italien, Frankrig, Spanien og Tyskland på 
topmødet i Versailles udtrykkeligt tilkendegav, at de gik ind for 
et Europa i flere hastigheder. Visegradstaterne har udtrykt 
skepsis med hensyn til denne tilgang på deres møde i 
Warszawa. Ud over den tale om Unionens tilstand, som 
Kommissionens formand afgiver hvert år, tilbød Kommissionen i sin meddelelse fra marts 2018 også 
støtte til specifikke institutionelle aspekter, som f.eks. "Spitzenkandidat"-proceduren, den 
reviderede sammensætning af Parlamentet, eventuel indførelse af tværnationale lister og reform af 
Det Europæiske Råds institutionelle lederskab og Kommissionen på højeste niveau med indførelsen 
af en "dobbeltkasket" -stilling, der omfatter begge funktioner. 

Senere, nemlig den 13. februar 2019 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om status for 
debatten om Europas fremtid, som berører flere aspekter lige fra politik, som f.eks. ØMU'ens 
perspektiv og økonomisk styring, til institutionelle spørgsmål. Denne beslutning anerkendte 
behovet for at gøre EU's beslutningsprocesser mere demokratiske og gennemsigtige; bekræftede 
på ny betydningen af Fællesskabet i modsætning til den mellemstatslige metode og slog til lyd for 
beslutningstagning gennem øget brug af afstemninger med kvalificeret flertal, også ved 
anvendelse af passerellebestemmelser. Parlamentet gav i denne beslutning også udtryk for, at det 
var nødvendigt at respektere balancen mellem differentieret integration og ligestilling mellem 
medlemsstaterne; opfordrede til en mere aktiv rolle for de nationale parlamenter, navnlig med 
hensyn til at kontrollere deres regeringers handlinger i EU-institutionerne, og gentog sit forslag om 
at omdanne Rådet til en egentlig lovgivende forsamling. Det understregede også, at der er behov 
for en mere intens politisk integration, der omfatter respekt for menneskerettighederne, de 
grundlæggende frihedsrettigheder og de demokratiske principper. 

Debatten om Europas fremtid omfattede ikke kun EU-institutionerne, EU's ledere og 
medlemsstaterne, men også borgerne. Borgerdialogerne, som Kommissionen lancerede i 2012, 
men som kommissionsformand Jean-Claude Juncker genoplivede ved et løfte om at "genvinde 
borgernes tillid", skabte en permanent dialog mellem EU-borgerne i EU's medlemsstater og 
højtstående repræsentanter for EU-institutionerne. Målet var at udveksle synspunkter, forklare EU's 
politikker, indsamle idéer, modtage og reflektere over kritikken. Dette tiltag omfattede også en 
onlinehøring af EU's borgere, som også kunne reagere på Kommissionens hvidbog og give udtryk 
for deres synspunkter.  

Midt i de forskellige holdninger, som EU-institutionerne og landegrupperne har givet udtryk for, 
vedtog Det Europæiske Råd en ny arbejdsmetode, en "Ledernes dagsorden", der skal lette 
drøftelserne og beslutningstagningen i Det Europæiske Råd på en mere resultatorienteret måde. 
Inden for rammerne af ledernes dagsordens funktionsmåde er planen at bruge topmødet i Sibiu den 
9. maj 2019 til at udarbejde den strategiske dagsorden for 2019-2024 og evaluere af ledernes 
dagsorden. 

"Den europæiske suverænitet må ikke 
betyde, at EU skal opbygges på 
bekostning af medlemsstaternes styrke, 
fordi et suverænt Europa kommer fra 
medlemsstaternes styrke". 
Mateusz Morawiecki 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EN.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_en.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/tallinn-leaders-agenda/
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Status over debatten i Parlamentet 
 

 

 

Proceduren med spidskandidater og tværnationale lister blev 
kun nævnt af tre talere, Leo Varadkar, Andrej Plenković og 
Xavier Bettel, og disse var blandt de første seks talere, der talte 
til Europa-Parlamentet. Mens Kommissionens hvidbog om 
Europas fremtid kun blev nævnt direkte af Leo Varadkar og 
António Costa, talte andre indirekte om nogle af de fem scenarier ved at skitsere deres præference 
for kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne. Nogle mente, at nogle 
ansvarsområder skulle gives tilbage til medlemsstaterne, mens mange andre opfordrede til "mere 
Europa", men kun på nogle specifikke områder. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, opfordrede 
til mere "europæisk suverænitet" og til en opgradering af det europæiske niveau. I mange af talerne 
understregedes betydningen af demokrati og retsstatsprincippet, navnlig fordi Europa står over for 
stigende populisme og autoritære principper. I den forbindelse henviste otte talere direkte til det 
kommende valg til Europa-Parlamentet. 

Mange talere gav udtryk for bekymring over den voksende afstand, der havde udviklet sig mellem 
institutionerne og borgerne, og mente, at der var behov for justeringer af EU's politiske og 

institutionelle resultater. Charles Michel, talte om en 
"grundlæggende krise i tilliden" til offentlige institutioner, 
herunder EU-institutionerne og de traditionelle medier. De 
fleste ledere, der deltog i debatten om Europas fremtid, navnlig 
hvad angår de senere bidrag, valgte ikke at deltage i 

institutionelle reformer, da der efter deres mening burde lægges mere vægt på at lytte til borgerne 
og genvinde deres tillid. Alle talere henviste til den rolle, som "borgere" spiller, enten i forbindelse 
med levering af resultater til gavn for borgerne eller med hensyn til deres aktive deltagelse i EU, 
f.eks. gennem "Borgerhøringer". 

 

 

 

 

"Det er nødvendigt at afskaffe reglen om enstemmighed; ikke kun om udenrigsanliggender, men 
også om så vigtige spørgsmål som beskatning, det flerårige budget og mekanismerne til at 
kontrollere overholdelsen af retsstatsprincippet og menneskerettighederne." 
Pedro Sánchez 

"Lad os gøre det permanente" 
Spitzenkandidat "og demokratisere 
valget af kandidater til andre ledende 
stillinger inden for EU." 
Leo Varadkar 

"Jeg skjuler ikke fra dig, at jeg er lidt 
tøvende over for institutionelle debatter. 
Disse diskussioner, hvor vigtige de end 
er, engagerer ikke borgerne." 
Xavier Bettel 









 
 

 

I dette dokument indgår fire briefinger om debatterne 
om Europas fremtid, hvor der er redegjort for de 
synspunkter, der blev givet udtryk for af de forskellige 
stats- og regeringschefer, som har talt i Europa-
Parlamentets plenarforsamlinger fra januar 2018 til april 
2019. I første del af dette dokument beskrives de 
overordnede punkter vedrørende konvergens og 
forskelle mellem talerne, tendenser inden for de emner, 
der behandles, og de forslag, der er fremsat. Anden del 
indeholder uddrag af nogle af de vigtigste udtalelser fra 
talerne samt en mere detaljeret analyse af deres 
forskellige holdninger til følgende centrale 
politikområder: Den Økonomiske og Monetære Union, 
migration, den sociale dimension, international handel, 
klimaændringer og energi, sikkerhed og forsvar, den 
næste flerårige finansielle ramme samt institutionelle 
spørgsmål. 
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