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EU har händelserik tid framför sig  
 
Inledning 

Det har gått ungefär en månad sedan vi checkade in hos Office of Glory i 

Europaparlamentet och vi börjar bli, åtminstone lite, varma i kläderna. Det känns 

spännande att få vara på plats där framtidens Europa tar form, ett lagförslag i taget. Även 

den nyvalda kommissionen har börjat bli varm i kläderna, varför fokus på denna rapport 

blir det arbetsprogram som beskriver om kommissionens planer för 2020. Allt för att ge 

en inblick i vad som är på gång här i EU-maskineriet.  

 

Commission Work Programme 2020  

I slutet av januari släppte Kommissionen sitt arbetsprogram för 2020 där den nya 

kommissionen, ledd av Ursula von der Leyen, stakade ut riktningen för sitt första år. 

Programmet vittnar om en hög ambitionsnivå, och lyfter den gröna given, den sociala 

pelaren, rättsstaten och demokratin, digitaliseringen, utrikespolitiken och den europeiska 

livsstilen som de sex huvudrubrikerna för årets arbete.  

 

En offensiv utrikespolitik 

En majoritet av den europeiska väljarkåren tycker att EU bör förstärka och förbättra sin 

utrikespolitik, enligt en undersökning gjord av ECFR1, och den nya kommissionen har varit 

tydlig med att man är en ”geopolitisk” kommission med ambitionen att stärka EUs ställning 

som en global spelare. Kommissionen är tydlig med att de både vill stärka de bilaterala 

samarbetarna, särskilt i medelhavsregionen, och försvara de globala regelverken, genom 

att till exempel stötta upp och reformera WTO. Först ut verkar vara förnyandet av 

relationen till Afrika, och von der Leyen gör i skrivande stund sitt andra besök på två 

månader i Addis Abeba för att träffa ledarna för den Afrikanska Unionen. Målet är ett nytt 

partnerskapsavtal mellan kontinenterna som fokuserar på handel, ekonomisk tillväxt, 

demokrati och grön omställning.  

 

Tre Centerpartistiska prioriteringar utifrån arbetsprogrammet 

 

- Green Deal 

För att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle måste den gröna omställningen gå hand 

i hand med ekonomisk tillväxt. Det är glädjande att den nya kommissionen delar den 

bilden och har börjat lägga ut texten för ett framtida EU där tillväxt och välstånd bygger 

på en miljö- och klimatvänlig marknad och livsstil. Vägen dit är lång, men vägen dit börjar 

nu. Kommissionen kommer under året kabla ut lagstiftningsförslag för att  

bland annat modernisera fordonsflottan, värna biologisk mångfald, ställa om till förnybar 

energi och ge förutsättningar för investeringar och forskning på klimatsmarta innovationer 

och industrier. Centerpartiet, med Fredrick i spetsen, har redan spelat en viktig roll i 

utvecklandet av Green Deal och nu när lagstiftningen börjar komma på området kommer 

vi självklart arbeta hårt för att den ska bli så vass och heltäckande som möjligt.   

 

- Kompetensfrågor på arbetsmarknaden - i dubbel bemärkelse 

Den sociala pelaren och rustandet för en ny, snabbföränderlig inre marknad ligger också i 

fokus under det kommande året. Centerpartiet, med Abir som ordinarie ledamot i 

arbetsmarknadsutskottet, kommer att fokusera på kompetensfrågor, i dubbel bemärkelse. 

Dels kommer arbetet fortgå för att lagstiftningen för sociala- och arbetsmarknadsfrågor 

fortsatt ska vara nationell kompetens. Den svenska modellens suveränitet måste försvaras 

när EU nu söker kompetens för lönesättning och andra frågor inom den sociala pelaren. 

Samtidigt behöver Europa rustas bättre för de utmaningar som kommer med en 

arbetsmarknad i snabb förändring. Bättre förutsättningar för vidareutbildning, 

 
1 https://www.ecfr.eu/page/-/popular_demand_for_strong_european_foreign_policy_what_people_want.pdf  
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kompetensutveckling, omskolning och flexicurity kommer att vara avgörande för att 

Europa ska behålla sin konkurrenskraftighet.  

 

- Migrationspakten 

Den svenska kommissionären Ylva Johansson kommer under våren att presentera ett 

förslag till en ny migrationspakt som sedan ska förhandlas i parlamentet och rådet. Det är 

välbehövligt att en ny gemensam migrationspolitik kommer på plats, och situationen är 

på många ställen vid EUs gräns är idag akut. Det är av största vikt att EU tar ansvar för 

att asylprocesser i och vid gränsen till EU sker rättssäkert och att förhållandena i asyllägren 

vid EUs gräns blir mer humana. Centerpartiet kommer också trycka på för fler lagliga 

vägar och bättre skydd för särskilt utsatta grupper. 

 


