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Bryssel, 2020-10-27 

EU-kommissionen arbetsprogram för 2021: Från strategier till 
genomförande 

- De viktigaste delarna för Central Swedens medlemmar 
 

Sammanfattning  

EU-kommissionens har presenterat sin planering för vilka initiativ och lagstiftningsförslag som 

kommer presenteras, revideras och i vissa fall, dras tillbaka under 2021. Arbetsprogrammet är således 

i stora drag jämförbart med en verksamhetsplan. Kommissionens arbetsprogramm är grundläggande 

för Central Swedens egna verksamhetsplanering, då det är kommissionens initiativ och förslag som i 

hög utsträckning styr den europeiska politiska agendan. I arbetsprogrammet beskriver kommissionen 

att man under 2021 skiftar fokus från framtagande av strategier till genomförandet av 

strategierna. 

 

Under 2021 kommer kommissionen fortsätta fokusera på arbetet med att minska 

klimatförändringarna och genomföra den gröna given och målet om klimatneutralitet till 2050. 

Bland annat planerar kommissionen att komma med ett stort antal förändringsförslag till sommaren 

för att bättre anpassa den nuvarande energi- och klimatlagstiftningen (såsom förnybar energi och 

biodrivmedel, energieffektivisering och jord- och skogsbruk) till det nya förslagna målet om en 

minskning av växthusgaser med 55% jämfört med 1990 års nivåer. Det nuvarande målet ligger på 40 

%. Detta så kallade ”Fit for 55”-paket kommer omfatta flera av de viktigaste 

lagstiftningsförslagen att bevaka för Central Sweden under 2021 då de kommer ha stor 

påverkan på både nationell och regional klimatpolitik.  

 

Under 2021 kommer kommissionen även presentera förslag inom cirkulär ekonomi kopplat till den 

nya handlingsplanen och då särskilt en uppdatering av industristrategin, som Central Sweden 

bedömer som intressanta för medlemsregionerna. Därtill kommer en ny färdplan för digitalisering 

presenteras. Central Sweden vill också lyfta fram att tidsplanen för revideringen av det europeiska 

transportnätet (TEN-T) flyttats fram något, den nya förordningen kommer att presenteras 

först under det tredje kvartalet nästa år. Vidare kommer även en revidering av förordningen av 

godskorridorerna att presenteras.  

 

Dessutom nämner kommissionen kortfattat att en ”bedömning av tillståndet i regionerna” 

kopplat till sammanhållningspolitiken, regionala ekonomiska skillnader och covid-19 kommer 

presenteras under 2021. Central Sweden kan inte ännu bedöma vikten av detta initiativ eller dess 

kopplingar till andra områden, kontoret kommer därför återkomma när mer information finns 

tillgängligt.  

 

Slutligen vill Central Sweden också uppmärksamma medlemsregionerna på att kommissionen också 

flaggar för ett kommande arbete med att förbättra och effektivisera samrådsprocesserna. Här 

lyfter kommissionen fram arbetet med konsekvensanalyser och färdplaner som särskilt viktigt för att 

ta hänsyn till berörda intressenters åsikter. Central Sweden kommer noggrant följa kommissionens 

förslag på området och också överväga hur kontoret kan förbättra och bistå medlemsregionerna med 

att svara på samråd och ta fram positionspapper.  
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EU-kommissionen arbetsprogram för 2021: Från strategier till 
genomförande 

- De viktigaste delarna för Central Swedens medlemmar 
 

EU-kommissionen presenterade den 19 oktober 2020 sitt arbetsprogram för 2021 ”En livskraftig union 

i en sårbar värld”, som detaljerar de initiativ och förslag som kommissionens ordförande von der Leyen 

berörde i sitt tal till unionen i september. I arbetsprogrammet framgår vilka initiativ och 

lagstiftningsförslag som planeras under det kommande året, vilken nuvarande lagstiftning som 

kommer ses över och eventuellt revideras samt vilken äldre lagstiftningsförslag som kommer dras 

tillbaka. Arbetsprogrammets motsvarighet i en svensk regional kontext är således, åtminstone i stora 

drag, en verksamhetsplan. Arbetsprogrammet innehåller även en lista på de förslag som kommissionen 

anser allra viktigast, en lista som toppas av den nya europeiska klimatlagen. Vidare understryker 

även kommissionen att 2021 kommer utgöra ett skifte i fokus från strategier till genomförande, 

vilket också kommer avspegla sig i att det under 2021 kommer presenteras flera viktiga 

lagstiftningsförslag, som då ligger i linje med de flertaliga strategier som presenterats under 2019–2020. 

Slutligen lyfter även kommissionen att alla kommande förslag bidrar till att uppfylla Agenda 

2030 och de globala utvecklingsmålen, samt Parisavtalet.  

 

Förutom att utforma ny och revidera existerande lagstiftning, fortsätter även kommissionens 

kontinuerliga arbete och här lyfter von der Leyen fram att kommissionens främsta prioritering är att 

fortsätta rädda liv och säkra försörjningsmöjligheter som hotas av coronaviruspandemin. Arbetet 

fortsätter således med att säkra ett vaccin och även ansträngningarna för att den europeiska ekonomin 

ska återhämta sig genom den gröna och digitala omställningen. 

 

Arbetsprogrammet följer som tidigare år von der Leyens politiska prioriteringar: 

• En europeisk grön giv 

• Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern 

• En ekonomi för människor 

• Ett starkare Europa i världen 

• Främjande av vår europeiska livsstil 

• En ny satsning på demokrati i Europa 

 

Under 2021 är det tydligt att den gröna given och klimatet är högst prioriterat, bland annat kommer 

lagstiftningspaketet ”Fit for 55” presenteras under andra kvartalet, troligtvis till sommaren 2021. 

Detta paket har kallats en ”game changer”, förväntningarna är således stora på effekterna av de 

kommande förslagen. Paket syftar till att anpassa nuvarande klimat- och energilagstiftning till det 

nyligen föreslagna målet att minska utsläppen med minst 55% fram till 2030 jämfört med 1990-

nivåerna. Det nuvarande målet ligger på 40 %. Europaparlamentet vill dock se att målet till 2030 sätts 

till 60 %, men det är troligt att medlemsstaterna inte kommer gå med på mer än 55 %. Sveriges initiala 

position har varit minst 55 % men även 60 % har nämnts. och kommer bland annat att omfatta: 

• Revidering av direktivet för EU:s handel med utsläppsrätter (EU Emissions Trading 

System, EU ETS) för att även inkludera sjöfart och flyg samt bättre harmonisera med 
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CORSIA (en multilateral mekanism för att kompensera för utsläpp från internationell luftfart) 

(Planerat till andra kvartalet) 

• Föreslå hur inkomsterna från försäljningen av utsläppsrätter kan föras in som egen resurs i 

den europeiska långtidsbudgeten (Planerat till andra kvartalet) 

• Revidering av förordningen om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser 

från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 

(Planerat till andra kvartalet) 

• Revidering av Effort Sharing Regulation som reglerar växthusgasutsläpp från de sektorer 

som inte omfattas av EU ETS eller LULUCF (sektorer som inte är jordbruk, skogsbruk, 

energiproduktion, industri eller transport) 

• Föreslå ett system för koldioxidjustering vid gränserna, det vill säga så kallade klimattullar 

på importerade varor exempelvis stål, och hur inkomsterna från dessa tullar skulle kunna 

tillföra egna medel till den europeiska långtidsbudgeten (Planerat till andra kvartalet) 

• Tillägg till direktivet för förnybar energi. Direktivet omfattar bland annat ett mål till 2030 

om andelen förnybar energi i den europeiska energiförbrukningen och definitioner av hållbara 

drivmedel. (Planerat till andra kvartalet) 

• Tillägg till direktivet för energieffektivisering. Direktivet för energieffektivisering 

omfattar bland annat ett mål om hur mycket mindre energi som ska förbrukas till 2030 och 

krav på genomförande av energikartläggningar i företag 

• Lagförslag om hur metangasutsläppen i energisektorn ska reduceras (Planerat till andra 

kvartalet) 

• Revidering av energiskattedirektivet, som bland annat reglerar beskattning av elektricitet 

och energiprodukter, såsom motorbränsle och bränsle för uppvärmning. Direktivet har 

således i dagsläget påverkan på subventioner av fossila bränslen, något som kommissionen 

kommer undersöka närmare i den planerade revideringen. (Planerat till andra kvartalet) 

• Revidering av direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen. I 

sin nuvarande form fastslår exempelvis direktivet att varje medlemsstat ska inrätta ett 

nationellt handlingsprogram för att ge stöd för uppbyggnaden av en infrastruktur för 

alternativa drivmedel. (Planerat till andra kvartalet) 

• Revidering av förordningen om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för 

nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska 

koldioxidutsläppen från lätta fordon (Planerat till andra kvartalet) 

• Revidering av direktivet för byggnaders energiprestanda. Det nuvarande direktivet 

påverkar bland annat reglerna om energihushållning om energideklarationer, samt 

bestämmelser kopplade till laddstolpar och nybyggnationer. (Planerat till fjärde kvartalet) 

 

Kopplat till genomförandet av den gröna given kommer kommissionen under 2021 förutom ”Fit for 

55” också presentera flertalet andra förslag, bland annat kopplat till cirkulär ekonomi och hållbara 

produkter (inklusive en revidering av ekodesigndirektivet, lagstiftning som ska minska produkters 

påverkan på avskogning, en handlingsplan för näranollutsläpp för vatten, luft och land samt en 

handlingsplan för ökad biologisk jordbruksproduktion.  

 

Vidare framkommer ur arbetsprogrammet att kommissionen under andra kvartalet kommer presentera 

en uppdatering av industristrategin för att den bättre ska ta hänsyn till effekterna av 
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coronaviruspandemin, den globala konkurrenssituationen och den pågående gröna och digitala 

omställningen. Till arbetet med industristrategin kopplas också arbetet med digitalisering. Under 

början av 2021 kommer kommissionen att presentera en ny färdplan ”Europas digitala 

decennium” som bland annat kommer omfatta digitala mål för 2030 för uppkopplingar, 

färdigheter och digitala offentliga tjänster.  

 

Under 2021 kommer kommissionen presentera ett förslag på en reviderad förordning för det 

europeiska transportnätet TEN-T under det tredje kvartalet 2021. Kopplat till mobilitet kommer 

det även komma ett förslag som kommissionen kallar EU 2021 Järnvägskorridorsinitiativ, vilket 

troligtvis är kopplat till att kommissionen vill att 2021 ska utropas till det europeiska året för 

järnväg. Därtill kommer även en revidering av förordningen för godskorridorerna samt åtgärder för 

att främja passagerartågtrafik.  

 

I arbetsprogrammet återfinns också mycket intressanta skrivelser om att kommissionen vill förbättra 

och effektivisera remissförfarandeprocesserna, det vill säga de öppna samråden om färdplaner 

och konsekvensanalyser samt samråden om förslag på nya initiativ och utvärderingar av 

existerande initiativ. Kommissionen nämner bland annat just färdplaner och konsekvensanalyser 

som särskilt viktiga för att få in intressenters synpunkter. Central Sweden kommer under 2021 

noggrant följa frågan, eftersom samråd är en grundläggande del i vårt påverkansarbete. 

 

Vidare planerar kommissionen ett annat intressant initiativ under 2021, en så kallad ”bedömning av 

tillståndet i regionerna”. Det framgår inte tydligt i arbetsprogrammet vad denna bedömning faktiskt 

omfattar, men kommissionen nämner i sammanhanget sammanhållningspolitiken, regionala 

ekonomiska och sociala skillnader och effekterna av covid-19. Kopplat till detta kommer 

kommissionen även presentera en långsiktig vision för den europeiska landsbygden.  

 

Därtill nämns även att flertalet av de olika riktlinjerna för olika sorters statsstöd ska revideras, 

bland annat för regionalt statsstöd, statsstöd kopplat till energi och miljö, statsstöd till 

bredbandsutbyggnad, statsstöd gällande utveckling, forskning och innovation samt vissa delar av 

gruppförordningen, som också reglerar statsstöd.  

 

Slutligen kommer kommissionen även fortsätta att arbeta med Konferensen om Europas framtid, som 

under två års tid ska utgöra en möjlighet för europeiska medborgare och aktörer på olika nivåer att 

vara med och diskutera EU:s framtid. Kommissionen la fram förslag om konferensen redan i januari 

i år men inga större framsteg har egentligen gjorts sedan dess. Framförallt på grund av pandemin men 

också eftersom kommissionen, medlemsstaterna och Europaparlamentet inte kunnat enas om vem 

som skulle kunna leda arbetet med konferensen. Till denna framtidsdebatt kopplar kommissionen 

också sitt kommande förslag om en Europisk hälsounion. EU har en begränsad kompetens inom 

hälsoområdet, fördraget för EU:s funktionssätt fastställer att EU endast får vidta åtgärder för att stödja, 

samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder inom hälsoområdet. EU har dock kompetens 

att fastställa standarder för medicin och läkemedelsprodukter.  

 

I arbetsprogrammet hänvisar även kommissionen till den strategiska framsynsrapporten som 

publicerades under september och hur rapporten och arbetssättet med framsyn bättre förbereder 

kommissionen för de nya möjligheter och utmaningar som ofrånkomligen ligger framför oss.  
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Vad händer nu? 

Kommissionen arbetar redan med att ta fram de olika förslagen som kommer att presenteras under 

2021. För att främja en tidig samsyn och på sätt påskynda lagstiftningsprocessen för de kommande 

förslagen, kommer kommissionen även upprätta en gemensam prioritering med Europaparlamentet 

och medlemsländerna över de frågor som kommer kräva snabba åtgärder.  

 

Bakgrund till kommissionens arbetsprogram 

EU-kommissionen antar varje år ett arbetsprogram med planerade åtgärder inför det kommande året. 

Arbetsprogrammet är tänkt att informera allmänheten, Europaparlamentet och rådet om EU-

kommissionens kommande initiativ och lagförslag, planerade översyner och eventuella revideringar av 

befintlig EU-lagstiftning samt vilka tidigare lagda lagförslag som kommer dras tillbaka. Lagförslag dras 

oftast tillbaka av två skäl, antingen ser kommissionen att Europaparlamentet och medlemsstaterna i 

rådet, efter flera förhandlingsomgångar, inte kommer kunna nå en överenskommelse, eller så har 

lagstiftningsförslaget blivit föråldrat eller inte längre relevant.  

 

För mer information: 

Läs kommissionens pressmeddelande om arbetsprogrammet här 
Läs arbetsprogrammet i sin helhet här (engelska) 
Bilagorna till arbetsprogrammet, som utgör den kompletta listan på alla nya initiativ och lagförslag, 
alla förslag på revidering av existerande lagstiftning och alla lagförslag som kommer dras tillbaka 
finns här.  
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