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NOTAT 

Oversigt over KL's prioriterede EU-sager 2022 

Introduktion 
Oversigten indeholder både sager der fortsætter fra 2021 og nye sager fra Kommissionens arbejdsprogram 2022. 
 
Kommissionens arbejdsprogram indeholder fire bilag:  

– Bilag 1: Nye initiativer 
– Bilag 2: Refit-initiativer (opdatering af eksisterende lovgivning)  
– Bilag 3: Prioriterede lovgivningsinitiativer under behandling 
– Bilag 4: Tilbagetrækning 

 
Nedenstående er en samlet oversigt over KL's prioriterede EU-sager. 
 

Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

 A-sager (højt prioriteret) 

 

1. A-sag Direktiv om passende mindste-

lønninger for arbejdstagere i 

EU samt implementering af 

den europæiske sociale søjle 

Mindsteløn: 

Kommissionens forslag til direktiv opsætter 

en lovramme, hvori der tages højde for, at der 

er en række medlemsstater, som ikke har lov-

bestemt mindsteløn. Lande uden lovbestemt 

mindsteløn er ikke omfattet af den del af kra-

vene i direktivet, som omhandler rammen for 

en mindsteløn. På nuværende tidspunkt gæl-

der det for Danmark, Sverige, Finland, Øst-

rig, Italien og Cypern. Disse lande forpligter 

sig dog til at overvåge overenskomsternes 

dækning og tilstrækkelighed, ligesom de er 

Videreført fra 2021 

 

Kommissionen fremsatte i efteråret 2020 

sit forslag til et direktiv om passende 

mindstelønninger i EU. Forslaget kom ef-

ter to høringer af de europæiske sociale 

parter, som skulle afdække, hvorvidt par-

terne på eget initiativ ønskede at for-

handle en mindstelønsmekanisme. De to 

høringer viste, at der ikke var grundlag 

for forhandling mellem parterne. KL har 



NOTAT 

 

Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

omfattet af et krav om løbende indberetning 

af lønniveau og gennemsigtighed i overens-

komster til Kommissionen. 

 

Bestyrelsen tiltrådte KL’s høringssvar den 17. 

december 2020. 

 

Den sociale søjle: 

Handlingsplanen for den Europæiske søjle 

for sociale rettigheder sætter ramme for de 

initiativer der skal understøtte implementerin-

gen af søjlen. I 2022 har KL fokus på føl-

gende nye initiativer: 

- Rådshenstilling om langtidsleje 

- Meddelelse om en europæisk plejestra-

tegi 

- Uddannelsespakken.  

via SGI-Europe deltaget aktivt i hørings-

processen.  

 

Status: Ministerrådet, Europa-Parlamen-

tet og Kommissionen forhandler pt. om 

den endelige direktivtekst. Det fransk for-

mandskab ønsker at afslutte forhandlin-

gerne inden juli 2022. Dog er der en 

række punkter, hvor Ministerrådet og Eu-

ropa-Parlamentet står langt fra hinanden. 

Pt. er det derfor usikkert, hvordan det en-

delige direktiv vil se ud og om det i et el-

ler andet omfang vil påvirke kommu-

nerne.  

 

Den sociale søjle:  

Kommissionen har løbende i 2021 og 

forsætter i 2022 med at fremsætte både 

EU-regulering og Rådshenstillinger som 

skal understøtte implementeringen om 

den sociale søjle. KL arbejder på at på-

virke de initiativer der berører kommu-

nerne enten som arbejdsgiver eller som 

myndighed.  

2. A-sag Direktiv om styrkelse af anven-
delsen af princippet om lige 

Kommissionen ønsker med direktivforslaget 

at komme lønforskellen til livs, og foreslår 

Videreført fra 2021 
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

løn til mænd og kvinder for 
samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi ved hjælp af løn-
gennemsigtighed og håndhæ-
velsesmekanismer.  
 
 
 
 
. 

 

krav til gennemsigtighed i lønnen, kønsneu-

trale lønfastsættelsesmekanismer, forpligtelse 

til arbejdsgiveren om at kunne redegøre for 

eventuelle lønforskelle samt en række hånd-

hævelsesmekanismer, hvis arbejdsgiveren ikke 

objektivt kan redegøre for en lønforskel mel-

lem kønnene på 5% eller mere. Kommissio-

nen lægger vægt på, at der ikke kun er tale om 

lige løn mellem kønnene for samme arbejde, 

men også lige løn i forhold til arbejde af 

samme værdi.  

 

 

 

Baggrunden for direktivforslaget er, at 

Kommissionen gennem en analyse i alle 

medlemsstater konstaterer, at der fortsat i 

EU gennemsnitligt er 14% lønforskel 

mellem kønnene. 

 

KL’s interessevaretagelse: 

- Høringssvar til EU-Kommissio-

nen 

- Input til SGI Europes position 

paper 

- Dialog med danske EU-parlamen-

tarikere samt fremsendt forslag til 

ændringsforslag til direktivteksten 

- Høringssvar til EU-specialudvalg 

for Arbejdsmarked og Sociale 

Forhold  

- Sendetekniske spørgsmål til afkla-

ring til Beskæftigelsesministeriet.   

 

Trilog-forhandlingerne forventes at 

kunne starte eftersommerferien 2022. 

3. A-sag Dataretsakt Kommissionens forslag forventes vil have 

indflydelse på brugen/genbrugen af offentlige 

data, data mellem virksomheder, og data mel-

lem virksomheder og det offentlige.  

Videreført fra 2021 

 

Lovforslaget skulle have været fremsat i 

3. kvartal 2011, men er blevet udskudt til 
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

 

Målet er, at mest muligt data skal deles med 

flest mulige, ud fra tankegangen om, at of-

fentlige data kan generere merværdi, der 

endnu ikke er udnyttet. Dette kan potentielt 

”forstyrre” den danske digitaliseringsdagsor-

den 

2022.  Forslaget blev fremsat af kommis-

sionen den 23. februar 2022  

 

Kommissionen har endvidere  

Fremlagt en impact assesment af forslaget 

tilbage i maj 2021. 

4. A-sag Europæisk e-ID – Et pålideligt 

og sikkert europæisk e-ID 

Initiativet skal fremme anvendelsen af aner-

kendt fælles digitalt ID, og udvikle en fælles 

EU digital wallet, hvor borgerne kan have 

nem adgang til deres dokumenter såsom, kø-

rekort, sygesikringsbevis mv.  

 

Det vurderes, at initiativet kan kollidere med 

det danske elektroniske NEMID-system. Ne-

mID (kommende MitID) er en fællesoffentlig 

løsning, der også indebærer aftaler med den 

finansielle sektor og finder bred anvendelse i 

den private sektor. Kommunerne er dels tæt-

test på borgerne og dels fuldstændig af-

hængige af, at vi har en så velfungerende løs-

ning som tilfældet er.  

Årsagen til, at sagen er højt prioriteret er, at 

danske investeringer i løsningens infrastruk-

tur og det samlede, sammenhængende digitale 

Videreført fra 2021 

 

Lovforslaget blev fremsat i 2. kvartal 

2021.  

Forslaget har været behandlet i Regions-

udvalget.  

Europa-Parlamentet og Rådet er pt. i 

gang med at udarbejde deres betænkning 

til Kommissionens forslag.  

 

Trilog-forhandlingerne forventes at 

kunne starte i slutningen af 2022.  
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

økolandskab i Danmark risikerer at blive mi-

stet, lige som de fremtidige potentialer kan 

forblive umulige at realisere, hvis vi ikke går 

ind og søger medindflydelse på den løsning, 

der kommer fra EU-hold. 

5. A-sag Forordning om AI (Kunstig 

Intelligens) 

Forslaget til forordning er Kommissionens 

bud på, hvordan der kan etableres fælles eu-

ropæiske rammer for udvikling og anvendelse 

af AI. Dette skal sikre, at AI, der anvendes i 

EU, er sikker, respekterer eksisterende lovgiv-

ning samt EU’s rettigheder og værdier. 

 

Grundlæggende introducerer forordningen en 

risikobaseret tilgang, hvor graden af forplig-

telser og krav følger graden af de risici, der er 

forbundet med den konkrete anvendelse. 

Dette sker på baggrund af fire risikokatego-

rier rangerende fra uacceptabel risiko (direkte 

forbud for anvendelse) til lav eller minimal ri-

siko, hvor graden af forpligtelser og doku-

mentation er minimal. 

 

Forordningen fastsætter yderligere konkrete 

forpligtelser ift. gennemsigtighed over for 

myndigheder og virksomheder, som benytter 

kunstig intelligens, der udgør en særlig risiko.  

Videreført fra 2021 

 

Forslaget blev lanceret i april 2021.  

 

KL udarbejdede i foråret 2021 udarbejdet 

høringssvar til den danske regering.  

 

Sagen har været til behandling i Regions-

udvalget, hvor KL har været aktivt invol-

veret. KL har afholdt møder med ordfø-

reren og indsendt flere ændringsforslag. 

Flere af KL’s synspunkter blev vedtaget 

ifm. behandlingen af udtalelsen.  

 

Rådet er pt. i gang med sin behandling af 

forslaget, og det samme er Europa-Parla-

mentet.  

 

Trilogforhandlingerne forventes tidligst at 

kunne starte i 4. kvartal 2022 
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

Forslaget er relevant og aktuelt for kommu-

nerne, fordi det kan få stor betydning for vil-

kårene for at anvende AI som en del af opga-

veløsningen i den offentlige sektor. 

KL er i gang med at se på hvordan man 

bedst påvirker de igangværende forhand-

linger. 

6. A-sag Energieffektivitetsdirektivet 

(EED) 

Forslaget fremlægger en konkret plan om at 

nedbringe EU’s samlede drivhus-gasudled-

ning med 55 pct. i 2030. 

 

Af særlig interesse for kommunerne indehol-

der revisionen af EED bl.a. et forslag om at 

kommunerne skal reducere deres samlede 

energiforbrug med mindst 1,7 pct. årligt. Der-

udover pålægges kommunale bygninger et 

krav om en såkaldt årlig energirenoveringstakt 

på 3 pct. 

Videreført fra 2021 

 

Kommissionen lancerede under sin lov-

pakke ”Fit for 55” den 14. juli 2021 sit 

forslag til en revision af EED. 

 

Forslaget forventes behandlet i Regions-

udvalget og Parlamentet i første halvår af 

2022.  

7.  A-sag Revision af direktivet om byg-
ningers energimæssige ydeevne 

Med sit forslag til en revision af direktivet øn-
sker Kommissionen at sikre, at størstedelen af 
samtlige bygninger i EU er klimaneutrale i 
2050. 
 
Dette sker gennem en række forslag til kon-
krete krav, som gradvist skærpes frem mod 
2050 ift. energimærkninger, opførelse af/klar-
gøring til ladestandere samt introduktion af et 
renoveringspas for bygninger. Områder og 
krav, som kommer til at påvirke kommunerne 
frem mod 2050.  

Videreført fra 2021 

 

Kommissionen lancerede under sin lov-

pakke ”Fit for 55” den 15. december 2021 

sit forslag til en revision af direktivet om 

bygningers energimæssige ydeevne. 

 

Forslaget forventes behandlet i Regions-

udvalget i løbet af første halvår af 2022 

og i Parlamentet i løbet af 2. og 3. kvartal 

af 2022. 
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 B-sager (prioriteret) 

 

1. B-sag Digital uddannelse og digitale 
færdigheder  

Initiativet indeholder to henstillinger. Begge 
henstillinger er prioriteret som en b-sag.  
– a) Henstilling om forbedring af udbuddet 

af digitale færdigheder på uddannelser 
– b) Henstilling om de faktorer, der kan bi-

drage til digital uddannelse 
 

Ny sag 2022 

 

Ikke lovgivning, henstillingerne forventes 

fremsat i 3. kvartal 2022 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 1: Nye initiativer punkt 10. 

2.  B-sag REFIT: Revision af direktivet 
om rensning af by-spildevand 

 

Forslaget til revision af direktivet ønsker en 

bedre håndtering af resterende såvel som af 

nye former for forurening samt en bedre for-

valtning af området. Dette omhandler bl.a. 

bedre forebyggelse af pandemier gennem 

overvågning af spildevandet, forbedring af 

overvågning og fokus på halvautomatiske rap-

porteringer. 

 

Initiativet berører spildevandsoperatørerne 

som i Danmark bl.a. drives og ejes af kom-

munerne. 

Ny sag 2022 

 

Kommissionens forslag til revision af di-

rektivet forventes fremsat i 2. kvartal 

2022. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 2: REFIT-initiativer punkt 2. 

3.  B-sag REFIT: GreenData4All - Revi-
sion af direktivet om infra-
strukturen for geografisk infor-
mation i Det Europæiske Fæl-

Initiativet er iværksat på baggrund af den euro-

pæiske datastrategi, og har til formål at moder-

nisere datareglerne i tråd med de teknologiske 

og innovationsmæssige muligheder. Derudover 

Ny sag 2022 

 

Kommissionens forslag til revision af di-

rektiverne forventes fremsat i 4. kvartal 

2022. 
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

lesskab (Inspire) og af direkti-
vet om offentlig adgang til mil-
jøoplysninger 

 

skal initiativet gøre det lettere for EU's offent-

lige myndigheder, virksomheder og borgere at 

støtte omstillingen til en grønnere og CO2-neu-

tral økonomi. 

 

Initiativet forventes at omfatte tjenester for 

genanvendelige data ift. at indsamle, dele, be-

handle og analysere data, som er relevante for 

at sikre overholdelsen af miljølovgivning. Dette 

handler om strømlining af rapporteringer og en 

reduktion af administrative byrder gennem 

bedre genanvendelse af data samt automatisk 

generering af rapporter, hvilket er relevant for 

kommunerne. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 2: REFIT-initiativer punkt 1. 

4. B-sag Europæisk plejestrategi 

 
Meddelelse om en europæisk plejestrategi led-

saget af en revision af Barcelonamålene og et 

forslag til Rådets henstilling om langtidspleje 

(ikkelovgivning, 3. kvartal 2022) 

Ny sag 2022 

 

Sagen prioriteres som B+ 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 1: Nye initiativer punkt 24. 

5.  B-sag Rådets henstilling om individu-

elle læringskonti 

 

Kommissionen ønsker, at hver borger skal 

have ret til en individuel læringskonto, som 

borgerne kan bruge til at tilegne sig nye kom-

petencer gennem hele livet. 

Videreført fra 2021 

 

Forslag til Rådet henstilling om individu-

elle læringskonti bliver pt. behandlet i Rå-

det. En række lande herunder Danmark 
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vil gerne have en Rådshenstilling om læ-

ring, men ønsker ikke en henstilling, som 

angiver hvilket system medlemslandene 

skal bruge for at opnå målet om, at flere 

voksen løbende deltager i efteruddannelse 

og kompetenceudvikling. Det forventes, 

at Rådet vil være klar til at vedtage den 

endelige henstilling på rådsmødet i juni.  

 

KL’s interessevaretagelse: 

- 2019 notat til Beskæftigelsesmini-

steriet som kortlægger de kommu-

nale parters kompetenceudvikling  

- 2022 høringssvar til EU-Special-

udvalg for Arbejdsmarked og So-

ciale Forhold  

6. B-sag  Direktiv om forbedring af ar-

bejdsvilkårene for platformsar-

bejde 

Direktivets formål er at forbedre arbejdsvilkå-

rene for personer, der udfører platformsar-

bejde. Det skal ske ved at sikre korrekt fast-

sættelse af beskæftigelsesstatus og fremme 

gennemsigtighed og ansvarlighed i forbin-

delse med algoritmisk styring af platformsar-

bejde.  

 

 

Videreført fra 2021 

Baggrunden for Kommissionens forslag 

til direktiv om forbedring af arbejdsvilkå-

rene for platformsarbejde er, at digitale 

arbejdsplatforme vinder mere og mere 

frem. I dag arbejder over 28 mio. menne-

sker i EU via en digital arbejdsplatform. I 

2025 forventes antallet at være nået 43 

mio. De digitale arbejdsplatforme har 

medført en række udfordringer i forhold 
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til platformsarbejdernes arbejdsvilkår og 

sociale beskyttelse. 

 

KL’s interessevaretagelse: 

- Indgår i en arbejdsgruppe under 

Beskæftigelsesministeriet som ser 

på platformsarbejde og anden aty-

pisk ansættelse i en dansk sam-

menhæng.  

- Afgivet høringssvar til EU-speci-

aludvalg for Arbejdsmarked og 

Sociale Forhold 

- Indgår ifølge gruppe til Beskæfti-

gelsesministeriet i forhold til for-

handlingerne i Ministerrådet.  

7. B-sag Forslag til en strategi for inter-
operabilitet mellem EU's rege-
ringer  
 

Initiativet har til formål at evaluere den gæl-
dende europæiske interoperabilitetsramme og 
vurdere dens understøttelse af etableringen af 
interoperable digitale offentlige tjenester.  
 
Målet er at etablere en fælles interoperabili-
tetsstyring på EU-plan for at sikre grænse-
overskridende koordinering, støtte innovation 
i den offentlige sektor og fastlægge fælles mi-
nimumsspecifikationer med henblik på sikre 
datastrømme og -tjenester i den offentlige 
sektor på tværs af grænserne.  

Ny sag 2022 

 

Lovgivning, forslaget forventes fremsat i 

2. kvartal 2022 

(kan potentielt blive en A-sag) 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bilag 

2: REFIT-initiativer punkt 2. 
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

8.  B-sag Handlingsplan for nulforure-
ning for vand, luft og jord 

Med sin handlingsplan fremlægger Kommissi-

onen en vision for nulforurening i 2050 om 

en sund planet for alle, hvor luft-, vand- og 

jordforurening er reduceret til et niveau, som 

ikke længere betragtes som skadeligt for 

sundheden og naturen. 

 

Handlingsplanen fastsætter EU’s vision om 

nulforurening for 2050 med delmål for 2030 

for at reducere luftforurening, trafikstøj, tab 

af biodiversitet, mikro-plast og affaldsproduk-

tion. Målsætningerne, som alle er relevante 

for kommunerne, skal bl.a. opnås ved hjælp 

af en gennemgang af EU's affaldslovgivning, 

vandkvalitetsstandarder og luftkvalitetsstan-

darder. 

Videreført fra 2021 

 

Kommissionen lancerede sin handlings-

plan den 12. maj 2021. 

 

Forslaget blev behandlet i Regionsudval-

get i løbet af 4. kvartal i 2021 samt i ja-

nuar 2022. 

 

Parlamentet og Rådet behandler dog fort-

sat handlingsplanen i 2022. 

9.  B-sag Ændring af direktiv om vedva-
rende energi for at medtage det 
nye klimamål for 2030 

 

Med ændringen af direktivet ønsker Kommis-

sionen at opjustere målet for brug af vedva-

rende energi i 2030 fra 32 pct. til mellem 40 

pct. i 2030. Opjusteringen skal medvirke til at 

nå målet om klimaneutralitet senest i 2050 

samt en reduktion i drivhusgasudledningen på 

55 pct. i 2030. 

 

Videreført fra 2021 

 

Kommissionen lancerede under sin lov-

pakke ”Fit for 55” den 14. juli 2021 sit 

forslag til en ændring af direktivet om 

vedvarende energi. 

 

Forslaget behandlet i Regionsudvalget fra 

4. kvartal og i løbet af første halvår af 
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Ændring af direktivet er relevant i lyset af 

kommunernes fokus på klimaet, herunder ar-

bejdet med at nedbringe udledningen af driv-

husgasser. Derudover er udtalelsen relevant 

for de kommunale forsyningsselskaber. 

2022. Det samme gør sig aktuelt gæl-

dende for Parlamentet. 

10. B-sag Det Europæiske Sundhedsda-

taområde 

Sagen forventes at falde ind under rammen 

for Kommissionens målsætning om at skabe 

en Europæisk Sundhedsunion. Forslaget kan 

få konsekvenser for kommunerne bl.a. i for-

hold til opbevaring af data, men også i for-

hold til yderligere deling af data på europæisk 

niveau.  

Videreført fra 2021  

 

Lovgivning skulle have været fremsat i 4. 

kvartal 2021. Forslaget er forsinket og 

forventes fremsat i første halvår af 2022. 

 

(Kan potentielt blive en A-sag) 

11. B-sag EU’s rådshenstilling om revi-
sion af udbudsreglerne 

Rådet kommer med en opfordring til Kom-

missionen om at se på udbudsreglerne.  

Ny sag 2022 

 

 C-sager (overvågning) 

 

1. C-sag Styrkelse af ligestillingsorga-
nernes rolle og uafhængighed  

Fremme af ligestilling og ligestillingsorga-

nerne på tværs af EU.  

Ny sag 2022 

 

Lovgivning, forslaget forventes fremsat i 

3. kvartal 2022.  

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 1: Nye initiativer punkt 32. 

2.  C-sag Cyberrobusthed 
 

 

Retsakt om europæisk cyberrobusthed Ny sag 2022 
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Lovgivning, forslaget forventes fremsat i 

3. kvartal 2022 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 1: Nye initiativer punkt 6 

3.  C-sag Multimodal digital mobilitet 

 
Multimodale digitale mobilitetstjenester 

Initiativet omhandler de udfordringer, der er 

forbundet med planlægning og køb af billetter 

på tværs af forskellige transportmidler.  

Der findes adskillige digitale tjenester for at 

sammenligne mulighederne, planlægge rejse-

ruten og købe billetter. 

Formålet  med initiativet er at bedre integrere 

offentlig transport og jernbanetransport for at 

opnå en smidig multimodal passagertransport 

og dermed gennemføre EU's grønne pagt. 

Ny sag 2022 

 

Lovgivning, forslaget forventes fremsat i 

4. kvartal 2022. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 1: Nye initiativer punkt 12 

4. C-sag Revision af retningslinjerne for 
statsstøtte til bredbåndsnet  

 

Initiativet har til formål at revidere de stats-

støtteregler, der gælder for bredbåndssekto-

ren, så de ajourføres i overensstemmelse med 

den teknologiske og socioøkonomiske udvik-

ling, og der tages hensyn til EU's nye konnek-

tivitetsmål, jf. meddelelsen om det digitale 

kompas 2030. 

Ny sag 2022 

 

Ikke-lovgivning, forslaget forventes frem-

sat i 2. kvartal 2022 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 2: REFIT-initiativer punkt 12 

5. C-sag Uddannelsespakken 
 

Pakken indeholder to initiativer. Begge initia-
tiver er prioriteret som C-sager: 

– a) Europæisk strategi for universiteter 

Ny sag 2022 

 



NOTAT 

 

Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

– b) Brobygning med henblik på et effektivt 

europæisk samarbejde om videregående ud-

dannelse 

Ikke-lovgivning, begge forslag forventes 

fremsat i 1. kvartal 2022 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 1: Nye-initiativer punkt 28 

 

6. C-sag Revision af forordningen om 
medtagelse af drivhusgasemis-
sioner og -optag fra arealan-
vendelse, ændret arealanven-
delse og skovbrug 

 Videreført fra 2021 

 

7. C-sag Nulforureningspakken Nulforureningspakken indeholder tre initiati-

ver. KL prioriterer følgende som C-sager: 
 

– Integreret vandforvaltning - reviderede li-
ster over forurenende stoffer i overflade- 
og grundvand 

– Revision af lovgivningen om luftkvalitet 

Ny sag 2022 

 

Lovgivning, begge forslag forventes 

fremsat i 2. kvartal 2022 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 1: Nye-initiativer punkt 1 

8. C-sag Klimapakken Klimapakken indeholder initiativer. KL prio-

riterer følgende som C-sager: 

– EU-ramme for harmoniseret måling af 

transport- og logistikemissioner 

Ny sag 2022 

 

Lovgivning, forslaget forventes fremsat i 

4. kvartal 2022. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 1: Nye-initiativer punkt 2 

9. C-sag Cirkulær økonomi 
 

Initiativ vedrørende retten til reparation Ny sag 2022 



NOTAT 

 

Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

 

Lovgivning, forslaget forventes fremsat i 

3. kvartal 2022 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 1: Nye-initiativer punkt 3 

10. C-sag Revision af lovgivningsram-
men for europæiske befolk-
ningsstatistikker 

 

Initiativet har til formål at revidere det fælles 
retsgrundlag for befolkningsstatistikker. Målet 
er at mindske den administrative byrde for 
medlemsstaternes forvaltninger (hovedsagelig 
de nationale statistiske kontorer) ved at 
fremme anvendelsen af harmoniserede og re-
levante statistiske definitioner på tværs af alle 
områder inden for befolkningsstatistikker så-
vel som at undgå dobbeltarbejde på tværs af 
beslægtede områder.  

Ny sag 2022 

 

Lovgivning, forslaget forventes fremsat i 

2. kvartal 2022.  

 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram bi-

lag 1: REFIT-initiativer punkt 17 

 


