Sammendrag
EU har som mål å bli global leder innen sirkulærøkonomien for å sikre at verden når FNs bærekraftsmål. Frem mot
2035 retter EU institusjonene fokus på en helhetlig omstilling fra en lineær til en sirkulær økonomi med fokus på
bærekraftig produksjon, forbruk, avfallshåndtering og gjenbruk. Ett av målene er at 65% av kommunalt avfall skal
resirkuleres og kun 10% skal ende på søppelfyllingen.
EUs sirkulære satsing bør tjene som inspirasjon for Norge, tatt i betraktning at vi ligger bak snittet av EU landene.
Sørlandets Europakontor anbefaler derfor at Agders etablerte og nye satsinger på feltet forsterkes gjennom
strategier og handlingsplaner som inkluderer europeisk kompetanseutveksling, partnerskap og
innovasjonsprosjekter.
En slik satsing skal sikre lokal og regional verdiskaping, nye kompetansearbeidsplasser, og nye muligheter for både
offentlig sektor og næringsliv til å skape nye inntektsstrømmer og redusere kostnader.
Sørlandets Europakontor står til disposisjon for å hjelpe aktører på Agder til å ta ut potensialet i europeiske
satsinger.
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Europakommisjonen 2019-2024

Kommisjonens sammensetning

Den 27. november 2019 godkjente Europaparlamentet omsider
den nye Europakommisjonen, og EU fikk dermed sin første
kvinnelige toppsjef. Ursula von der Leyen overtok formelt etter
Jean-Claude Juncker 1. desember 2019.

Von der Leyen hadde et mål om å oppnå
kjønnsbalanse i sitt team, og klarte det
nesten. Den nye Kommisjonen består av
femten mannlige og elleve kvinnelige
kommissærer, i tillegg til presidenten.
Alle de nordiske landene er representert
av kvinner. Kollegiet har tre
administrerende visepresidenter, fem
visepresidenter og atten kommissærer.

Ursula von der Leyen (61)
EUs toppsjef, som er syvbarnsmor og
utdannet lege, er en tysk politiker fra det
kristendemokratiske partiet CDU. Hun
satt i Angela Merkels regjering fra 2005,
og var forsvarsminister fra 2013 til 2019.
Von der Leyens far var en høytstående
tjenestemann i EUs
forgjengerinstitusjoner, og hun er født
og oppvokst i Brussel.

Ursula von der Leyens politiske prioriteringer
Von der Leyen har en ambisiøs plan for Europa de neste fem årene, og klima, digitalisering og likestilling er
blant de viktigste områdene. Det politiske programmet har seks hovedprioriteringer, og disse ligger til
grunn for Kommisjonens arbeidsprogram for 2020.

En grønn avtale for Europa
Von der Leyen lovet å fremme en grønn avtale i løpet av sine første hundre dager, og hun la frem Green
Deal etter bare elleve dager som offisiell president. Avtalen skal bidra til flere arbeidsplasser, mindre
utslipp, bedre helse og økt livskvalitet for Europas befolkning. Hun ønsker også at Europa skal strebe etter å
bli det første klimanøytrale kontinentet, og dette arbeidet skal forankres i en europeisk klimalov med
klimanøytralitet i 2050 som det overordnede målet. Lovforslaget kommer i mars 2020. I tillegg ønsker EU å
bli en global leder innen sirkulærøkonomien.
Et sentralt punkt i Green Deal er at det grønne skiftet ikke skal gå utover dem som risikerer å bli hardest
rammet av omstillingen. Kommisjonen har derfor etablert et eget overgangsfond, Just Transition Fund, som
skal bidra til rettferdig omstilling i de regionene og sektorene som må gjennomgå størst endringer.
Les mer om EUs grønne avtale og hvilke muligheter det gir Agder i vår briefing om Green Deal.

En økonomi som virker for alle
Ursula von der Leyen ønsker en økonomi som skal fremme sosial rettferdighet, og vil blant annet jobbe for
å motvirke barnefattigdom gjennom en «barnegaranti». Den skal blant annet sikre at alle barn tilgang til
utdanning og helsetjenester. Samtidig skal ungdomsgarantien styrkes for å hjelpe flere unge inn på
arbeidsmarkedet. Det vil også komme en likestillingsstrategi, og Kommisjonen skal fremme et forslag som
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skal sike større åpenhet om lønn for å minske lønns-og pensjonsgapet mellom menn og kvinner. Videre skal
det arbeides med å utvikle et budsjettinstrument som skal understøtte investeringer og vekst i
medlemslandene, og det vil komme en ny strategi for små-og mellomstore bedrifter.
EU-kommisjonen arbeider også for å innføre en lovfestet felleseuropeisk minstelønn, men forslaget har
blitt møtt med skepsis fra Norge og de nordiske EU-medlemmene som frykter dette vil undergrave den
nordiske modellen. For Norge sin del kan det føre til lavere lønn for norske arbeidstakere, og spesielt for
dem som tjener minst. Her bør vi derfor komme tidlig på banen for å fremme norske interesser, og benytte
muligheten for påvirkning gjennom EØS-avtalen.

Et Europa rustet for den digitale tidsalder
EU har som mål at Europa skal føre an i den digitale utviklingen og bli mindre avhengig av teknologi og
digitale tjenester fra resten av verden. Det vil komme reformer for digitale tjenester, kunstig intelligens og
datadeling, og det arbeides med å etablere et felles datarom og videreutvikle markedet for skytjenester i
Europa. Det er ventet at Kommisjonen vil publisere sin nye datastrategi i løpet av våren, og det vil komme
en hvitbok på kunstig intelligens 19. februar. Den kommende industristrategien vil også ha betydning for
hvordan digital teknologi skal bidra til det grønne skiftet.

Verne om den europeiske måten å leve på
Kommisjonen skal bygge videre på Junckers arbeid med å styrke rettsstatsprinsippet i EU, og von der Leyen
ønsker en ny migrasjons- og asylpolitikk. Hun vil legge frem «en ny pakt for migrasjon og asyl», hvor blant
annet byrdefordeling vil stå sentralt. Kommisjonspresidenten vil også legge frem en ny sikkerhetsstrategi
som definerer viktige områder for medlemslandenes sikkerhet, som terrorbekjempelse, organisert
kriminalitet, cybersikkerhet og kritisk infrastruktur.

Et sterkere Europa i verden
For å bli bedre rustet mot stadig mer komplekse sikkerhetsutfordringer, vil Kommisjonen styrke det
europeiske Forsvarsfondet og opprette et nytt generaldirektorat for ‘Forsvarsindustri og ytre rom’. Von der
Leyen vil også styrke EUs agenda for åpen og rettferdig handel, og det vil komme handlingsplaner for
demokrati, menneskerettigheter og kvinners rolle i EUs utenrikspolitiske relasjoner. Multilateralt
samarbeid, samt styrking av den internasjonale rettsorden skal fortsatt være utgangspunktet for Europa
som global aktør.

Et styrket europeisk demokrati
Kommisjonen skal etablere en «Konferanse for Europas framtid», som skal foreslå forbedringer og sikre
større åpenhet fram mot neste Europaparlamentsvalg i 2024. I tillegg skal det legges frem en «European
Democracy Action Plan» som identifiserer trusler mot europeiske valg, samt sikre mer åpenhet rundt
valgprosesser og finansiering av valgkamper. Von der Leyen ønsker også at Europaparlamentet skal få full
medbestemmelse på områdene klima, energi, sosialpolitikk og avgiftspolitikk for å styrke folkets stemme.
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