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Folketingets prioriterede EU-sager i 2018 

 

Europaudvalget har 20. december 2017 på baggrund af input fra Folketingets 

fagudvalg udvalgt kommende EU-forslag, som Europaudvalget i samarbejde 

med fagudvalgene vil have særligt fokus på i 2018: 

 

 En europæisk arbejdstilsynsmyndighed 

 Adgang til social beskyttelse for atypiske selvstændige erhvervsdrivende 

 Beskatning af den digitale økonomi 

 En europæisk befordrende ramme for dækkede obligationer 

 Sekundære markeder for misligeholdte lån 

 En ramme for udviklingen af EU-værdipapirer med sikkerhed i statsobliga-

tioner (EU sovereign bond-backed securities) 

 Fairness forbindelser mellem platforme og virksomheder 

 Revision af VIS-systemet og revision af EU’s visumkodeks 

 Interoperabilitet mellem EU’s informationssystemer (to forslag fremsat 

dec. 2017) 

 Den flerårige finansielle ramme 

 

Derudover har Europaudvalget og forskellige fagudvalg allerede fokus på en 

række andre sager fremsat i 2017, som forhandles i henholdsvis Europa-Par-

lamentet og Rådet.  

 

Hvordan skal de udvalgte forslag behandles? 

Efter aftale med regeringen udvælger Europaudvalget hvert år 5-10 EU-lovgiv-

ningsforslag, som behandles med henblik på at vurdere, hvorvidt de overhol-

der EU’s nærhedsprincip. 
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Europaudvalget besluttede imidlertid den 11. maj 2017 at udvide proceduren, 

så den ikke længere kun er rettet mod nærhedstjek, men også mod at gøre 

brug af de andre redskaber, Folketinget har til rådighed i forbindelse med be-

handlingen af EU-sager, herunder: møder med relevante aktører i Bruxelles 

eller EU-landenes hovedstæder, eksperthøringer, politiske udtalelser til Kom-

missionen, skriftlige spørgsmål til Kommissionen eller regeringen og anmod-

ning om en tekniske gennemgange ved regeringen. 

 

Hvordan de enkelte prioriterede forslag skal behandles, vil fagudvalg og Euro-

paudvalg tage stilling til, når forslagene er fremlagt af Kommissionen. Når det 

gælder den flerårige finansielle ramme, der handler om fordelingen af EU’s 
budgetmidler, vil det eksempelvis give bedre mening at drøfte sagen med re-

geringen, Kommissionen, Parlamentet m.fl. end at foretage et nærhedstjek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


