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Sammenfatning 

Den 9. april 2010 afgav Europaudvalget en beretning om Folketingets 

behandling af EU-sager i forbindelse med kontrollen af nærhedsprin-

cippet i EU. Ifølge beretningen skal der på forhånd udvælges 5-10 for-

slag fra Kommissionens arbejdsprogram til brug for nærhedstjekket. 

Europaudvalget har den 24. januar 2014 tilsluttet sig, at følgende syv  

forslag for 2014 udtages til nærhedstjek: 

1. Revision af økologiforordningen 

2. Klima- og Energipolitisk ramme frem til 2030 

3. Arbejdskraftens mobilitet 

4. Ressourceeffektivitet og affald 

5. Europæisk tilgængelighedslov 

6. Langsigtet finansiering af EU’s økonomi 

7. Krisestyring og afvikling af andre finansielle virksomheder end 

banker 
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Den 9. april 2010 afgav Europaudvalget en beretning om Folketingets be-

handling af EU-sager i forbindelse med kontrollen af nærhedsprincippet i EU.  

 

Beretningen kan læses her:  

http://euo.dk/upload/application/pdf/768e9829/EUVersion3.pdf. 

 

I henhold til beretningen skal Europaudvalgets Sekretariat udarbejde en over-

sigt over prioriterede nye forslag for det kommende år. Oversigten omfatter i 

størrelsesordenen 5-10 forslag, som udvælges på baggrund af deres forven-

tede politiske væsentlighed og betydning for Danmark. Oversigten sendes til 

Europaudvalget, de relevante fagudvalg og regeringen i begyndelsen af hvert 

år og tjener som udgangspunkt for Folketingets kontrol med nærhedsprincip-

pets overholdelse.  

 

Europaudvalget har den 24. januar 2014 tilsluttet sig, at syv lovgivningsforslag 

udtages til prioriteret nærhedskontrol i overensstemmelse med proceduren i 

beretningen. Forslagene stammer fra Kommissionens arbejdsprogram for 

20141.   

 

For alle forslagene gælder, at der er tale om væsentlige politiske forslag, og at 

forslagene forventes fremsat i 2014.  

 

 

 

./. De 7 forslag og de relevante fagudvalg er nærmere beskrevet i bilaget til 

denne note. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Fich 

(3611) 

 

                                                      

 
1 KOM(2013)739 af 23. oktober 2013. 

http://euo.dk/upload/application/pdf/768e9829/EUVersion3.pdf
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Titel / emne  

 

 
Beskrivelse / Formål 

 
Forventet 

fremsættelse 
 
 

 
Relevante 
Fagudvalg 

 

 
 
1 

 
 
Revision af EU's politik og lovgivning om 
økologisk produktion  
(nr. 1 i arbejdsprogrammet) 
 
 
 

 
 
Som fastlagt i REFIT-programmet er der tale 
om at vurdere relevansen af de gældende 
regler om økologisk produktion (forordning 
834/2007 og meddelelse KOM(2004) 415) for 
den fremtidige udvikling i sektoren 
 

 
 
I løbet af 
2014 

 
 
Fødevareudvalget 

 
2 

 
Klima- og energipolitisk ramme frem til 
2030   
(nr. 3 i arbejdsprogrammet) 
 
 

 
Det drejer sig om at opstille rammer for ener-
gi- og klimapolitikken efter 2020 og frem til 
2030 for at tilvejebringe et langsigtet per-
spektiv for investeringer, fremme et mere 
bæredygtigt, sikkert og konkurrencedygtigt 
energisystem i EU og sikre, at EU efter 2020 
er på den rette kurs med hensyn til opfyldelse 
af klima- og energimålene. 
 
 

 
I løbet af 
2014 

 
Klima- Energi- og Byg-
ningsudvalget 

 
3 

 
Arbejdskraftens mobilitet 
(nr. 9 i arbejdsprogrammet) 
 
 

 
Denne pakke tager sigte på at fremme den 
frie bevægelighed inden for EU gennem en 
bedre koordinering af socialsikringsordninger, 
således at borgerne kan gøre mere effektivt 
brug af deres rettigheder, og dermed bidrage 
til vækst og beskæftigelse. Der bliver bl. a. 
tale om en gennemgang af de senest opnåe-
de resultater og en revision af forordning 
883/2004 og forordning 987/2009 om koordi-
nering af sociale sikringsordninger samt et 
initiativ om meget mobile arbejdstagere 
 
 

 
I løbet af 
2014 

 
Beskæftigelsesudvalget 
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fremsættelse 
 
 

 
Relevante 
Fagudvalg 

 

4 Ressourceeffektivitet og 
affald  
(nr. 14 i arbejdsprogrammet) 
 
 

Dette initiativ skal med afsæt i de fremskridt, 
der er gjort med gennemførelsen af kørepla-
nen for et ressourceeffektivt Europa, tage 
sigte på at udnytte EU's økonomiske potenti-
ale til større produktivitet med et lavere res-
sourceforbrug og bane vej for en cirkulær 
økonomi. Det skal bygge på de konklusioner, 
der kan drages med hensyn til opstilling af 
egnede mål og indikatorer, og en revision af 
de overordnede mål i EU's affaldslovgivning 
(i overensstemmelse med revisionsklausu-
lerne i affaldsrammedirektivet, affaldsdepo-
neringsdirektivet og emballagedirektivet) 
samt en ex postevaluering af direktiverne om 
affaldsstrømme, med en vurdering af mulig-
hederne for at skabe bedre sammenhæng 
mellem dem. 

I løbet af 
2014 

Miljøudvalget 
 

5 Europæisk tilgængelighedslov  
(nr. 21 i arbejdsprogrammet) 

Dette initiativ tager sigte på at gøre varer og 
tjenesteydelser mere tilgængelige for ældre 
og handicappede på basis af en "design for 
alle"-tilgang. Dette erhvervsvenlige initiativ 
kommer til at omfatte bindende foranstaltnin-
ger angående offentlige aftaler og harmoni-
sering af tilgængelighedsnormer. Det er for 
øjeblikket til høring i erhvervslivet og hos 
interessenter. 

I løbet af 
2014 

Ligestillingsudvalget/ 
Erhvervs-, Vækst- og 
Eksportudvalget 

6 Opfølgning på grønbogen om langsigtet 
finansiering af EU's økonomi 
(nr. 23 i arbejdsprogrammet) 

Formålet er at få tilvejebragt mere kapital til 
langsigtede investeringer. Det kan blive nød-
vendigt at tilpasse eller ændre rammevilkåre-
ne og især reguleringen af finansmarkederne 
for at få finansmarkederne til at yde mere 
langsigtet finansiering. 
 

I løbet af 
2014 

Erhvervs-, Vækst- og 
Eksportudvalget 
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Fagudvalg 

 

7 Krisestyring og afvikling af andre finan-
sielle virksomheder end banker  
(nr. 25 i arbejdsprogrammet) 
 
 

Dette initiativ, der tager sigte på at fremme 
finansiel stabilitet og følge op på foranstalt-
ningerne i banksektoren, skal sikre, at andre 
finansielle virksomheder end banker kan 
blive afviklet effektivt, uden at det får syste-
miske virkninger.  
 

I løbet af 
2014 

Erhvervs-, Vækst- og 
Eksportudvalget 

 


