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KORTFATTET REFERAT 

 

Arbejdsgruppen om værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 

 

Ledet af Věra Jourová, næstformand for Kommissionen 

 

Fredag den 11. marts 2022 kl. 9.00-11.00, Strasbourg – hybridformat 

 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 

Formanden, Věra JOUROVÁ, indledte med at minde om den tragiske internationale situation og 
understrege EU's bestræbelser på at svække den russiske aggressor og byde ukrainske flygtninge 

velkommen som et udtryk for europæisk enhed og modstandsdygtighed.  

Formanden redegjorde derefter for proceduren og de næste skridt og sagde, at dette møde ville tjene som 

en sidste runde af drøftelser og indsamling af input til borgernes anbefalinger. Drøftelserne ville blive 

struktureret omkring fem klynger af anbefalinger vedrørende værdier og rettigheder, retsstatsprincippet og 

sikkerhed, nemlig: i) dyrs rettigheder og landbrug, ii) bekæmpelse af forskelsbehandling, ligestilling og 

livskvalitet, iii) medier, falske nyheder, desinformation, faktatjek, cybersikkerhed, iv) databeskyttelse og v) 

retsstatsprincippet, demokratiske værdier og europæisk identitet.  

Formanden præciserede endelig, at drøftelserne på mødet – sammen med alle de input, der hidtil var 

blevet modtaget i overensstemmelse med konferencens regler – ville bidrage til de udkast til forslag, som 

ville blive udarbejdet af hende selv og gruppens to talspersoner med bistand fra det fælles sekretariat forud 

for det næste møde den 25. marts. Disse udkast til forslag ville derefter blive drøftet på de næste møder 

som led i konferencens kommende plenarforsamlinger med henblik på at aflevere den endelige rapport 

den 9. maj.  

 

2. Drøftelse 

Formanden åbnede derefter debatten, der var struktureret i klynger, og gav hver gang ordet til borgerne, så 

de kunne åbne debatten.  

 2.1 Dyrs rettigheder, landbrug 

Borgerne opfordrede til konkrete og hurtige tiltag for at give dyr rettigheder og sikre dem et værdigt liv.  

De slog også til lyd for, at bæredygtigt landbrug i EU burde udvikles yderligere for at beskytte miljøet 

ordentligt, navnlig gennem incitamenter, der skulle gives til virksomheder, som overholdt 

miljøstandarderne, og negative incitamenter for dem, som ikke overholdt dem. 
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Handelsforbindelserne med tredjelande blev også nævnt; ifølge borgerne burde disse være i 

overensstemmelse med de foranstaltninger og standarder, der gjaldt inden for EU. Derfor burde import af 

produkter fra tredjelande, der var i overensstemmelse med vores miljøpolitikker, prioriteres.  

 2.2 Bekæmpelse af forskelsbehandling, ligestilling og livskvalitet 

Formanden bemærkede, at der under denne klynge fandtes visse overlap med arbejdsgruppen om sociale 

anliggender, og at disse skulle finjusteres på et senere tidspunkt.  

Med hensyn til substansen blev det anbefalet, at EU udviklede en politik til bekæmpelse af 

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, navnlig for unge og ældre, og at der blev givet tilskud og 

skattelettelser til virksomheder, der overholdt denne politik. Det blev også påpeget, at fagforeningerne 

burde inddrages i at sikre, at virksomhederne overholdt disse regler på arbejdspladsen, og at der burde 

garanteres kvalifikationer og tilbydes uddannelse inden for dette område.  

Nogle deltagere opfordrede også til, at der blev indført EU-lovgivning, der gav støtte til unge, så de kunne 

blive uafhængige og frigjorte, samt en garanti for en jobperiode. De opfordrede også til at give fordele til 

virksomheder, der sikrede en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.  

En række deltagere udtrykte ønske om at udvide retsstatsbegrebet ved at indføre sociale rettigheder for at 

sikre, at sociale rettigheder gik forud for økonomiske rettigheder. Spørgsmålet om beskyttelse af sårbare 

borgere burde stå i centrum for retsstatsprincippet og de europæiske værdier.  

Den manglende gennemførelse af de eksisterende regler om bekæmpelse af forskelsbehandling blev også 

bragt på banen, idet nogle deltagere understregede, at sådanne regler allerede var fastsat i traktaten og 

navnlig i chartret om grundlæggende rettigheder. Nogle opfordrede til at forhindre de fravalg, som enkelte 

medlemsstater havde anmodet om, for så vidt angik chartrets bestemmelser.  

Endelig blev behovet for en fuldstændig gennemførelse af Istanbulkonventionen påpeget af et par talere.  

 2.3 Medier, falske nyheder, desinformation, faktatjek, cybersikkerhed 

Formanden, JOUROVÁ, påpegede visse overlap i denne klynge med arbejdsgruppen om digital omstilling.  

Ifølge mange deltagere havde borgerne brug for uafhængige, objektive og afbalancerede medier for at 

bekæmpe desinformation, navnlig i forbindelse med krigen i Ukraine, som også var en informationskrig. For 

at opnå dette slog flere deltagere til lyd for EU-dækkende minimumsstandarder for mediernes 

uafhængighed samt fremme af mediepluralisme og forebyggelse af monopoler i mediesektoren.  

Mange talere opfordrede også til et system til faktatjek og kontrol af oplysninger, som burde lægges på en 

onlineplatform, der var tilgængelig for alle. En sådan platform kunne enten drives af en EU-institution eller 

en privat virksomhed, der var bestilt til dette formål. Endvidere blev civilsamfundsorganisationernes rolle i 

forbindelse med afsløring af manipulation af oplysninger anerkendt og burde styrkes; problemet med 

monetarisering af desinformation skulle tackles hurtigst muligt. Et andet hyppigt nævnt element var 

behovet for at udvikle undervisning i medier, undervisning i medborgerkundskab og i EU's historie i 

skolerne.  

Fra et andet perspektiv blev der også drøftet cybersikkerhedsspørgsmål, hvor der burde gøres en indsats 

for at styrke EU's og medlemsstaternes forsvarskapacitet, herunder gennem bedre gennemførelse og nye 

foranstaltninger på dette område.  
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 2.4 Databeskyttelse 

Selv om deltagerne erkendte, at der allerede fandtes omfattende EU-lovgivning om dette emne, 

bemærkede de, at der stadig burde gøres fremskridt, navnlig med hensyn til beskyttelse af mindreårige 

online. Yderligere foranstaltninger såsom strengere sanktioner over for misbrugere blev nævnt.  

Generelt blev behovet for at anvende databeskyttelsesforordningen ensartet i alle medlemsstater påpeget 

af mange deltagere, og forbindelsen mellem personoplysninger og desinformationsformål blev fremhævet.  

 2.5 Retsstatsprincippet, demokratiske værdier og europæisk identitet 

Flere deltagere slog til lyd for, at yderligere områder inden for konditionalitetsmekanismen burde 

overvåges i forbindelse med enhver form for krænkelser af retsstatsprincippet; der blev bl.a. nævnt 

krænkelse af ytringsfriheden, overholdelse af LGBTI-personers rettigheder eller adgang til sundhedspleje.  

Under henvisning til en eventuel årlig konference i forbindelse med Kommissionens rapport om 

retsstatssituationen fremhævede nogle deltagere betydningen af at inddrage EU-borgerne og 

civilsamfundet samt de forskellige forvaltningsniveauer, herunder regionale og lokale niveauer samt de 

nationale parlamenter, i processen. Kommissionen kunne f.eks. forelægge sin årlige rapport i hver 

medlemsstat for det nationale parlament.  

Nogle deltagere rejste spørgsmålet om princippet om enstemmighed, som påvirkede beslutningsprocessen 

på dette område.  

Endelig insisterede flere deltagere på behovet for at supplere unionsborgerskabet med yderligere 

væsentlige elementer fra f.eks. afledt EU-ret. 

 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 

Formanden, Věra JOUROVÁ, afsluttede mødet med at takke alle deltagere for deres værdifulde input. Hun 

understregede, at der ville blive taget behørigt hensyn til medlemmernes bidrag, og så frem til mødet den 

25. marts; inden dette møde ville medlemmerne modtage de første udkast til forslag med henblik på deres 

drøftelse. 

 


