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Skriftlig forelæggelse af uformel videokonference for europamini-

stre den 22. april 2020 

 
Den uformelle videokonference for EU’s europaministre den 22. april 
2020 forventes at centrere sig om de erfaringer og udfordringer, der hid-
til er blevet gjort i forbindelse med håndteringen af COVID-19-krisen.  
 
Samlenotat er vedlagt. 
 
Der er lagt op til en ganske bred drøftelse, der vil kunne berøre en række 
emner såsom de sundhedsmæssige aspekter af krisen, økonomisk krise-
hjælp og genopretning samt repatriering af EU-borgere. Samtidig kan det 
ikke udelukkes, at Kommissionen vil benytte anledningen til orientere 
om dens monitorering af, hvorvidt medlemslandenes nødretsforanstalt-
ninger lever op til EU’s grundlæggende værdier. Det er desuden muligt, 
at drøftelsen vil kunne komme ind på spørgsmålet om en fælles exit-stra-
tegi, jf. Kommissionens nylige meddelelse herom.  
 
Når det kommer til tiltagene inden for økonomisk krisehjælp og genop-
retning, har Europaudvalget fået forelagt de hidtidige tiltag og igangvæ-
rende overvejelser af bl.a. finansministeren.  
 
Sundhedsområdet er som bekendt først og fremmest et nationalt anlig-
gende. Det er dog samtidig vigtigt, at der koordineres tæt, og at vidende-
ling og erfaringsudveksling dermed sikres på bedst mulig vis. 
 
Derfor støtter regeringen også, at medlemslandene i forbindelse med en 
gradvis genåbning holder hinanden tæt informeret om de enkelte skridt, 
som der også lægges op til i EU’s exitstrategi. Det er samtidig naturligt, at 
tilbagerulning af tiltag vil ske i forskellige hastigheder i lyset af medlems-
landenes forskellige tiltag og i lyset af, at epidemiens udvikling i landene er 
forskellig. 
 
Fra dansk side har vi også haft stor glæde af EU-samarbejdet ift. repatrie-
ring af strandede danske statsborgere, hvor andre medlemslande har 
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hjulpet os med at få danskere hjem. Samtidig har vi også kunnet hjælpe 
andre medlemslande med repatriering af deres statsborgere.    
 
Det er stadig for tidligt at foretage en samlet evaluering af COVID-19-
forløbet. Der er dog ingen tvivl om, at det for regeringen er vigtigt, at der 
på EU-niveau sker en fokuseret og systematisk erfaringsopsamling. Den 
skal både bidrage til at sikre, at EU kommer gennem krisen på bedst mu-
lig vis, og at vi samtidig formår at lære mest muligt af forløbet med hen-
blik på at ruste os bedre til håndtering af fremtidige kriser.  
 
Et vigtigt opmærksomhedspunkt er behovet for at styrke det europæiske 
kriseberedskab ift. håndteringen af epidemier, herunder i relation til sy-
stematisk informationsudveksling og koordination af beredskabsplaner.  
 
Derudover har den nuværende krise også vist, at EU’s medlemslande på 
flere væsentlige punkter er sårbare, fx i relation til adgangen til kritiske 
sundhedsremedier som personlige værnemidler. Det gælder i forhold til 
spørgsmålet om at have tilstrækkelige lagre – både på nationalt- og EU-
niveau. Men det er også et spørgsmål om at have den nødvendige pro-
duktion og de nødvendige forsyningskæder i EU. Regeringen er generelt 
en stærk fortaler for frihandel, men samtidig synes det åbenlyst, at der er 
behov for at Europa på dette særlige område gør sig mindre afhængig af 
import af kritisk udstyr. Det er noget, som man fremadrettet bør se nær-
mere på i EU-regi.  
 
Som følge af krisen må det forventes, at en stor del af EU-dagsordenen 
fremadrettet vil omhandle økonomisk genopretning. Regeringen støtter 
et sådant fokus, men finder det samtidig helt centralt, at genopretningen 
foregår klogt. Det er ikke blot et spørgsmål om at bruge flere penge. Det 
handler om at træffe de rigtige valg, der gør det muligt for EU og med-
lemslandene at komme styrket ud på den anden side af krisen.  
 
En krise er i sig selv en stor omvæltning, og efter regeringens opfattelse 
bør vi bruge denne omvæltning til at accelerere moderniseringen af de 
europæiske økonomier. Det handler bl.a. om at gøre Europa mere digi-
talt og mere grønt gennem økonomiske reformer.  
 
Derudover vil det være vigtigt, at vi får det Indre Marked og den globale 
handel tilbage på sporet Den europæiske og globale frihandel er nødven-
dig for at vi kan fastholde – og øge – såvel beskæftigelsen som vores vel-
stands- og velfærdsniveau.  
 
Samlet set hilser regeringen derfor den påtænkte, første uformelle drøf-
telse af de nuværende erfaringer med håndteringen af Coronakrisen vel-
kommen.   
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