
 

Joe Biden og EU, arrangementet 'Lev for det halve'  

 

Se denne email i din 

browser  

   

 

 

 

2021#1 

   

 

Joe Biden og EU's forventninger om et kommende samarbejde 

Noget af det første Joe Biden gjorde, efter indsættelsen som præsident i USA, var at genindtræde i 

forpligtende internationale aftaler, som Parisaftalen (klimaaftale), og lade USA genindtræde i WHO (World 

Health Organization) og WTO (World Trade Organization). Samtidigt rækker EU hænderne frem med 

https://mailchi.mp/0bc029792724/europe-direct-midtjylland-nyhedsbrev-nr-1-2021?e=10fad7e947
https://mailchi.mp/0bc029792724/europe-direct-midtjylland-nyhedsbrev-nr-1-2021?e=10fad7e947


forventningerne om et stærkt transatlantisk samarbejde. Ursula von der Leyen, formand for Europa-

Kommissionen, udtaler: "Vi tager initiativ til udformningen af en ny transatlantisk dagsorden, der passer til 

vor tids globale landskab. Den transatlantiske alliance bygger på fælles værdier og historie, men også på 

fælles interesser, nemlig opbygningen af en stærkere, fredeligere og mere velstående verden. Når det 

transatlantiske partnerskab er solidt, er både EU og USA stærkere. Det er blevet tid til at styrke vores 

forbindelser med en ny dagsorden for transatlantisk og globalt samarbejde i verden af i dag." 

 

Fire områder, der kan tjene som starten på en transatlantisk køreplan. 

- Covid-19-pandemien og tiden efter 

EU ønsker, at USA, sammen med EU, indtager en global førerposition i det verdensomspændende 

samarbejde i kampen mod covid-19, beskyttelsen af liv og velstand og genåbningen af økonomier og 

samfund. EU ønsker at samarbejde med USA om at sikre midler til udvikling, og en retfærdig global 

fordeling, af vacciner, test og behandlinger, udvikling af et fælles indsatsberedskab, lette handelen med 

essentielt medicinsk udstyr, samt styrke og reformere verdenssundhedsorganisationen WHO. 

 

- Klimaforandringer 

Klimaændringerne og tabet af biodiversitet er afgørende udfordringer i vor tid. Imødegåelsen af disse 

udfordringer kræver strukturelle ændringer i vore økonomier og globalt samarbejde, både over 

Atlanten og på verdensplan. EU foreslår en samlet transatlantisk grøn dagsorden for at koordinere 

holdningerne og i fællesskab lede indsatsen frem mod ambitiøse globale aftaler, begyndende med et 

fælles tilsagn om nul emission af drivhusgasser i 2050. Desuden et fælles handels- og klimainitiativ, 

foranstaltninger til at undgå kulstoflækage, en grøn teknologialliance, en global lovramme for bæredygtig 

finansiering, fælles lederskab i kampen mod skovrydning og øget beskyttelse af vore have. 

 

- Handel og teknologi 

EU ønsker at arbejde tæt sammen med USA for at løse bilaterale handelsproblemer gennem 

forhandlingsløsninger, lede reformen af Verdenshandelsorganisationen (WTO) og oprette et nyt 

handels- og teknologiråd mellem EU og USA. Derudover foreslår EU at etablere en specifik dialog med 

USA om onlineplatforme og store teknologivirksomheders ansvar og samarbejde om retfærdig 

beskatning. Ligeledes skal der også være en dialog om markedsforvridninger og udvikling af en fælles 

tilgang til beskyttelse af kritiske teknologier. De fleste store teknologivirksomheder er som bekendt 

amerikanske og uenighederne er også store vedrørende genmodificerede fødevarer og hormonbehandlet 

kød. 

 

- Velstand og demokrati 

EU og USA har en fælles grundlæggende interesse i at styrke demokratiet, opretholde folkeretten, støtte 

bæredygtig udvikling og fremme menneskerettighederne i hele verden. Et stærkt partnerskab mellem EU 

og USA vil være afgørende for at støtte demokratiske værdier samt global og regional stabilitet, velstand 

og konfliktløsning. For begge parter har forholdet til Kina været en udfordring. USA har under Trump 

kørt en konfrontatorisk linje, mens EU har prøvet sig frem med diplomati. Det er håbet her, at det nye 



 

amerikanske lederskab kan føre til en højere grad af koordinering af fælles transatlantiske holdninger. 

Som indledende skridt vil EU deltage fuldt ud i topmødet om demokrati, som præsident Biden har 

foreslået, og vil søge fælles tilsagn med USA om bekæmpelse af den tiltagende tendens i retning af 

autoritære principper, krænkelser af menneskerettighederne og korruption.  

 

 

Lev for det halve-arrangementet flyttet 

Først skulle det have været i oktober, men pga. corona-

restriktionerne blev det flyttet til januar, og nu er det flyttet til marts 

måned.  

Arrangementet med Nanna Hyldgaard Hansen er nu fastsat til d. 

18. marts 2021 kl. 19. Udgangspunktet er, at det holdes som et 

fysisk arrangement på Struer Bibliotek, men hvis corona-

restriktionerne til den tid stadig ikke tillader større forsamlinger, 

bliver arrangementet kørt digitalt. Nanna Hyldgaard Hansen har 

tidligere kørt dette foredrag digitalt, så publikum vil være i gode 

hænder, selvom det skulle blive et andet format. 

Arrangementet blev tidligere omtalt i nyhedsbrev nr. 5 fra 2020, 

men hvis du gerne vil læse mere om arrangementet, og evt. 

tilmelde dig, kan du klikke her.  
 

 

 

Europa-Parlamentets nyhedsbrev - 

overskueligt og forståeligt 

Hvis man sætter sig til at læse om EU, kan sproget og mængden 

af ord virke meget afskrækkende. Det kan betyde, at selvom 

intentionen er, at man vil sætte sig ind i, hvad EU er for en 

størrelse, opgiver man på halvvejen, og EU forbliver fjern og 

uvedkommende. Af samme grund holder Europe Direct 

Midtjylland øje med, om der dukker informationskanaler op, som 

kan gøre EU-stof lidt mere overskueligt og spiseligt. 

 

I den forbindelse vil vi gerne slå et slag for Europa-Parlamentets 

nyhedsbrev. Dette nyhedsbrev giver et godt overblik over, hvad 

der foregår i EU lige nu og giver også, via links, mulighed for at 

dykke ned i emner, som man synes er vedkommende og 

interessante. 

Hvis du klikker på linket her, kan du se tidligere nyhedsbreve, og 

det er ligeledes her, du kan tilmelde dig. Nyhedsbrevet udkommer 

én gang om ugen.  
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Hvad er Europe Direct? 

Europe Direct er et netværk af informationskontorer, som Europa-

Kommissionen har oprettet over hele EU. Der findes mere end 500 EU-

informationscentre fordelt på alle EU-landene. 

I Danmark har vi tre kontorer, hvor du kan finde oplysninger om, hvad EU 

betyder for din hverdag. 

Europe Direct Struer er et af disse tre kontorer. 

Besøg europa.eu  
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Nyhedsbrev fra Europe Direct Midtjylland 

Nyhedsbrevet er medfinansieret af Den Europæiske Union        

 

Kontakt: 

Europe Direct Midtjylland 

Smedegade 1-7 

7600 Struer 

europedirect@struer.dk 

9684 8484 

 

Afmeld dette nyhedsbrev    Opdater dine kontaktoplysninger 
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