Årsberetning 2019 - SF i Europa Parlamentet
SF i Europa Parlamentet
SF har to mandater i Europa Parlamentet, Margrete Auken og Kira Peter-Hansen. Margrete
Auken er fortsat fuldt medlem i miljø- og sundhedsudvalget (ENVI), borgerklageudvalget
(PETI) hvor hun er de Grønnes koordinator, og har for nylig byttet forfatningsudvalget
(AFCO) ud med handelsudvalget (INTA). Margrete er desuden næstformand i Europa
Parlamentets Palæstinadelegation. Kira Marie Peter-Hansen er fuldt medlem og de grønnes
koordinator i beskæftigelsesudvalget (EMPL), fuldt medlem af økonomiudvalget (ECON) og
stedfortræder i ligestillingsudvalget (FEMM). SF’s medlemmer af Europa Parlamentet sidder
dermed på centrale politiske områder som klima-, miljø-, økonomi-, handels- og
ligestillingspolitik.
SF opnåede ved valget i 2019 igen to mandater i Europa-Parlamentet. Efter en lang og
vellykket valgkamp der havde klima, miljø, fair skat og solidarisk asylpolitik m.m. på
dagsordenen vandt de EU-positive partier stort, og SF endte med at få 13,2 procent af
stemmerne. Stemmeprocenten steg samtidig med hele 10 procent til 50,66 procent - det et
højeste niveau i 20 år. De grønne partier oplevede især fremgang i Nord- og Vesteuropa og
fremgangen i specielt Tyskland, Frankrig og England gjorde at Den Grønne Gruppe i Europa
Parlamentet voksede fra 52 til i alt 75 medlemmer efter valget. På grund af Brexit mister
Den Grønne Gruppe dog 11 medlemmer og får fire nye. Dermed er den nu Europa
Parlamentets femtestørste gruppe.
I november fik den tidligere tyske forsvarsminister Ursula Von der Leyen med stort besvær
endelig godkendt sit næsten kønsafbalancerede hold af kommissærer, og umiddelbart
derefter fremlagde hun de første skitser til den plan, Green new deal, der skal gøre EU CO2
neutral i 2050. I løbet af de første 100 dage forventes konkrete politiske udspil på klima,
finans, tech, migration, beskæftigelse og sundhedspolitik så ligesom i 2019, bliver der nok at
se til i 2020. Her følger nogle at de sager der har været centrale i løbet af det seneste år:
Retstilstanden i Polen og Ungarn forværres
Arbejdet for at respektere den regelbaserede samfundsorden, ’rule of law’ har fyldt en del i
løbet af 2019 hvor Kommissionen efter opfordring fra Parlamentet, åbnede en såkaldt
Artikel 7 traktatbrudsprocedure imod Ungarn og senere Polen. Hvor Ungarn har seriøse
problemer med at respektere ytrings- og forsamlingsfrihed, er Polen anklaget for bl.a. ikke
at værne om højesterets uafhængighed. Høringer af begge lande er afholdt i EU’s
ministerråd, men EU mangler reelle værktøjer til at gribe ind, og imens bl.a. De Grønne
skubber på for at få en monitoreringsmekanisme for retstilstanden i samtlige EU-lande,
forværres situationen i de nævnte lande. Herudover kæmper Margrete og De Grønne stadig
for at EU’s ministerråd skal arbejde langt mere åbent så borgerne kan følge med i hvad
deres regeringsrepræsentanter siger og stemmer også i underkomiteer og arbejdsgrupper
under hele lovgivningsprocessen i Bruxelles.
Et år med Israel og Palæstina centralt på dagsordenen
Margrete Auken er efter Europa-Parlamentetsvalget fortsat som næstformand i
Parlamentets Palæstinadelegation, i et begivenhedsrigt år hvor udsigten til fred for
israelerne og palæstinenserne umiddelbart synes længere væk en nogensinde. Det politiske

arbejde er alsidigt og består foruden månedlige delegationsmøder i jævnlige bidrag til
danske medier, skriftlige spørgsmål til EU’s institutioner, taler i plenarsalen i Strasbourg og
afholdelse af begivenheder og events; herunder en filmvisning af dokumentaren GAZA i
både København og Bruxelles, en konference i Strasbourg om palæstinensiske kvinders
rettigheder samt en konference I Bruxelles om EU-lovgivning der reelt bør medføre forbud
mod handel med bosættervarer. Gennemgående kæmper Margrete for at international lov
fastholdes som fundamentet for en fremtidig to-statsløsning på. Kun med respekt for
internationale love som også forpligter EU, kan der skabes fred, sikkerhed og værdighed for
såvel palæstinenserne som for israelerne. Konkret arbejder Margrete i øjeblikket for at EU
skal implementere ’differentiation’ og helt stoppe alt samkvem med bosættelserne om
handel, økonomi, kultur osv. EU skal kræve fuld kompensation for de EU-betalte skoler,
legepladser osv. som rives ned af Israelerne, støtte op om den internationale
straffedomstols undersøgelse af eventuelle forbrydelser mod menneskeheden på
Vestbredden. Og så skal EU helt grundlæggende vise lederskab og stille sig i spidsen for en
fredsproces der inddrager begge parter.
Medicin og sundhed
Selvom emnet ikke har fyldt meget i miljø- og sundhedsudvalget, har Margrete engageret
sig i debatten om og arbejdet for fair og transparent prissætning af medicin. Både
medicinmangel og medicinpriser er højaktuelt og er i løbet af de sidste par år blevet et
problem i alle medlemslande. En konkret sejr fik vi, da det lykkedes at få diesel klassificeret
som kræftfremkaldende - betydningsfuldt for 4 mio. europæiske arbejdere. Udover
adgangen til medicin er lukkethed og interessekonflikter hos vores myndigheder fortsat
Margretes kerneprioriteter på området.
En ny og grønnere EU-kommission?
I december fremlagde EU-kommissionen sin nye grønne strategi, European Green Deal. Den
er rigtignok et massivt løft i den grønne retorik, men vi har endnu til gode at se hvad det
konkret bliver til. Desuden er ambitionsniveauet stadig ikke på linje med udfordringernes
størrelse: Hele biodiversitetsindsatsen er fortsat meget vag, og klimamålene er ALT for lave.
Kommissionen vil f.eks. først være klimaneutrale i 2050 selvom videnskaben tydeligt
fortæller os at det skal vi senest være i 2040 hvis vi ellers vil gøre os forhåbninger om at
overholde Paris-aftalen. Der er altså tale om et vigtigt og fornuftigt skridt i den rigtige
retning, men det er også tydeligt at SF og Den Grønne Gruppe får rigeligt at slås for i EU. Det
skal nok blive travlt, hårdt og helt sikkert ikke kedeligt.
Slut med engangstallerkener- og bestik, vatpinde og sugerør i naturen
I 2019 var Margrete igen med til at reducere EU’s voldsomme forbrug af engangsplast, idet
hun var en af arkitekterne bag engangsplastikdirektivet der blev vedtaget sidste forår.
Direktivet er faktisk inspireret af den plastikposelov som Margrete var parlaments-ordfører
på tilbage i 2015. Det nye direktiv forbyder fra 2021 blandt andet engangsbestik, vatpinde,
flamingo-madkasser og sugerør. Derudover skal 90 procent af alle plastflasker indsamles
senest i 2029, og plastlåg skal være fæstnet til flaskerne. Princippet om at forureneren
betaler skal implementeres strengere med et producentansvar der forhåbentlig kan gøre
noget ved de plastikfyldte cigaretskod. Loven blev båret igennem af det store folkelige
engagement som borgere og miljøorganisationer har skabt.

De Grønne løfter ambitionerne i EU’s biodiversitetstiltag
Vores natur og biodiversitet er under et katastrofalt pres, og det er dybt bekymrende at vi
fortsat ser en voldsom tilbagegang af dyre- og plantearter. Det er et politisk ansvar som i
den grad er forsømt af EU og EU’s medlemslande – herunder Danmark der ikke er bedre til
at værne om naturen og de truede dyrearter. SF og De Grønne har i lang tid råbt vagt i
gevær overfor biodiversitetskrisen, og EU har haft mål på biodiversitetsområdet for både
2000, 2010 og 2020 der alle har været milevidt fra at blive opfyldt. Kommissionen og
medlemslandene skal hurtigt op i gear hvis vi skal lykkes med at bremse tilbagegangen for
den vilde natur. I januar lykkedes det os dog at få Europa-Parlamentet til at vedtage en
resolution om biodiversitet hvor De Grønne bl.a. fik sikret et mål om at 10 procent af EU’s
budget skal øremærkes til at forbedre biodiversiteten. Men en resolution redder ikke
naturen i sig selv, og i det kommende år skal vi sørge for at de gode intentioner også bliver
til virkelighed - både i EU politikken og i forbindelse med det store biodiversitetstopmøde (af
gode grunde kaldet naturens Parisaftale) i Kina til oktober.
Arbejdsmarked
Kira er fuldt medlem af Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg - EMPL. Her er hun Den
Grønne Gruppes koordinator og har dermed ansvar for at lede gruppen af grønne EMPLmedlemmer. Den første del af efteråret gik især med høringerne af de nye
kommissærkandidater. Her spurgte Kira blandt andet både Ursula von der Leyen og Nicolas
Schmit, der er hhv. forkvinde for Kommissionen og kommissær for job og sociale rettigheder
ind til spørgsmålet om en europæisk mindsteløn.
Forhandlingerne fra sidste mandatperiode om forordning 883 om koordinering af sociale
sikringsydelser er fortsat ind i denne periode. Der lader til at være dødvande i
forhandlingerne mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet. Man har lukket 95 procent
af forhandlingerne, men mangler de sidste fem procent (A1-deklarationer, sikringsland for
grænsearbejdere og eksportperioden for grænsearbejdere). Alt det andet (dansk fokus:
eksportperiode, karensperiode, kontrol) er på plads. Det er ikke klart hvornår det hele
lander.
Transportudvalget har vedtaget den såkaldte vejpakke, der nu blot mangler at blive
godkendt af det samlede Europa-Parlament. Såfremt det bliver godkendt i Parlamentet,
bliver det et stærkt redskab mod social dumping og vil give lastbilchauffører i hele Europa
ordentlige arbejdsvilkår på motorvejene.
Kommissionen kommer i år med et forslag om en europæiske mindsteløn. Vi ved endnu
ikke, hvordan lovgivningen kommer til at se ud. Men Kommissær Schmit har ved flere
lejligheder forsikret, at den danske arbejdsmarkedsmodel bliver undtaget.
Økonomi
Kira er blevet fuldt medlem af økonomiudvalget, ECON, efter Brexit. I ECON er Kira blevet
det eneste danske medlem af arbejdsgruppen for Bankunionen. Det er et lukket forum, hvor
Parlamentet og Kommissionen på højeste niveau kan drøfte Bankunionen. Danmark er ikke
medlem, men før jul udgav regeringen en rapport om konsekvenserne af dansk medlemskab
- men regeringen har endnu ikke taget endeligt stilling.

I nærmeste fremtid oprettes der er permanent skattesnydsudvalg som underudvalg til
ECON. Det er meget sandsynligt, at Kira bliver medlem af dette. I det hele taget har Kira
markeret sig på skattely. Hun har blandt andet fået finansminister Nicolai Wammen til at
love, at regeringen vil arbejde for at forbedre EU’s sortlister over skattely-lande. Derudover
kommer der en både en revision af hvidvask-direktivet og handlingsplan til at forhindre
skattesnyd.
Derudover forventes det, at Kira i den grønne ECON-arbejdsgruppe påtager sig arbejdet
med fremtidige revisioner af EU’s momsregler.
Ligestilling
Efter Brexit er Kira blevet stedfortræder i ligestillingsudvalget - FEMM. I løbet af foråret
kommer Kommissionen med en Gender Equality Strategy, som Kira har været involveret i.
Hun har talt i plenarsalen ved flere lejligheder og været medunderskriver på en resolution,
der blandt andet kræver lovgivning på løngennemsigtighed med henblik på at lukke
løngabet mellem kønnene. Derudover er Kira medlem af Europa-Parlamentets Gender
Mainstreaming Network, der helt generelt arbejder på at forbedre kønsbalancen og
ligestilling i hele Europa-Parlamentet.
Ønsker man løbende opdateringer fra Europa-Parlamentet, kan man tilmelde sig SF EU-NYT,
Margrete og Kiras ugentlige nyhedsbrev, via www.sf.dk

