Valgets store temaer
1. Hensynet til det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed sættes ofte over
sociale og arbejdsmæssige rettigheder i EU. Derfor arbejder den europæiske fagbevægelse
for at få tilføjet en social klausul til traktaten. Den skal foreslå, at sociale rettigheder
ligestilles med de økonomiske friheder og konkurrenceregler, og i tilfælde af konflikt skal de
sociale rettigheder have forrang.
1. Skal EU vedtage, at sociale rettigheder kommer før konkurrenceregler og økonomiske
friheder?
JA

NEJ

VED IKKE

2. Der er intern skattekonkurrence om selskabsskatten i EU. Derfor har EU-Kommissionen
præsenteret en plan for harmonisering af skatteregler, der skal føre til mindre
skattekonkurrence. Det vil dog fortsat være op til medlemslandene at sætte deres
skattesatser. En række lande mener ikke, at EU skal indføre disse regler, og da der er
vetoret på området, kan flertallet ikke ændre på den nuværende situation.
2. Skal EU gøre op med vetoretten på skatteområdet?
JA

NEJ

VED IKKE

3. Der er udsigt til et tættere samarbejde på forsvarsområdet i EU. De store lande som
Tyskland og Frankrig har fremsat ønske om en fælles EU-hær. Det er især det lunkne
samarbejde mellem EU og USA samt konflikter med Rusland, der har ført til denne
dagsorden. Danmark vil imidlertid ikke kunne deltage i det tættere forsvarssamarbejde, med
mindre vi afskaffer vores forbehold.
3. Skal EU udvikle et fælles forsvar? (Alternativt: skal EU have en fælles hær?)
JA

NEJ

VED IKKE

4. I 2015 søgte cirka 1,3 millioner personer asyl i Europa. Tilstrømning er i dag aftaget,
hvilket blandt andet skyldes, at EU har lavet en aftale med Tyrkiet om at holde flygtninge
og immigranter væk fra EU. Samtidig er der lagt op til en reform af de nuværende
europæiske asylregler. Ansvaret for asylsagen ligger i dag hos det land, asylsøgeren først
ankommer til, men EU-Kommissionen arbejder for en mere fair fordeling mellem
medlemslandene. Andre mener, at asylbehandlingen skal foregå i centre i nærområder
udenfor EU.
4. Skal EU tage ansvar for flygtninge ved for eksempel at fordele asylansøgerne mere
ligeligt mellem medlemslandene?
JA

NEJ

VED IKKE
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5. EU er i gang med at etablere en bankunion. Et fælles europæisk tilsyn med de største
banker samt afviklingsregler for kriseramte banker er trådt i kraft. Endelig er man i EU ved
at forhandle en fælles europæisk indskydergarantiordning. Danmark er ikke et Euro-land, og
derfor skal vi selv beslutte, om vi vil tilslutte os bankunionen. De principielle spørgsmål er
dels, om Danmark vil acceptere en central EU-myndighed, der overvåger landets største
banker, og som kan afvikle danske banker. Derudover om vi vil gå med i en fælles ordning,
hvor vi risikerer at hæfte for krakkede banker i andre lande, og andre landes skatteborgere
kan komme til at hæfte for danske banker.
5. Skal Danmark tilslutte sig Bankunionen?
JA

NEJ

VED IKKE

6. Finanskrisen gjorde det klart, at euro-landenes økonomier er meget tæt forbundne.
Derfor har man i EU set et behov for at koordinere landenes finanspolitikker i langt højere
grad. EU stiller i forvejen krav til, at landene bl.a. ikke bruger flere offentlige midler, end de
opkræver i skatter og afgifter. Men EU-Kommissionen og Frankrig vil gå skridtet videre og
indføre en finansminister og et budget til en fælles finanspolitik til investeringer og
overførsler mellem landene i euro-området.
6. Skal EU have en fælles finanspolitik?
JA

NEJ

VED IKKE

7. EU har i mange år satset på at begrænse klimaforandringer med et CO2-kvotesystem for
udledning af drivhusgasser. Kvotesystemet bliver dog kritiseret for ikke at virke efter
hensigten, blandt andet da markedsprisen på kvoterne er for lav, fordi der er for mange i
omløb. En politisk prissætning på CO2 med faste afgifter på klimabelastende varer og
aktiviteter vurderes af eksperter til at være mere effektivt. Omvendt frygter modstandere, at
høje afgifter kan skade EU-landenes konkurrenceevne over for resten af verden, og at
købekraften svækkes yderligere hos borgere, der i forvejen er dårligt stillet økonomisk.
7. Skal EU indføre klimaafgifter på CO2 - f.eks. på flybrændstof og oksekød?
JA

NEJ

VED IKKE

8. Europa-Parlamentet har presset på for at få mere indflydelse på, hvilke stoffer der skal
forbydes inden for rammen af EU’s kemikalielovgivning. EU-kommissionen har forlænget
godkendelsen af glyfosat, der er hovedingrediensen i ukrudtsmidlet Round Up ved en
komitéprocedure, hvor Parlamentet ikke er repræsenteret. Det på trods af, at der er en
sandsynlighed for at stoffet er kræftfremkaldende og at et flertal i og Europa-Parlamentet
var imod.
8. Vil du arbejde for, at EU forbyder sprøjtegifte som glyfosat og neonikotinoider?
JA

NEJ

VED IKKE
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9. Lande som Polen og Ungarn har krænket EU’s demokratiske værdier, bl.a. ved at
underlægge domstole og medier politisk kontrol. Med EU’s gældende regler kan et land
blive frataget sin stemmeret, hvis alle medlemslandene stemmer for. Men det er svært at
håndhæve, da lande kan holde hånden under hinanden. EU-Kommissionen har derfor
foreslået, at man skal kunne tilbageholde støttekroner, hvis et land ikke lever op til EU’s
demokratiske principper.
9. Skal EU kunne indføre økonomiske sanktioner mod lande, der vurderes at krænke EU’s
værdier?
JA

NEJ

VED IKKE

10. Europa-Parlamentet er EU’s folkevalgte forsamling. For at gøre EU mere demokratisk
har man ved hver ny traktat styrket Europa-Parlamentets indflydelse. Fra 2009 har
Parlamentet været medlovgiver sammen med Ministerrådet. Kritikere mener dog, at den
lave valgdeltagelse til Europa-Parlamentsvalg gør EU udemokratisk. De peger også på, at
medlemsstaterne fortsat er de centrale beslutningstagere, og at EU-Kommissionen
stadigvæk er den eneste institution, der kan stille lovforslag.
10. Er EU blevet mere demokratisk med et styrket Europa-Parlament?
JA

NEJ

VED IKKE
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