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1. INDLEDNING

Af Rasmus Nørlem Sørensen

To år har forhandlingerne om Brexit taget. I to år har de tilbagevæ-
rende 27 medlemslande prioriteret at vise sammenhold udadtil. Men 
bag facaden har magtkampene om, hvad EU skal være i fremtiden, væ-
ret allestedsnærværende. I disse sidste måneder op til det afgørende 
EU-parlamentsvalg i maj er uenighederne brudt ud i lys lue.

Spørgsmålet om håndtering af flygtninge og migranter har defineret 
en skillelinje ned gennem Europa. I en årrække har Polen og Ungarn 
været toneangivende i den gruppe lande, der nægter at efterleve fælles 
beslutninger om fordeling af asylansøgere. Men med valget af en ny 
regering i Italien er indenrigsminister Matteo Salvini fra partiet Lega 
kommet til at spille en nøglerolle.

»Warsawa-Rom aksen er en af de mest vidunderlige udviklinger i dette 
år til dato. Jeg har store forventninger til den,« udtalte den Ungarske 
regeringsleder, Victor Orbán, på et møde mellem topfolk fra de nati-
onalistiske partier i Polen, Ungarn og Italien i januar i år. På mødet 
lancerede de en ambitiøs plan for, at forenede højrekræfter og nationalt 
sindede partier skal overtage styringen med det EU, som de i mange år 
har kritiseret eller direkte lagt for had.

Over for denne akse står den velkendte tandem bestående af Frankrig 
og Tyskland, hvor især den franske præsident, Emmanuel Macron, er 
meget udfarende med europæiske ambitioner. I et åbent brev til alle 
EU’s borgere skrev han i starten af marts i år:

»Aldrig siden Anden Verdenskrig har Europa været så essentielt. Alli-
gevel har Europa aldrig været i så stor fare. Brexit står som et symbol 
på det. Det symboliserer en krise i et Europa, der har fejlet I forhold til 
at svare på dets befolknings behov for beskyttelse mod de værste chok 
i den moderne verden.«

Han beder alle europæere om at tage et fælles ansvar for at reformere 
EU og i så radikal grad, at selv briterne vil tilbage og være med. På 
tegnebrættet er forslag om en fælles EU-hær, gennemgribende refor-
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mer af erhvervspolitikken og en fælles finanspolitik, der skal skabe et 
tættere eurosamarbejde med mere styring fra EU.

Macrons udspil kommer blandt andet som et svar på de voldsomme 
oprør og protester fra De Gule Veste i Frankrig. Ligesom femstjerne-
bevægelsen i Italien og nye partier og bevægelser i en række europæ-
iske lande er det ideologisk blandede og diffuse sociale protester, der 
må ses som en reaktion på ulighed i Europa. Ulighed og afstand mel-
lem den politiske elite og folket, mellem land og by samt mellem rige 
og fattige. Den utilfredshed med det bestående samfund kan falde ud 
til både højre og venstre og for og imod EU.

Der er med andre ord lagt op til et politisk og ideologisk slagsmål, hvor 
det første store slag står om, hvem der vinder befolkningens gunst ved 
EU-valget i maj. De store skillelinjer i europæisk politik afspejler sig også 
i Danmark, hvor hele ti partier og bevægelser er opstillet til EU-valget.

Valget store spørgsmål
De store skillelinjer er på forhånd sikret omtale og dækning i medierne 
og i valgkampen. Men hvis vi som vælgere skal kunne tage stilling til, 
hvor vi skal sætte vores kryds, så er der brug for, at vi har en forståelse 
for, hvor partier og kandidater står i forhold til konkrete udfordringer 
og spørgsmål.

Derfor har vi udvalgt ti store spørgsmål, der bliver afgørende for EU’s 
politiske fremtid. Spørgsmålene tager udgangspunkt i fire grundlæg-
gende udfordringer. Klima og miljøspørgsmålene står øverst på væl-
gernes dagsorden ifølge en række undersøgelser. Sikkerhedsspørgsmål, 
der handler om både konkrete forslag om en EU-hær og om håndte-
ringen af flygtninge og migranter, er en sikker nummer to på den liste.

Skattesnyd, arbejdsmarkedspolitik, bankregulering og euroens fremtid 
udgør tilsammen et felt af økonomiske spørgsmål, der alle handler om, 
hvor og hvor meget der skal besluttes på EU-plan, men naturligvis også 
om hvilken økonomisk politik, der skal føres.

Endelig er der udfordringen med demokrati i Europa. Det drejer sig 
dels om, hvordan partierne ønsker, at beslutninger bliver truffet i EU, 
og hvor stor magt EU-Parlamentet skal have i den proces. Men det 
handler også om det dilemma, der rejses af medlemslande som Polen 
og Ungarn, der ikke lever op til EU’s kontraktfæstede værdier og demo-
kratiske standarder.
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De danske spidskandidater
Der er ti partier og bevægelser opstillet til det danske EU-parlaments-
valg, der afholdes søndag den 26. maj i år. Der er to nye partier på 
stemmesedlen. Enhedslisten opstiller for første gang til EU-valget med 
spidskandidaten Nikolaj Villumsen, der på nuværende tidspunkt sid-
der i Folketinget for samme parti. Siden sidste parlamentsvalg i 2014 er 
Alternativet kommet i Folketinget, og de opstiller i år for første gang 
med den tidligere politiske ordfører og nuværende medlem af Folke-
tinget, Rasmus Nordqvist.

Der er også en række andre nye ansigter i EU-politikken denne gang. 
Dansk Folkeparti har sat deres unge retsordfører, Peter Kofod, i spid-
sen for valgkampen, og De Konservative opstiller Pernille Weiss som 
arvtager til veteranen Bendt Bendtsen. Liberal Alliance, der ikke vandt 
en plads i Parlamentet i 2014, har i år nuværende Kultur og Kirkemini-
ster, Mette Bock, øverst på valglisten.

Tre partier opstiller med spidskandidater, der har siddet i Parlamentet 
siden sidste valg. Det er Folkebevægelsen mod EU, hvor Rina Ronja Ka-
ri genopstiller og denne skal vælges uden Enhedslistens direkte støtte 
til bevægelsen. Morten Helveg Pedersen genopstiller for Det Radikale 
Venstre, og det gælder også Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet.

De to veteraner i feltet er Morten Løkkegaard, der blev valgt første gang 
i 2009, ikke opnåede genvalg i 2014, men alligevel vendte tilbage til Par-
lamentet i 2016 som førstesuppleant for Ulla Tørnæs. Og endelig Mar-
grete Auken fra Socialistisk Folkeparti som har siddet i EU-Parlamen-
tet i hele tre valgperioder siden 2004.

Vi har interviewet alle ti partiers spidskandidater om valgets ti sto-
re spørgsmål. Der er naturligvis mange flere dygtige kandidater, der 
kæmper om de 14 danske pladser i EU’s folkevalgte forsamling, men 
spidskandidaternes svar tegner alt andet lige tydeligst partiernes po-
litiske linje.

Bagerst i bogen finder du en oversigt over 
kandidaternes korte ja/nej/ved ikke -svar på de ti spørgsmål.

Du kan læse de fulde interviews med alle spidskandidaterne på 
www.deo.dk 
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2. SKAL EU INDFØRE 
KLIMA-AFGIFTER?

Af Peter Riddersborg

De fleste politikere vil redde klimaet, men der er uenighed om midler-
ne til den nødvendige reduktion af drivhusgasser blandt spidskandida-
terne i vores undersøgelse. Skal man primært satse på nye teknologier 
og incitamenter for virksomhederne samt den enkelte borgers person-
lige ansvar? Eller er der brug for strengere politiske tiltag og krav, end 
vi hidtil har set? Spørgsmålet deler langt hen ad vejen partierne efter 
klassisk højre/venstre-skala.

Fra optimisme til frustration
Det vakte stor begejstring, da verdens ledere blev enige om en klimaaf-
tale under COP21-topmødet i Paris i 2015. Den slog blandt andet fast, at 
landene skulle arbejde for at begrænse den globale temperaturstigning 
til mellem halvanden og to grader over førindustrielt niveau. 

Året efter ratificerede samtlige EU-medlemslande Paris-aftalen, og EU’s 
klimastrategi blev strammet op med en række delmål, der skal være op-
fyldt over de næste 30 år. Det handler om reduktion af drivhusgasser, 
anvendelse af vedvarende energi og en samlet reduktion af energifor-
bruget. 

Et par år senere er begejstringen falmet. USA forlader klimaaftalen, og 
forskere advarer mod, at det går alt for langsomt med at reducere ud-
slippet af drivhusgasser på globalt plan. Her slipper EU-landene heller 
ikke for kritik af den hidtidige træghed i forhold til at gennemføre ef-
fektive politiske tiltag.

Handel med kvoter for udledning
Indtil videre har strategien i EU primært været en markedsdrevet grøn 
omstilling, som skal give virksomhederne incitamenter til at konkur-
rere om de billigste klimaløsninger. Centralt i denne strategi er et kvo-
tesystem for udledning af drivhusgasser kaldet ETS. Det blev indført i 
2005 for at sætte en pris på udledning, der skulle øge investeringerne i 
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grøn energi. Virksomhederne blev tildelt kvoter, som de kunne hand-
le med, alt efter om de havde overskud eller brug for at udlede mere. 
Landbrugs-, transport- og boligsektoren blev dog fritaget fra kvote-
systemet, selvom cirka tre fjerdedele af udledningen af drivhusgasser 
kommer herfra.

Prisen på kvoter var i begyndelsen høj, men siden 2011 er den faldet 
drastisk, hvilket blandt andet skyldes den økonomiske krise, der brem-
sede industriens aktiviteter. En anden årsag er et uheldigt paradoks ved 
systemet: Jo mere der investeres i vedvarende energi og spares på ud-
ledning af drivhusgasser, desto mindre bliver efterspørgslen på kvoter, 
som derfor falder i pris og gør det billigere at forurene. 

Det stod hurtigt klart, at der var brug for en opstramning, der trak kvo-
ter ud af systemet i et hurtigere tempo end planlagt for at hæve prisen. 
Det tog dog EU-landene mere end tre år at blive enige om den første 
reform af ETS og yderligere to et halvt år for næste opstramning i no-
vember 2017. Det skyldes ikke mindst modstand fra enkelte medlems-
lande, der kunne blokere forslag på grund af kravet om enstemmighed. 
Udledning af et ton CO2 koster i dag under 150 kroner. Dansk Energi 
vurderer, at prisen skal op over 200 kroner, hvis den skal skabe incita-
menter til at fravælge fossil energi.

Afgifter på udledning
Selvom kvotesystemet i dag så småt er begyndt at hjælpe med at redu-
cere udledningen af drivhusgasser, peger forskere på, at der skal andre 
midler til, hvis EU skal leve op til egne mål. Allerede i 2011 foreslog 
EU-Kommissionen en fælles CO2-afgift, der skulle ramme brugen af 
fossile brændsler. Det blev dog skudt ned, da der blandt andet ikke var 
flertal for det i EU-Parlamentet. 

Desuden har store dele af erhvervslivet kæmpet mod øget regulering på 
klimaområdet med begrundelsen, at det har negative konsekvenser for 
konkurrenceevne og beskæftigelse. En OECD-rapport fra januar 2019 
konkluderede dog, at det er muligt at reducere udledningen uden at 
skade arbejdspladser eller virksomhedernes finansielle resultater.

På det seneste er idéen om en decideret skat på udledning af drivhus-
gasser da også vendt tilbage i Europa. Tyskland, Norge og Sverige er 
blandt de lande, der allerede har indført afgifter på flytransport, som er 
den mest klimabelastende transportform. Andre klimaafgifter bliver 
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også diskuteret, herunder på oksekød, der står for en stor del af udled-
ningen i landbruget. 

Forurening skal koste
Klimapolitikken er delt kompetence mellem EU og medlemslandene. 
EU-Parlamentarikerne har indflydelse, da de sammen Ministerrådet 
vedtager klimapolitik på baggrund af forslag fra EU-Kommissionen. 
Vi spurgte partiernes spidskandidater, om de mener, at EU skal indføre 
klimaafgifter for eksempel på flybrændstof eller oksekød. 

Morten Helveg (R) er generelt tilhænger af grønne afgifter og ønsker 
eksempelvis skatter på kul, plastik og flybrændstof. Sidstnævnte kræver, 
at man gør det globalt for at få den bedste effekt, mener han. Han er til 
gengæld mere i tvivl om en afgift på oksekød.

Rasmus Nordqvist (ALT) mener, at en CO-beskatning ville være for-
nuftig at indføre på EU-plan på grund af det indre marked. Han fore-
slår desuden en CO-told på produkter, der kommer fra lande uden for 
EU, så man ikke skævvrider konkurrencen. 

Jeppe Kofod (S) peger ligeledes på konkurrencefordelene for eksempel-
vis Kina, hvis afgifterne kun gælder EU-lande. Af samme grund er han 
skeptisk over for en CO-skat i EU, som ikke suppleres af en lignende 
importafgift for lande uden for Unionen. Han vurderer ikke, at det ville 
være i strid med internationale handelsregler i WTO at indføre:
 »Hvis man siger, at man vil sikre en fri og fair konkurrence, så kan 
det ikke være sådan, at borgerne i EU skal betale prisen for andre lan-
des udslip.«

Margrete Auken (SF) mener, at det er en skandale, at flyselskaber ikke 
betaler skat af deres brændstof. Hun påpeger, at der er mange lobbyi-
ster, der står i vejen for en troværdig klimapolitik. Det gælder særligt 
for transportsektoren, landbruget og boligområdet.

Afgifter skal ikke i EU-kassen
Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU er åbne over for klima-afgif-
ter, men afviser sammen med Dansk Folkeparti en skat, der ryger ind 
over EU’s budget.

»Skatter og afgifter er ikke noget, som EU skal beslutte om. Når nu Sve-
rige indfører flyskatter, så er det en svensk beslutning. Den vil jeg ikke 



12

blande mig i, og det skal EU heller ikke gøre,« siger Peter Kofod (DF), 
der også er imod en national flyskat med begrundelsen, at det vil gå ud 
over de fattige. 

Samme bekymring har Enhedslisten og Folkebevægelsen, der derfor 
mener, at eventuelle afgifter skal være solidarisk indrettede, så det ikke 
udelukkende er de rigeste, der har mulighed for at rejse. Rina Ronja 
Kari (FB) advarer desuden mod at betragte afgifterne som en form for 
»quick fix«, da de bliver nødt til at blive suppleret af en række andre 
tiltag. 

Nikolaj Villumsen (EL) mener, at EU-landene bør samarbejde om en 
europæisk togfond, som kan sikre gode togforbindelser inden for Euro-
pa som et reelt alternativ til flytrafik. Han kritiserer til gengæld EU’s 
kvotesystem og ser det som et eksempel på, at EU skaber et marked i 
stedet for at skabe en løsning.

Forskning, oplysning og personligt ansvar
Morten Løkkegaard (V) ønsker høje ambitioner på klimaområdet gen-
nem internationalt samarbejde for at nå målet om reduktioner af driv-
husgasser. En skat på kød og flyrejser løser dog ikke problemerne, me-
ner han, og hvis det alligevel indføres, skal det gøres på nationalt plan.

Mette Bock (LA) mener heller ikke, at det er en opgave for EU at op-
kræve skatter og afgifter. Hun ønsker generelt ikke lovgivning, der ind-
skrænker borgernes frihed, men peger i stedet på oplysning, forskning 
og udvikling af nye teknologier, der kan løse udfordringerne på klima-
området.

Ligeledes lyder det fra Pernille Weiss (K), der advarer mod ”feel-good”-
skatter, der reelt ikke gør nogen forskel. Hun mener i stedet, at man 
bør fokusere på det personlige forbrug ved at indføre en mærkning på 
klimaskadelige varer.

»Vi har jo en Svanemærkning og andre mærkninger, som hjælper for-
brugerne. EU er et tilstrækkeligt stort marked til, at en klimamærk-
ning kan presse på en udfasning af uønskede produkter og adfærd.« 

En stor udfordring
Klima er det emne, som flest danskere peger på som vigtigt ved det 
kommende EU-valg. Det viste en meningsmåling for det danske medie 
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PolicyWatch fra februar 2019. Det er i tråd med den udbredte konsen-
sus blandt klimaforskere, der peger på klimaforandringer som menne-
skets største udfordring i dette århundrede. 

Der skal store reduktioner af drivhusgasser til over en relativt kort år-
række, hvis konsekvenserne skal begrænses. Jo længere vi venter, desto 
mere drastiske skridt kan i sidste ende blive nødvendige, hvis det skal 
lykkes. Derfor bliver klima et af de vigtigste emner i valgkampen frem 
mod EU-valget og i mange år frem.
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3. SKAL EU FORBYDE 
KONTROVERSIELLE KEMIKALIER?

Af Peter Riddersborg

Socialdemokraterne, SF, Alternativet, Enhedslisten, Folkebevægel-
sen mod EU og De Radikale vil arbejde for, at EU forbyder Glyfosat 
på EU-niveau. De andre partier er mere tøvende, men er generelt åbne 
over for forbud mod kemikalier, hvis der er tilstrækkelig videnskabe-
ligt bevis for, at de er skadelige.

Fri bevægelighed for kemi  
Hormonforstyrrende stoffer, kræftfremkaldende kemikalier og insekt-
gift, der truer biodiversiteten. EU har stor indflydelse på europæernes 
sundhed og miljø gennem tilladelser og forbud på kemikalieområdet. 
Miljøpolitikken er delt kompetence mellem EU og medlemslandene, 
men EU-reglerne er ofte totalharmoniserede. Det betyder, at EU-lande 
som udgangspunkt ikke må fastsætte andre miljøregler end dem, der er 
vedtaget i EU. De er også forpligtede til at tillade al import og markeds-
føring af produkter, som overholder EU-krav. 

Medlemslandene har dog mulighed for at anvende en såkaldt ”sikker-
hedsklausul” med foreløbige regler, der er strengere end EU-krav, så 
længe det ikke strider med den fri bevægelighed. I flere sager er forsøg 
på national lovgivning dog netop blevet bremset af hensyn til varernes 
fri bevægelighed. Det gælder blandt andet forsøg på at indføre regler for 
blæk til tatoveringer.

Størstedelen af kemikalieområdet i EU er reguleret i den såkaldte 
REACH-forordning, der trådte i kraft i 2007 og trinvist bliver imple-
menteret over 15 år. Den har både som formål at beskytte miljø og 
sundhed og sikre fri bevægelighed for kemiske produkter i EU. Der er 
hertil blevet etableret et Europæisk Kemikalieagentur i Helsinki og et 
fælles system for registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier 
i hele EU.
 
Kræftfremkaldende eller uskadeligt
En af de mest kontroversielle sager om kemikalier i nyere tid handler 
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om stoffet Glyfosat, der blandt andet indgår i verdens mest udbredte 
ukrudtsmiddel, Roundup. Stoffet dukker i stigende omfang op i grund-
vandet samt menneskers blod og urin, hvor det ender på grund af 
sprøjtede fødevarer.

Glyfosat kom for alvor i fokus i 2015, da en undersøgelse fra verdens-
sundhedsorganisationen WHO konkluderede, at det sandsynligvis er 
kræftfremkaldende. Efterfølgende analyser fra EU’s kemikalieagentur 
og fødevareagentur frikendte til gengæld stoffet. En tredje undersøgel-
se fra WHO og FN’s fødevare- og landbrugsorganisation konkluderede 
siden, at selv hvis der er kræftrisiko ved indtagelse af Glyfosat, er det 
usandsynligt i de mængder, som mennesker typisk bliver udsat for.

Kritikken stoppede dog ikke her. I oktober 2017 modtog Kommissio-
nen en underskriftsindsamling via et borgerforslag om at forbyde Gly-
fosat på vegne af 1,3 millioner borgere. En del af den fortsatte kritik går 
på manglende gennemsigtighed i EU’s undersøgelser af stoffet. Læk-
kede dokumenter viser desuden, at frikendelsen delvist var baseret på 
afskrivning af dokumenter fra Monsanto, der er firmaet bag Roundup. 
En del af denne kritik blev også fremført i en rapport fra et særligt ud-
valg under EU-Parlamentet kaldet PEST, der blev oprettet for at under-
søge EU’s godkendelsesprocedure for pesticider.

Forlængelse uden Parlamentet
Et flertal i EU-Parlamentet støttede i oktober 2017 en erklæring om at 
udfase Glyfosat, der skulle munde ud i et egentligt forbud i 2022. Det 
er som hovedregel Ministerrådet og EU-Parlamentet, der vedtager mil-
jølovgivning, men i spørgsmålet om Glyfosat endte sagen i et særligt 
udvalg uden repræsentanter fra Parlamentet. Efter granskning af mu-
lige perioder for forlængelse vedtog et minimalt flertal af EU-landene i 
november 2017 et forslag om en 5-årig godkendelse. Aftalen indeholder 
ingen bestemmelser om et eventuelt forbud derefter, som Parlamentet 
havde foreslået. Danmark var et af de 18 medlemslande, der stemte for 
at forlænge tilladelsen, mens ni lande stemte imod, heriblandt store 
lande som Frankrig og Italien.

I en måling foretaget for netmediet Altinget i oktober 2017 sagde 51 
procent af de adspurgte danskere ellers nej til, at EU skulle forlænge 
godkendelsen af Glyfosat. Danmark har siden skærpet reglerne for 
brug af stoffet, så landmænd ikke længere må sprøjte med det 30 dage 
før høst på marker, hvor der dyrkes fødevarer. Landbrugsorganisatio-
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nerne har længe advaret om, at det vil få store økonomiske konsekven-
ser, hvis konventionelle landmænd ikke længere må bruge Glyfosat i 
produktionen. Stoffet er derudover det mindst skadelige ukrudtsmid-
del for både miljø og menneskers helbred, lyder det.  

Et spørgsmål om videnskab
Sagen om Glyfosat har skabt bredt ønske på tværs af partiskel i Parla-
mentet om mere politisk kontrol med miljøområdet. Vi spurgte derfor 
partiernes spidskandidater, om de vil arbejde for, at EU forbyder sprøj-
tegifte som Glyfosat og neonikotinoider. Sidstnævnte er et pesticid, 
som benyttes til bekæmpelse af insektangreb, og som blandt andet mis-
tænkes for at være skyld i den omfattende tilbagegang af bier i naturen. 

Svarene fra politikerne afhænger i høj grad af, hvilke undersøgelser 
man lægger vægt på. Rina Ronja Kari (FB) siger klart ja til forbud mod 
de pågældende stoffer. Hun er ikke i tvivl om, at Glyfosat er skadeligt 
og bør forbydes, og hun kritiserer, at man fra EU’s side ikke tillader de 
enkelte lande at forbyde det.

Nikolaj Villumsen (EL) er enig og mener, at det har voldsomme kon-
sekvenser i negativ retning, at EU har kompetence på området, hvilket 
gør det svært at få skadelige kemikalier forbudt. Han mener, at Dan-
mark bør indføre et forsigtighedsprincip, så man ikke tillader kemika-
lier, som muligvis er til fare for folk. 

Parlamentet har allerede indflydelse
Rasmus Nordqvist (ALT) ønsker en økologisk omstilling af landbruget 
– ikke bare i Danmark, men i hele EU. Han er glad for, at man fra EU’s 
side i det mindste fik indskrænket tilladelsen til Glyfosat til yderligere 
fem år, men ville gerne ophæve forlængelsen og forbyde det her og nu.

Jeppe Kofod (S) ville gerne have udfaset Glyfosat, men konstaterer, at 
medlemslandene er mindre interesserede i miljøhensyn end Parlamen-
tet. Margrete Auken (SF) fremhæver, at EU-parlamentarikerne allerede 
har stor indflydelse på kemikalieområdet. Her står man blandt andet 
sammen om at kæmpe for, at forskningsrapporter om mulige kræft-
fremkaldende stoffer skal være åbne for fri faglig debat og kritik.

Morten Helveg (R) er parat til at forbyde Glyfosat, hvis der kommer 
klare forskningsmæssige beviser for, at det er kræftfremkaldende. Ind-
til da bakker han op om forlængelsen på fem år.
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Vanskeligt spørgsmål
Pernille Weiss (K) er ikke helt afvisende over for et forbud mod Glyfo-
sat, men mener generelt ikke, at parlamentarikerne skal lege kemi-eks-
perter, når det drejer sig om fagligt komplicerede spørgsmål. De kon-
krete beslutninger skal tages på baggrund af kvalificerede eksperters 
udsagn og anbefalinger. 

Morten Løkkegaard (V) mener også, at det er et vanskeligt spørgsmål. 
Han er tilhænger af maksimal åbenhed og kontrol af politiske beslut-
ninger, men ønsker samtidig et system, som er effektivt for det indre 
marked: 
 »I den balancegang er vi kritiske over for, at Kommissionen træffer 
beslutninger uden om Parlamentets kontrol. Men vi kan også se, at rig-
tig mange politiske kræfter er parate til at opgive enhver eksperttilgang 
til fordel for politiske beslutninger.«

Peter Kofod (DF) ønsker ikke at forbyde Glyfosat, og samme melding 
kommer fra Mette Bock (LA), da de forskningsbaserede undersøgelser 
sår tvivl om, hvorvidt det faktisk er kræftfremkaldende. Hun mener 
generelt, at politikerne skal være meget skeptiske over for den stærke 
lobbyisme i EU, der kan have indflydelse på, hvilke forskningsresulta-
ter der kommer på bordet.

Politisk eller administrativ kontrol
EU-Kommissionen har meldt ud, at den vil komme med en politisk 
opfølgning på underskriftsindsamlingen mod Glyfosat, der blandt an-
det skal skabe større gennemsigtighed omkring de undersøgelser, der 
ligger til grund for forlængelsen. 

Magtkampen om kontroversielle kemikalier mellem politikere og 
administration fortsætter dog utvivlsomt i mange år fremover.  Den 
handler ikke bare om, hvad der skal ske, når forlængelsen af Glyfosat 
udløber om fem år. Det gælder det principielle spørgsmål om, hvem der 
i sidste ende skal bestemme miljøpolitikken i EU.
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4. EU-KANDIDATERNE SPLITTEDE 
OM FORDELING AF FLYGTNINGE

Af Gry Brøndum

EU-landene og herunder også Danmark har en fælles opgave med at 
håndtere flygtninge, der ønsker at komme til Europa. Så langt er de po-
litiske partier enige. Højrefløjspartierne og Socialdemokratiet fokuse-
rer på løsninger, der skal findes uden for Europas grænser. De Radikale, 
Folkebevægelsen mod EU og venstrefløjspartierne mener, at Danmark 
skal løfte et større ansvar, og med forskellig betoning også ved at ar-
bejde for en solidarisk fordeling af asylansøgere mellem EU-landene.

Flygtningekrisen rystede Europa
I 2015 søgte omkring 1,3 millioner flygtninge og migranter fra Mellem-
østen og Afrika asyl i Europa. Mange kom sejlende illegalt over Middel-
havet og vandrede gennem Europa, hvor de blev mødt med blitzende 
kameraer, forvirring, ståltrådshegn og øget kontrol ved grænserne. 

Situationen blev døbt “Flygtningekrisen”, og de mange menneskers 
forsøg på at komme til Europa gjorde dybt indtryk på vælgerne. Som 
EU-Parlamentets formand Antonio Tajani sagde sidst sommer: »Mi-
gration er vores største udfordring. Den sætter hele den Europæiske 
Unions fremtid på spil.« Ifølge en Eurobarometer-måling ønsker 72 
procent af de adspurgte borgere i Europa, at EU gør mere for at hånd-
tere situationen.

Men hvad skal EU gøre ved scenariet med det hidtil største antal krigs- 
og fattigdomsflygtninge siden Anden Verdenskrig? I dag dikterer Dub-
lin-forordningen, at det land, en asylansøger meldes ankommet i, har 
ansvaret for at behandle og give eller afvise asyl. Det har givet middel-
havslande som Italien og Grækenland store udfordringer. Samtidig be-
tyder Schengen-samarbejdet om åbne og ubevogtede grænser inden for 
Europa, at asylansøgere i udgangspunktet kan rejse uhindret gennem 
kontinentet med tog og lastbil for at søge asyl i Nordeuropa.

Det har fået politikerne overalt i Europa til at skærpe asylregler og ind-
føre grænsekontrol. Selv gæstfrie nationer som Sverige og Tyskland, der 
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har modtaget mange flygtninge fra krigene i Mellemøsten, har bremset 
tilstrømningen. Næsten én ud af tre af de flygtninge, der har fået asyl i 
Europa, er flygtninge fra borgerkrigen i Syrien, efterfulgt af afghanske 
og irakiske flygtninge. Omkring 70 procent af de 175.800 syrere, der fik 
asyl i Europa i 2017, bor i dag i Tyskland.

EU’s asylregler ikke opdateret
Parlamentet og Kommissionen har foreslået en revision af Dublin-for-
ordningen og en solidarisk fordeling af flygtningene, men EU’s rege-
ringsledere har afvist forslaget. I stedet vil man etablere modtagecentre 
i og uden for Europa, som kan registrere asylansøgere, uden at de fra 
starten registreres i for eksempel Italien. Tidligere er der lavet en afta-
le med Tyrkiet om at holde flygtninge og immigranter væk fra Europa 
og kystsikringen FRONTEX, der patruljerer på Middelhavet, er blevet 
skærpet, så markant færre flygtninge kommer ind i Europa i dag. Antal-
let af ulovlige krydsninger af Middelhavet er faldet med 40 procent efter 
årene 2015 og 2016, hvor op mod 2,3 millioner krydsede havet illegalt.

I Italien har politikere senest afvist både med nødstedte mennesker. 
Den højreorienterede indenrigsminister Matteo Salvini fra partiet Lega 
bliver lige nu forsøgt retsforfulgt for den beslutning i en konkret sag, 
men det rokker ikke ved, at han i februar 2019 har foreslået et forbud 
mod, at redningsbåde samler illegale immigranter op af havet i itali-
ensk farvand, fordi han mener, de udgør en trussel mod Italiens sik-
kerhed.

Modstand mod tvungen omfordeling
Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance og Folkebevægel-
sen mod EU er sammen med Socialdemokratiet enige om et overord-
net nej til den fordelingsløsning, som Kommissionen og Parlamentet 
foreslår.

Rina Ronja Kari (FB) vil gerne hjælpe flygtninge, men ønsker ikke, at 
EU skal bestemme hvordan.
 »Det er en dårlig idé at tvinge lande til at tage imod flygtninge, hvis 
deres befolkninger og nationale parlamenter klart siger fra,« siger hun.

De Konservative og Liberal Alliance afviser også det, de opfatter som 
tvangskvoter. Pernille Weiss (K) siger: 
 »Nu har vi har fået bedre styr på de ydre grænser. Det, vi står tilbage 
med nu, er en pukkel med folk, som er strandet i nogle lande. De skal 
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sendes hjem, så snart det er muligt. De skal ikke fordeles – de skal sen-
des hjem. Men FN-kvoteflygtninge skal vi igen tage imod, og hensynet 
til dem skal opprioriteres.«

Peter Kofod (DF) er helt afvisende:
 »Vi skal på ingen måde acceptere en fordeling. Det er spørgsmål, som 
det er helt op til de suveræne staterne at beslutte om. Hvis der er noget, 
EU skal, så er det at leve op til de løfter, man gav til danskerne, da vi 
gik med i Schengen. At de ydre grænser skal forsvares. Bådene i Mid-
delhavet skal standses og trækkes tilbage, hvor de kom fra. Og hvis den 
ydre grænse ikke fungerer, så skal medlemslandene have ret til at sikre 
deres egne grænser.«

Også Jeppe Kofod (S) er uenig i, at EU-lande skal tvinges til at tage flygt-
ninge: 
 »Medlemslandene skal selv fordele, eller hjælpe til mere effektivt, 
der hvor de mennesker kommer fra, for eksempel via FN’s Flygtnin-
gehøjkommissariat UNHCR,« siger han, og slår dermed til lyd for den 
politik, der samler den brede midte i dansk politik. Nemlig, at EU ik-
ke skal lave kvoteordninger, men at flygtninge i stedet skal hjælpes i 
nærområderne.

Flygtninge som fælles ansvar
Blandt dem, der støtter forslaget til en revision af Dublin-forordnin-
gen med mere solidaritet som mål, er Rasmus Nordqvist (ALT), Nikolaj 
Villumsen (EL), Morten Helveg Petersen (R), Margrete Auken (SF) og 
måske overraskende nok også Morten Løkkegaard fra Venstre.

»Kommissionen har foreslået, at EU årligt genbosætter et antal kvo-
teflygtninge, der svarer til en promille af vores befolkning. Det skulle 
vi nok kunne klare, og det ville givetvis mindske antallet af spontane 
asylansøgere. Men så længe de kommer, er det bedste bud på, hvordan 
vi kan håndtere det den revision af Dublin-forordningen, som Kom-
missionen har foreslået og Parlamentet vedtaget sin indstilling til,« si-
ger Margrete Auken (SF).

Morten Løkkegaard (V) siger også “ja” til, at EU skal fordele flygtninge 
mere solidarisk – på trods af, at hans partifælle Inger Støjberg (V) som 
integrationsminister over de seneste år har ført en politik, hvor Dan-
mark afviser at modtage selv FN’s kvoteflygtninge. Før 2015 modtog 
Danmark årligt i omegnen af 500 af disse flygtninge.
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»Vi må finde et system – og det tror jeg, at vi gør – hvor de lande, som 
ikke modtager asylansøgere, betaler for ikke at gøre det. I den forstand 
tror jeg, at vi ender med en form for kvotering for eksempel for de mest 
nødlidende familier fra FN’s flygtningelejre,« siger Morten Løkkegaard.

Hjælp i nærområderne
Hvor DF lægger op til en indsats i nærområderne, som en erstatning for 
at tage imod flygtninge på dansk jord, ser en række af de øvrige partier 
det som en del af en langsigtet løsning. For blandt andre Morten Helveg 
Petersen (R) er det et både-og:
 »Det der virker, er bistand i nærområderne og at blive enige om at 
fordele flygtningene ud fra en klar fordelingsmekanisme. Når flygtnin-
ge har fået prøvet deres sag, og er blevet tilkendt asyl i Europa, så skal vi 
i fællesskab fordele dem internt.«

Også Nikolaj Villumsen (EL) mener, at der er brug for en solidarisk for-
deling af mennesker på flugt fra krig og undertrykkelse. Princippet er, 
at pengene skal følge ansvaret.
 »Vi har konkret foreslået, at man tager konsekvensen og laver en om-
lægning af EU-budgettet, så de lande, der vil tage et ansvar for menne-
sker på flugt, får penge til det, mens man smækker kassen i over for de 
lande, som ikke vil,« forklarer han.

Rasmus Nordqvist (ALT) er helt enig i, at der skal økonomisk pres på de 
lande, der ikke ønsker at bidrage på anden vis:
 »Der skal selvfølgelig være et fælles system, hvor vi løfter opgaverne 
sammen, og så må vi jo finde ud af, hvad det koster for dem, der ikke vil 
være solidariske med resten af landene.«

Langsigtede løsninger
Der er ingen partier, der ser en tilfredsstillende løsning på kort sigt. 
Buddene på mere vedvarende løsninger strækker sig fra økonomiske 
overførsler til en mere gennemgribende reform af EU’s politik over for 
udviklingslandene. Morten Løkkegaard (V) sætter ord på den strategi, 
der også er blevet fremført af Socialdemokratiet:
 »Den langsigtede løsning er en Marshallhjælp til Afrika af det sam-
me omfang, som Europa fik efter anden verdenskrig. Et område hvor 
Danmark allerede i dag yder sit bidrag.« 

Hjælp til Afrika kunne også handle om, at EU agerer mere ansvarligt 
på en lang række politikområder, der påvirker fattige lande. En strategi, 
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som finder principiel støtte i alle partier med undtagelse af Konserva-
tive, DF og Liberal Alliance. Margrete Auken fra SF peger på, at EU’s 
fiskeriaftaler fører til overfiskeri, der tager jobmuligheder og levebrød 
fra folk i de afrikanske lande. 
 »I SF’s program for en bæredygtig asylpolitik er en del af løsningen 
at sikre en ordentlig landbrugs- og handelspolitik og en skattepolitik, 
hvor vi får stoppet de enorme skatteunddragelser fra vores lande, som 
rammer U-landene,« siger hun.

Når et nyt Parlament skal vælges i maj, står EU i en situation, hvor 
spørgsmålet om fair fordeling af flygtninge ikke er afklaret, ligesom 
holdningen til om Europa overhovedet har et ansvar for at hjælpe de 
flygtninge og migranter, der vover livet for at komme hertil, deler par-
tierne. Herhjemme er debatten polariseret, som i så mange andre lande 
i Europa.
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5. SKAL EU KUNNE INDFØRE 
SANKTIONER MOD MEDLEMSLANDE?

Af Staffan Dahllöf

Den ungarske regeringschef, Victor Orbán, har få venner tilbage blandt 
de danske partiers kandidater til EU-Parlamentet. Blandt de ti, er der 
et overvældende flertal for, at EU skal kunne tilbageholde støttekroner 
på budgettet til lande, som ikke overholder retsstatsprincipper og la-
der hånt om demokratiske rettigheder. Men der er nuancer i partiernes 
holdninger, og der er advarsler om, hvordan sanktioner kan blive brugt.

Baggrunden for spørgsmålet om økonomiske sanktioner er, at Kom-
missionen har indledt en såkaldt Artikel 7-proces mod Ungarn. Den 
fører til, at Ungarn, hvis landet bliver fundet skyldigt, mister sin stem-
meret i Ministerrådet. Det vil dog næppe ske, fordi alle lande i Mini-
sterrådet – dog med undtagelse af landet, der er under anklage – skal 
være enige. Den enighed vil i hvert fald ikke omfatte Polen, men der 
er også en række andre lande, der sandsynligvis ikke vil stemme for et 
sådan tiltag.

Stemmer for sanktioner
Fra Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Alternati-
vet, Venstre og Konservative Folkeparti er svaret et ganske entydigt ja 
til sanktioner mod lande som Ungarn.

»Det er ikke rimeligt at modtage støtte, uden at man opfylder betingel-
serne for medlemskab. Man har jo frivilligt meldt sig ind i EU, det er 
ikke noget, man har været tvunget til,« siger Jeppe Kofod (S), i et svar 
som næsten ordret gentages af de andre partier, dog med et lille forbe-
hold fra Mette Bock fra Liberal Alliance:
 »EU skal sanktionere meget mere resolut, når regeringer i medlems-
lande udfordrer de frihedsværdier vores fælleskab og demokrati bygger 
på. Men om det skal være økonomiske eller politiske sanktioner, vil jeg 
ikke lægge mig fast på,« siger hun.

Morten Løkkegaard (V), som går ind for sanktioner, har også en be-
tænkelighed:
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 »Der er et problem ved at stille krav til regeringer med sanktioner – 
og jeg vil ikke bruge ordet straffe – som går ud over befolkningen. Det 
er noget, vi må se på i budgetprocessen.«

Betingelserne for medlemskab, der ofte kaldes Københavnskriterier-
ne, er demokratisk regeringsførelse, respekt for menneskerettigheder, 
beskyttelse af minoriteter, retsstatsprincipper, markedsøkonomi og en 
statsadministration, som kan påtage sig forpligtelserne ved medlem-
skabet.

Sanktionsmuligheder
Et par af partierne har også andre bud på, hvordan EU bør reagere. 
Margrete Auken (SF) mener, at Ungarns regeringsleder personligt bur-
de stilles til ansvar ved EU-domstolen for krænkelse af de europæiske 
værdier. Hun minder om, at Parlamentet tidligere har foreslået, at man 
etablerer en komite, der skal overvåge, at Københavnskriterierne over-
holdes i medlemslandene. Det er også et forslag, som Alternativet går 
til valg på.

Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten siger, at Danmark bør nægte at 
godkende det kommende EU-budget, hvis det ikke kommer til at inde-
holde en sanktionsmulighed.
 »Virkeligheden er jo, at man gladeligt afstraffer lande for ikke at skæ-
re nok i deres velfærd eller hæve pensionsalderen tilstrækkeligt, men 
indtil nu har man nægtet at gribe ind over for voldsomme krænkelser 
af menneskerettigheder,« siger han.

Tilbageholdelse af støttemidler
Muligheden for at bruge økonomiske sanktioner, som for eksempel at 
tilbageholde støttekroner, vil derimod kunne besluttes uden krav om 
total enighed. Selve langtidsbudgettet for 2021-2027 kræver til gengæld 
enstemmighed i Ministerrådet. Det skal også godkendes af Parlamen-
tet for at kunne træde i kraft, men Parlamentet kan kun stemme ja eller 
nej, ikke ændre på indholdet.

En sanktionsforordning, som skal knyttes til budgettet, er nu på vej 
gennem beslutningsmaskineriet. Den har Rina Ronja Kari fra Folkebe-
vægelsen mod EU stemt nej til:
 »Jeg stemte imod, fordi det i Parlamentets forslag ikke kun hand-
lede om at lave økonomiske sanktioner mod lande, der krænker EU’s 
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værdier. Det skulle også være muligt, hvis landene ikke gør nok for at 
respektere markedskræfter og konkurrence samt tilslutter sig målet om 
en politisk, økonomisk og monetær union. Hvis man ligestiller grund-
læggende værdier med det, så bliver svaret klart nej.«

Fra et modsat politisk udgangspunkt peger også Morten Løkkegaard 
fra Venstre på, at sanktioner vil kunne bruges bredere, end det der hid-
til har været til debat, og det er han positiv over for:
 »Man kan jo også pege på lande, som ikke overholder konvergens-
reglerne for ØMU’en (Den Økonomisk Monetære Union, red.); noget 
som Frankrig og Tyskland tidligere er sluppet godt fra. Princippet må 
være, at reglerne skal gælde lige for alle.«

Konservative vil sparke Orbán ud
I den brede enighed om muligheden for økonomiske sanktioner mod 
medlemslande indgår Pernille Weiss, der hører hjemme i den konser-
vative EPP-gruppe, der har det ungarske regeringsparti Fidesz som 
medlem.

Hun har tidligere ment, at Fidesz ikke skal skubbes ud af EPP her og nu, 
men presses til at vende tilbage til respekt for retsstaten og de demokra-
tiske principper, som er nedfældet i Københavnskriterierne. Det sagde 
hun i et interview til denne bog tidligere på året.

Den holdning har Pernille Weiss ikke længere.
 »Udfordringen er især, at hvad der i længere tid har været svært at 
forklare, er nu blevet mere og mere svært at forsvare. Jeg mener sim-
pelthen, at EPP’s ledelse nu bliver nødt til at skride til handling − med 
en alvorlig suspendering fra gruppen eller en decideret eksklusion. No-
get skal der ske,« skrev hun i en debatartikel i netmediet Altinget den 
23. februar 2019.

Peter Kofods Dansk Folkeparti er det danske parti, som kan siges at stå 
politisk nærmest Victor Orbáns Fidesz, men det er ikke derfor, han er 
modstandere af sanktioner, siger han:
 »Det er en helt forkert udvikling med politiske straffeaktioner. Bety-
der det, at jeg er enig med for eksempel den ungarske regering? Nej, det 
er jeg ikke. Men man skal være utroligt varsom her. Det er tilhængerne 
af EU’s udvidelse, som har skabt deres eget problem ved at lukke østlan-
dene ind. Det var vi forbeholdne over for.«
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På spørgsmålet om, det er rimeligt, at regeringer, som vurderes at 
krænke EU’s værdier, får en stor del af deres offentlige udgifter finan-
sieret med EU-støtte, svarer han:
 »Jeg har ingen problemer med at skære i støtteordningerne. EU-bud-
gettet må gerne være mindre end i dag. Men nedskæringer skal ikke ske 
som politiske straffe. Og hvor var EU i øvrigt henne med kritikken, da 
Spanien slog ned på politiske demonstrationer i Catalonien?«
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6. SKAL EU UDVIKLE 
ET FÆLLES FORSVAR?

Af Peter Riddersborg

Alle partier på nær Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Folkebevægel-
sen mod EU ønsker et tættere forsvarssamarbejde i EU. Hovedparten 
vil derfor gerne afskaffe forsvarsforbeholdet. Det er til gengæld svært 
at finde opbakning til en decideret EU-hær under fælles kommando.

På vej mod sikkerhedsunionen
EU-landenes forsvarspolitik udvikler sig hurtigt i disse år efter en ræk-
ke globale omstændigheder, der har skabt tvivl om sikkerheden i Euro-
pa og stabiliteten af internationale aftaler. Det skyldes blandt andet en 
uforudsigelig amerikansk præsident, et tiltagende dårligt forhold til 
Rusland og Kina samt terrortrusler og pres på EU’s ydre grænser.

Forsvarssamarbejdet i EU begyndte med Maastricht-traktaten, hvor 
Unionen fik en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik på mellemstats-
ligt niveau. Her fik Danmark samtidig sit forsvarsforbehold. Ti år se-
nere vedtog EU en europæisk sikkerhedsstrategi, og året efter oprettede 
Rådet et fælles forsvarsagentur. Siden 2003, har EU iværksat cirka 30 
civile og militære missioner med formålet at forebygge eller neddro-
sle konflikter i blandt andet Afrika. Her har de enkelte EU-lande selv 
kunne bestemme, om de ville deltage med nationale militære enheder 
fra gang til gang.

Med Lissabon-traktaten fra 2009 blev det slået fast, at der skulle ske en 
gradvis udformning af en EU-forsvarspolitik, og der blev oprettet en 
fælles udenrigstjeneste, der har fungeret siden 2011. I 2015 begyndte 
EU-Kommissionen at arbejde på en sikkerhedsunion, som skulle skabe 
et mere effektivt samarbejde på området. Det indebærer blandt andet 
et såkaldt permanent struktureret samarbejde (PESCO), som blev lan-
ceret i 2017. Her er 25 medlemslande indtil videre blevet enige om 34 
fælles projekter om blandt andet udvikling af militær teknologi og fæl-
les operationelle kapaciteter.
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En ægte europæisk hær
I november 2018 bliver der sat yderligere skub på visionerne blandt 
fremtrædende europæiske statsledere. Under et interview i anledning 
af 100-året for afslutningen af Første Verdenskrig sagde den franske 
præsident, Emmanuel Macron, at Europa bliver nødt til at kunne for-
svare sig selv fremover. Det blev af mange tolket som et ønske om en 
egentlig EU-hær, som nogle dage senere fandt støtte hos den tyske kans-
ler, Angela Merkel. I en tale i EU-Parlamentet gentog hun en tidligere 
pointe om nødvendigheden af på sigt at skabe en ægte europæisk hær. 

Den danske forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, var hurtigt ude 
og afvise en samlet hær under fælles europæisk kommando. Han men-
te, at udmeldingerne fra Macron og Merkel skadede debatten om en 
mulig afskaffelse af det danske forsvarsforbehold, som regeringen øn-
sker på sigt for at kunne tilslutte sig flere dele af EU’s sikkerhedspolitik, 
herunder PESCO. 

Danmark er til gengæld allerede med i EU’s grænse- og kystvagt, Fron-
tex, som er en videreudvikling af Schengen-samarbejdet. Danmark 
har også deltaget i fredsbevarende EU-missioner gennem FN. Desuden 
er Danmark med i forsvarsalliancen NATO sammen med 21 andre 
EU-lande. Netop NATO er også den primære grund til, at de central- 
og østeuropæiske medlemslande tøver med opbakningen til Merkel og 
Macrons visioner. Her frygter man at virke illoyale over for alliancens 
øvrige medlemmer, ikke mindst USA.

Parlamentets rolle
EU-parlamentarikernes indflydelse på området er generelt meget be-
grænset, men er dog forøget med Lissabon-traktaten fra 2009. Parla-
mentet deltager ikke i beslutningsprocessen om forsvars- og sikkerheds-
politik, men Ministerrådet og Kommissionen orienterer og debatterer 
aktuelle sikkerhedspolitiske emner med Parlamentets Uden rigsudvalg 
(AFET). 

Parlamentarikerne har desuden indflydelse på forsvarsudgifterne, hvil -
ket man blandt andet så op til NATO-topmødet i juli 2018. Her var et 
flertal af parlamentarikerne med til at bevillige 500 millioner euro til et 
udviklingsprogram for den europæiske forsvarsindustri (EDIDP). Det 
skal blandt andet bruges til at sikre bedre koordinering af landenes for-
skellige våbensystemer.
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Parlamentet forsøgte i den forbindelse at sætte sit præg på indholdet 
af aftalen. I første udkast tilføjede man et ændringsforslag om, at vis-
se kategorier af kontroversielle våben skulle undtages fra finansiering. 
Det blev dog fjernet efter trilogforhandlingerne med Kommissionen og 
Ministerrådet.

Spændende perspektiver for EU-forsvar
Sammensætningen af det nye Parlament får betydning for de kommen-
de bevillingsmuligheder på sikkerhedsområdet i EU. Vi spurgte derfor 
partiernes spidskandidater, om de mener, at EU skal udvikle fælles for-
svar. Det var der generelt stor tilslutning til, og for De Radikales spids-
kandidat Morten Helveg (R) blev det ligefrem ”et stort ja”:
 »EU skal udvikle et fælles forsvar, så hvert land stiller med tropper, 
som arbejder sammen, ligesom EU’s reaktionsstyrker allerede i dag 
gør«. Han påpeger, at EU’s værktøjskasse består af en bred palet af ind-
satser som bistand, handel og diplomati og de mere skarpe militære ak-
tioner. Det giver nogle spændende perspektiver for et fælles EU-forsvar, 
som NATO ikke har, mener han.

Som verden ser ud i dag, er Europa tættere på sig selv end gamle NATO-
allierede uden for kontinentet, mener Rasmus Nordqvist (ALT). Der er 
også problemer i nærområderne, som har størst interesse for EU. Det 
gælder for eksempel stabilitet og konfliktløsning i Afrika. Det handler 
dog ikke bare om at sætte flere penge af, men om hvordan pengene bli-
ver brugt, understreger han. 

Nej til EU-hær
Udover Alternativet ønsker Venstre, Konservative, Liberal Alliance, 
Socialdemokraterne og SF også en form for fælles forsvar, men alle af-
viser en decideret EU-hær. 

»Det vil møde massiv folkelig modstand og igen være en risiko i forhold 
til den generelle opbakning til EU,« siger Mette Bock (LA), der til gen-
gæld mener, at Danmark skal være med til at koordinere og planlægge 
fælles missioner til gavn for EU’s sikkerhed.

Pernille Weiss (K) mener, at EU-landene bør pulje militære ressourcer 
ligesom i NATO, dog uden den musketéred, der forpligter landene til at 
komme hinanden til undsætning i tilfælde af angreb. NATO skal fort-
sat være forsvarssøjle nummer et, fastslår hun. 
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Morten Løkkegaard (V) ønsker, at EU-landene skal blive bedre til at 
supplere den bløde magt med hård magt, som det har været efterspurgt 
fra NATO’s side. Han mener, at der er behov for fælles indkøbsindsatser 
i forhold til militært udstyr og en samordning af teknologiudviklingen, 
som finder sted i PESCO. 

Det handler om EU’s suverænitet
Margrete Auken (SF) ønsker også en fælles sikkerhedspolitik i EU, der 
nødvendigvis må inkludere det militære område. SF vil blandt andet 
gerne være med i beslutninger om materielt indkøb og træning samt 
særlige missioner til gavn for EU’s sikkerhed.
 »Det hører med til et lands suverænitet - og altså håndhævelsen af 
EU’s suverænitet - at man har hånd i hanke med sit eget territoriale 
forsvar,« siger hun.

Jeppe Kofod (S) mener, at EU-landene skal arbejde bedre sammen med 
NATO. Ligesom Morten Helveg (R) peger han på, at NATO alene er et 
militært samarbejde, mens EU også har civile opgaver. I modsætning 
til de foregående politikere, ønsker han dog ikke at afskaffe forsvars-
forbeholdet. Han mener, at det er uklart, hvorfor Danmark ikke skulle 
kunne deltage tilstrækkeligt med det nuværende forbehold.

Forbeholdet skal bevares
Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU er til gengæld skeptiske over 
for et tættere forsvarssamarbejde i Unionen. Det gavner primært den 
europæiske militærindustri og er dårligt for verdensfreden, mener de. 
Det er derfor vigtigt at bevare det danske forbehold og dermed selvbe-
stemmelsesretten for forsvarspolitikken, så Danmark selv kan priorite-
re de militære indsatser.

»Vi skal samarbejde om at skabe fred i verden, men vi skal ikke pulje 
vores militær i et EU-system,« siger Rina Ronja Kari (FB). 

Peter Kofod (DF) er også klart modstander af et EU-forsvar og fastslår, 
at det er NATO, der er Danmarks forsvarsalliance. Nikolaj Villumsen 
(EL) mener til gengæld, at Danmark bør frigøre sig fra det amerikanske 
pres i NATO og i stedet satse på at styrke et sikkerhedssamarbejde med 
de nordiske lande, som vi i højere grad har fælles værdier med. Det 
kunne spille en vigtig international rolle i forhold til at sikre fred og 
stabilitet i fremtiden, mener han.
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Vælgernes holdning
Danmarks rolle i forsvarssamarbejdet bliver et vigtigt tema i valgkam-
pen frem mod EU-valget. Ikke mindst i forhold til det danske forsvars-
forbehold, der afholder Danmark fra at deltage fuldt ud. 

Tidligere danske folkeafstemninger viser dog, at det ikke er nok med et 
klart flertal for afskaffelse af et forbehold blandt partierne på Christi-
ansborg for at overbevise vælgerne. Spørgsmålet er, hvordan den sik-
kerhedspolitiske udvikling i verden, spiller ind på vælgernes holdning 
til Danmarks forhold til et EU-forsvar.
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7. SKAL EU HAVE 
EN FÆLLES FINANSPOLITIK?

Af Staffan Dahllöf

Fælles finanspolitik med investeringer, overførsler og en fælles økono-
misk politik over EU-budgettet møder en meget begrænset entusiasme 
fra de danske partiers spidskandidater. Der er støtte fra Alternativet og 
Radikale Venstre. Socialdemokratiet indtager en afventende holdning. 
De øvrige syv partier afviser i varierende grad, at det kan komme på 
tale.

Da et flertal af danskerne stemte nej til euroen i år 2000, var et af ar-
gumenterne, der blev brugt af nej-siden, men også dele af ja-siden, at 
ØMU’en (Den Økonomiske Monetære Union) med tiden ville kræve 
en fælles finanspolitik. Vurderingen var, at der ville opstå behov for et 
fælles budget, stort nok til at udjævne økonomiske forskelle, og til at 
føre en samlet konjunkturpolitik for hele eurozonen. 

Set med Kommissionen og Frankrigs øjne er behovet der nu. En række 
rapporter og planer har siden 2012 peget hen imod en gennemført, også 
kaldt genuin, økonomisk og monetær union. Vejledende beslutninger i 
den retning kan komme at træffes på et særligt topmøde om EU’s frem-
tid efter Brexit, der afholdes i den rumænske by Sibiu den 9. maj i år.

EU-Kommissionens udspil
Til de konkrete forslag, som Kommissionen har fremlagt, hører:

Krisehjælpsmekanismen ESM (European Stability Mechanism) om-
dannes til en Europæisk Valutafond (European Monetary Fund) med 
flere opgaver end kun at give kriselån.

Finanspagten, en frivillig mellemstatslig aftale, som går ud på, at 
landenes finanslove skal være i balance, skrives ind i EU’s grundlov, 
traktaten. Det vil øge Kommissionens beføjelser til at straffe lande, 
som overskrider de aftalte budgetgrænser. Danmark meldte sig ind i 
Finanspagten ved i 2012 at vedtage en budgetlov, som sætter loft for 
kommunernes, regionernes og statens udgifter, men Danmark kan ik-
ke straffes, hvis udgiftslofterne bliver brudt.
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Euroområdet får en fælles økonomi- og finansminister.

Euroområdet får en egen post i EU’s kommende langtidsbudget for 
2021-2027. Forslaget er, at afsætte 3,6 milliarder euro i et årsbudget på 
150 milliarder euro. Det svarer til 26 ud af 1.113 milliarder opgjort i 
danske kroner.

Disse forslag vil ikke i sig selv omdanne euroområdet i EU til en fuldt 
udbygget økonomisk union, heller ikke hvis alle fire bliver gennemført. 
Men de trækker i en retning, som får begrænset dansk støtte.

De måske interesserede
Rasmus Nordqvist (ALT) mener, at det er noget, som eurolandene skal 
indføre, når man nu har en fælles mønt, fordi nogle af medlemslandene 
er blevet rige og fået et stort overskud, mens andre har fået store udfor-
dringer, som man bliver nødt til at se mere solidarisk på.
 »Det ville også betyde, at en fælles finansminister skulle stå til ansvar 
over for Parlamentet,« siger han.

Morten Helveg Petersen (R) mener også, at der er brug for et fælles bud-
get for eksempel i forhold til en koordineret konjunkturpolitik:
 »Danmark vinder suverænitet ved at gå ind og være med til at beslut-
te nogle ting i stedet for at stå udenfor og bare vente på at gøre, hvad de 
andre har besluttet sig for.«

Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet vil ikke svare ja eller nej til en fæl-
les finanspolitik her og nu, men siger, at han kan se, at der er et behov 
i euro-zonen:
 »Manglen på krisepolitik har fastholdt en høj arbejdsløshed i syd. Og 
hvorfor øger man for eksempel ikke lønningerne i Tyskland, men i ste-
det blot landets store betalingsbalanceoverskud? Det er er ikke en bæ-
redygtig politik at føre i dag. Men så længe konstruktionen af ØMU’en 
ikke er klar, skal vi ikke bede danskerne om at tage stilling til eurofor-
beholdet igen.«

Dermed er den finanspolitiske entusiasme på europæisk niveau stort 
set udtømt i den danske lejr.

Nej tak til finans-zar
Morten Løkkegaard (V) mener, at problemstillingen er reel, og at euro-
landene og Danmark har bundet sig til en koordinering og overvåg-
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ning af deres økonomier. Men han vurderer ikke, at det er en nødven-
dighed med en ”finans-zar”, som træffer fælles beslutninger.

Konservatives Pernille Weiss og Mette Bock fra Liberal Alliance siger 
begge to, at finanspolitik skal blive ved med et være nationalt anliggen-
de, og at føderale løsninger med mere union er den forkerte vej at gå. 
Altså to gange nej til en fælles finanspolitik.

Der er også et klart nej fra Folkebevægelsen mod EU, selvom Rina Ron-
ja Kari beskriver en udvikling henimod en fælles finanspolitik som for-
ståelig:
 »Jeg er enig i, at det er det naturlige næste skridt indenfor eurozonen. 
Det er derfor, at vi ikke skal have euroen, fordi den naturligt vil medfø-
re, at man bliver nødt til at have en fælles finanspolitik. Man kan ikke 
have lande med så forskellige økonomier med i samme møntkonstella-
tion, uden at det går galt.«

Til nej-sigerne hører også Peter Kofod, der er spidskandidat for Dansk 
Folkeparti:
 »Det er Folketinget, som laver finanspolitikken, ikke EU. Selv Frank-
rig og Tyskland fører meget forskellig økonomisk politik. Det kommer 
ikke til at fungere.«

Nikolaj Villumsen (EL) mener, at Danmark bør frigøre sig fra den 
spændetrøje, som følger af eurozonens Finanspagt, og som Danmark 
tilsluttede sig uden en folkeafstemning. 
 »Den blev lusket igennem. Finanspagten betyder, at kommunernes 
mulighed for at investere og skabe varme hænder og velfærd er mar-
kant begrænset. Der er behov for, at man respekterer euro-forbeholdet 
og får frigjort os fra Finanspagten,« siger han.

Stillet overfor spørgsmålet om EU skal have en fælles finanspolitik, sva-
rer Margrete Auken (SF) nej, men:
 »Ikke en fælles finanspolitik som sådan, og det med en fælles finans-
minister har næppe nogen gang på jorden, men vi skal helt klart ha-
ve bedre politisk kontrol med finanspolitikken. Det skal ikke kun væ-
re folk som den tidligere tyske finansminister Wolfgang Schäuble fra 
CDU, der styrer butikken med sin nedskærings- og sparepolitik. Vi har 
i flere lande nok så meget brug for en moderne, grøn investeringsplan.«



38



39

8. SKAL DANMARK 
TILSLUTTE SIG BANKUNIONEN?

Af Staffan Dahllöf

Seks ud af de ti partier siger ja til, at Danmark tilslutter sig den Banku-
nion, som er under opbygning - om end med varierende grad af begej-
string. Socialdemokraterne kan få en nøglerolle i en kommende afgø-
relse om deltagelse i Bankunionen, også i spørgsmålet om hvordan det 
skal ske: Ved folkeafstemning eller en folketingsbeslutning. 

Enhedslisten, Folkebevægelsen mod EU, Dansk Folkeparti og Liberal 
Alliance siger nej til en Bankunion for Danmarks vedkommende.

Under konstruktion
Bankunionen, som i første omgang er tiltænkt de 19 eurolande, eksi-
sterer ikke fuldt ud endnu. Der er tale om en bygning under opførsel, 
hvor bygningskonstruktørerne ikke er helt enige med arkitekterne om, 
hvordan opgaven skal gribes an.

Bankunionen skal, ifølge arkitekterne, bestå af tre søjler: Et fælles til-
syn for de cirka 120 største europæiske banker, et system til krisehånd-
tering af nødlidende banker og en fælles indskudsgarantiordning til 
bankkunder med penge i klemme, hvis alt går galt.

Tilsynet har været på plads siden 2014. Det varetages af den Europæi-
ske Central Bank (ECB). Danmark er på grund af euroforbeholdet ikke 
med i ECB’s ledelse, der kaldes styrelsesrådet, men vil kunne få en plads 
i det særlige tilsynsråd, hvis man altså tilslutter sig Bankunionen.

Systemet til krisehåndtering, der kaldes SRM (Single Resolution Me-
chanism), bygger på en fælles afviklingsfond, der forkortes SRF (Single 
Resolution Fund), der har til opgave at give lån eller garantier til krak-
kede banker. Oprettelsen af fonden er besluttet politisk, men den skal 
først tilføres kapital fra bankerne for at kunne fungere. Det er hensig-
ten, at fonden i 2024 skal råde over 410 milliarder euro. 

Så langt er det forholdsvis uproblematisk.
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Tvivl om Bankunionen vil virke
Men hvad nu hvis en eller flere storbanker krakker, inden fonden er helt 
på plads, eller hvis fonden viser sig ikke at være stor nok til at håndtere 
krakket?

Svaret på det spørgsmål er, at opgaven så går videre til EU’s særlige kri-
sefond, ESM (European Stability Mechanism), der er kendt for sine kri-
selån til Grækenland, Irland, Portugal, Spanien og Cypern. ESM har 
eksisteret siden 2012, men det var først i 2018, at ESM fik til opgave også 
at fungere som sikkerhedsnet, eller bagstopper, for fallerende banker – 
og ikke kun som långiver til eurolande i krise. 

Her skjuler sig dog et endnu ubesvaret spørgsmål om ESM’s fremtid. 
Kommissionen og den franske præsident, Emmanuel Macron, har 
foreslået, at ESM laves om til en Europæisk Valutafond (European 
Monetary Fund – EMF) på linje med den internationale valutafond 
IMF. En sådan fond vil få udvidede opgaver sammenlignet med dem, 
som krisefonden ESM har i dag. For eksempel ved at give lån til frem-
adrettede investeringer og ikke kun til nødlidende banker eller med-
lemslande i knibe.

Kommissionen har foreslået, at den nye EMF skal styres og ledes – af 
Kommissionen. Det mener til gengæld ti EU-lande, blandt dem Dan-
mark, er en dårlig idé. De ti vil ikke overlade magt og beføjelser til den 
overstatslige Kommission, men ønsker at bevare kontrollen af fonden 
på de deltagende medlemslandes hænder.

Hvornår det spørgsmål kan tænkes at blive løst, er uklart i skrivende 
stund, blandt andet fordi det er koblet til en større diskussionen om, 
hvordan det fremtidige euro-samarbejde i det hele taget skal styrkes 
og udbygges.

Fælles indskudsgaranti i politisk dødvande
Endelig er der konstruktionen af en fælles indskudsgarantiordning. 
En opgave som i dag varetages af medlemslandene. Ordningen sikrer, 
at bankkunder med op til 100.000 euro (750.000 danske kroner) på 
kontoen kan være trygge, hvis deres bank kommer i vanskeligheder. 
Kommissionens oplæg går ud på, at en sådan garanti trin for trin skal 
overtages af et fælles system, som, når det er fuldt udbygget, skal have 
adgang til en kapital på 43 milliarder euro, svarende til 323 milliarder 
danske kroner, i 2024.
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Problemet er, at forhandlingerne om en sådan ordning er gået i stå, 
blandt andet på grund af usikkerhed om hvem der i sidste ende kom-
mer til at betale, hvis den fælles garantifond ikke er stor nok.

Der er altså tre ubekendte faktorer i spillet om Bankunionen.

Bliver systemet til krisehåndtering stabilt nok til, at regningen for 
krakkede banker ikke i sidste ende havner hos skatteyderne, selvom 
hensigten er, at bankerne selv skal betale ved deres samlede indskud til 
den fælles afviklingsfond?

Hvem skal have magten over de nye og udvidede muligheder for at ud-
stede forskellige lån? De långivende medlemslande eller Kommissio-
nen? Kan medlemslandene overhovedet blive enige om sådan en fælles 
indskudsgarantiordning, som kan sikre bankkundernes konti, uden at 
regningen bliver sendt videre til skatteyderne?

Partier afventer udredning
Den danske regering har bestilt en udredning om, hvad dansk deltagel-
se i Bankunionen vil indebære. Resultatet af den analyse er annonceret 
til efteråret og dermed efter afholdelsen af både folketingsvalg og valg 
til EU-Parlamentet. Den analyse kan komme til at afgøre Socialdemo-
kratiets og Alternativets holdning, men også hvordan Venstre og Kon-
servative stiller sig. V og K er dog som udgangspunkt positive overfor 
en dansk tilslutning.

»Når der nu er indledt en undersøgelse om, hvad en deltagelse kan kom-
me til at betyde for Danmark, så vil det være forkert fra politisk side at 
gå ud og underminere den proces på forhånd. Så det bliver et ja fra min 
side, men med forbehold,« siger Venstres Morten Løkkegaard.

Alternativet vil, siger Rasmus Nordqvist, se resultatet af det analysear-
bejde, som er sat i gang, inden man tager stilling, men siger, at der er 
»mere og mere, der peger i retning af, at vi selvfølgelig skal gå med.«

»Idéen om en Bankunion bygger på gode intentioner. Den støtter jeg 
varmt. Men det skal ikke være sådan, at borgerne kommer til at betale 
for krakkede banker i andre lande,« siger socialdemokraternes spids-
kandidat, Jeppe Kofod. Han tror ikke, at der kommer en afklaring på 
spørgsmålene om Bankunionen før tidligst i 2020.
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Pernille Weiss (K) er indstillet på, at Danmark hurtigt tilslutter sig 
Bank  unionen for at kunne præge samtalerne om, hvordan den skal ud-
vikles.

De Radikale Venstres Morten Helveg Petersen er ligeledes positiv. Han 
mener, med henvisning til udtalelser fra Nationalbanken, at risikoen 
for at hæfte for banker i andre lande er en ret teoretisk problemstilling.

Sammen med Margrete Auken (SF) er der dermed seks af de ti danske 
partiers topkandidater, der går ind for en tilslutning, med varierende 
forbehold for, hvad den kommende danske analyse vil vise. 

Modstandere af Bankunionen
Omvendt siger Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Folkebevægelsen mod 
EU og Liberal Alliance nej til dansk tilknytning til Bankunionen. Det 
er den samme holdopstilling, som sagde nej til at fjerne det retlige for-
behold ved folkeafstemningen i 2015.

Tre af nej-sigerne - DF, Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU - 
motiverer deres holdning med risikoen for at hæfte for andre landes 
banker, mens magten over støtteordninger og kriseløsninger fjernes fra 
Danmark.

Liberal Alliance har en lidt egen begrundelse:
 »Det fælles banktilsyn vil tage sig af de store banker, og det kunne 
måske være en god ide. Men da Danmark er uden for euroen, vil tilsy-
net kunne lukke en stor dansk bank, uden at Danmark sidder med ved 
beslutningsbordet, og derfor siger vi nej til en Bankunion nu,« siger 
Mette Bock. Hun ønsker heller ikke, at de danske realkreditlån, som 
udgør to tredjedele af alle danske udlån, kommer under pres af fælles 
regler i Bankunionen.

Beslutningen om en dansk deltagelse i en Bankunion er en rent dansk 
beslutning og ikke noget, som EU-Parlamentet skal tage stilling til. 
Spørgsmålene bliver alligevel stillet her, fordi partiernes parlament-
skandidater bliver EU-politikere på fuld tid, hvis de opnår valg, og de 
har eller får kendskab til debatten om en Bankunion i andre lande.

Krav om folkeafstemning
For Enhedslisten, Folkebevægelsen og DF er kravet om en folkeafstem-
ning om Bankunionen centralt:
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 »Jeg frygter, at der kommer til at sidde et flertal efter folketingsvalget 
og EU-parlamentsvalget, der vil luske Bankunionen ind ad bagdøren 
uden at have modet til at spørge befolkningen,« siger Nikolaj Villumsen 
(EL).

Peter Kofod (DF) hæfter sig ved, at Mette Frederiksen (S) i november 
gik ind for folkeafstemning om deltagelse i Bankunionen. En udmel-
ding, som partiet i Folketinget, derefter har skabt usikkerhed om.

Selv er han og Dansk Folkeparti ikke i tvivl:
 »Vores banker og bankkunder skal ikke hæfte for andre landes ban-
ker. Hvis man vil, at Danmark skal med, så skal vi have en folkeafstem-
ning.«

Rina Ronja Kari (FB) ser en risiko ved, at man får lavet et tilsyn under 
EU-ledelse, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med de store ban-
ker, hvis de for eksempel er ved at krakke. »Så flytter vi magten væk 
fra os selv, men i realiteten vil regningen stadigvæk kunne ende hos de 
danske skatteydere,« siger hun.
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9. SKAL EU SIKRE 
ARBEJDSTAGERNES RETTIGHEDER?

Af Maria Rosenberg Rasmussen

Socialdemokraterne, SF, Folkebevægelsen mod EU, Enhedslisten og 
Alternativet er enige om, at sociale rettigheder skal vægtes langt højere 
i EU og bør skrives ind i traktaten, så de økonomiske friheder og kon-
kurrenceregler ikke har forrang for arbejdstagernes rettigheder. Rege-
ringspartierne Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, mener 
ikke EU skal overtage medlemsstaternes rolle på det sociale område, 
men fortsat kun arbejde for at det indre marked fungerer. De Radikale 
og DF er i tvivl. 

Et indre marked på skinner
EU-Kommissionens første prioritet er at få det indre marked til at fun-
gere optimalt. Det var opgaven fra samarbejdets begyndelse, og er det 
stadig. Fagbevægelsen har længe kritiseret, at EU-samarbejdets trak-
tatgrundlag vægter det indre marked og fri bevægelighed højest. Så 
højt at fagbevægelsen har oplevet, at strejke- og blokaderetten er blevet 
udfordret. Blandt andet ved den såkaldte Laval-dom ved EU-Domsto-
len i 2008.

EU-Domstolen fastslog, at det ikke var lovligt for den svenske fagbe-
vægelse at lave blokader af et estisk firma, der arbejdede i Sverige, for 
at tvinge dem til at betale en løn, der svarede til overenskomsten og 
resultatet af de lokale lønforhandlinger. Præmissen for dommen var, at 
det ville begrænse den frie bevægelighed for arbejdskraft og tjeneste-
ydelser. En sådan tolkning har både dansk og europæisk fagbevægelse 
set som en trussel mod arbejdstagernes rettigheder.  

Derfor har fagbevægelsen og venstrefløjen længe presset på for at få en 
social dimension skrevet ind i EU-traktaten. Det er ikke sket, men der 
har dog været noget bevægelse i spørgsmålet. I 2015 vedtog EU-sam-
arbejdet den sociale søjle, som er 20 principper, der har til hensigt at 
trække EU i en mere social retning. I 2018 blev EU-Kommissionen, 
EU-Parlamentet og Ministerrådet enige om en opdatering af udstati-
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oneringsdirektivet, der har til formål at sikre samme løn for samme 
arbejde på samme sted.

Konflikt mellem røde og blå partier
Spørgsmålet om, hvorvidt EU skal have en social dimension, deler de 
danske spidskandidater. I store træk er de røde partier stemt for, at EU 
skal i retning af et socialt Europa. 

Jeppe Kofod fra Socialdemokraterne sætter ord på det krav: 
 »Vi vil gerne have traktatfæstet en social- eller arbejdsmarkedspro-
tokol, som respekterer den danske model, men også andre velfungeren-
de nationale modeller. Vi går til valg på, at sociale rettigheder ligestilles 
med de fire friheder og at overenskomster skal respekteres. Indtil det 
kommer ind i traktaten, er det noget, vi vil kæmpe for i lovgivningen. 
Sociale rettigheder skal ikke være underlagt konkurrenceregler.« 

De blå partier er overvejende uenige i det synspunkt. Morten Løkke-
gaard (V) mener, at det vil være en trussel mod den danske model, hvis 
EU får mulighed for at lovgive på det sociale område. »Nej, for det ville 
betyde, at man må følge op med en masse lovgivning og i praksis ud-
vikle en social union. Det ville være et brud med den model for et vel-
færdssamfund, som vi i Danmark har udviklet til den bedste i verden.«   

Han erkender dog, at det europæiske samarbejde har en række udfor-
dringer, for eksempel med underbetalte chauffører og med truslen om 
”velfærdsturisme” når børnechecks kan sendes over græn serne. Men 
han mener i lighed med de øvrige borgerlige partier, at disse udfordrin-
ger skal klares sag for sag.

Håb om traktatændringer ikke nok  
”Helt klart, ja”, lyder det fra Rina Ronja Kari (FB), på spørgsmålet om 
hvorvidt traktaten skal tilføres en social protokol. Men hun er ikke op-
timistisk i forhold til udsigterne til det.
 »Jeg tror ikke, at det er vældigt realistisk, at det kommer til at ske. 
Det skyldes dels, at der skal være en appetit på at lave traktatændringer, 
før man kommer igennem med det. Derudover skyldes det jo, at det in-
dre marked bliver betragtet som kernen i EU-systemet, og man derfor 
ikke har lyst til at ændre på fundamentet. Det er jo i virkeligheden det, 
vi gerne vil med en social protokol.«
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Enhedslisten er enig i, at det bliver meget vanskeligt at få indført den 
ønskede sociale protokol, og derfor skal Danmark gå forrest og sørge 
for fair forhold gennem den danske model, forklarer Nikolaj Villumsen 
(EL): 
 »Vi har foreslået, at EU-arbejdstagere skal have deres kontrakt god-
kendt af den lokale fagforening, før de har mulighed for at arbejde i 
Danmark, så man sikrer, at danske arbejdsvilkår bliver overholdt. Folk 
skal være meget velkomne i Danmark, men det skal være på ordentlige 
forhold. Det er noget, vi i Danmark kunne gøre her og nu.«

En anden bundlinje
Alternativets Rasmus Nordqvist er på linje med de røde partier, men 
mener ikke, at den sociale dimension er det eneste, der mangler. Han 
vil også sikre et grønnere EU.
 »Økonomi skal være et middel til at nå et mål om social retfærdig-
hed. Men det handler også om, at vi skal have en tredobbelt bundlinje 
i EU, ligesom vi burde have det i Danmark, så man hele tiden vurderer 
politik på tre bundlinjer: En grøn, en social og en økonomisk,« forkla-
rer han.

Margrete Auken (SF) har et andet perspektiv på om EU-samarbejdet 
skal vægte de sociale rettigheder fremfor konkurrenceregler og øko-
nomiske friheder:
 »Ja, selvfølgelig, og sådan er det jo allerede. Men vi arbejder hele ti-
den på at stramme op på det. Vi er for eksempel i fuld gang med at ar-
bejde med ”work life balance” under den sociale søjle i EU, hvor vi har 
forbedret barselslovgivningen gevaldigt.«

Auken henviser desuden til det opdaterede udstationeringsdirektiv, der 
skal forhindre løndumping inden for EU’s grænser. Ifølge hende er det 
et klart udtryk for, at EU har sat kursen mod et mere socialt fællesskab. 

Ikke mere union
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance bakker op om Morten 
Løkkegaards holdning. De to partier mener ikke, at EU skal udvikle sig 
til en social union, der skubber konkurrenceregler og økonomiske fri-
heder i baggrunden, og understreger samtidig, at EU-borgere ikke per 
automatik skal have ret til sociale ydelser, når de bor i et andet EU-land, 
hvilket 15 millioner borgere i alderen 20-64 år gjorde i 2018.
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»Sociale rettigheder er et nationalt område, og jeg ser EU som et fæl-
lesskab af nationalstater. Det er noget, som landene skal tage hånd om 
selv. Det lugter lidt af, at man med arbejdsmarkedspolitik forsøger at 
udbrede mere union, end vi vil det,« siger Pernille Weiss (K).

Den omdiskuterede velfærdsturisme er den udfordring, der optager 
Mette Bock fra Liberal alliance.
 »Arbejdskraftens frie bevægelighed er godt for Europa, men det gi-
ver problemer, at vi pålægges at give automatisk adgang til velfærds-
ydelser. Det er der ikke opbakning til i befolkningerne,« lyder det fra 
Mette Bock, der mener, medlemsstaterne selv skal have mulighed for 
at bestemme, hvilke borgere, der skal have adgang til velfærdsydelser.

Tvivl hos De Radikale og DF
Anderledes tøvende, men i meget forskellige retninger, er svarene fra 
De Radikale og DF. Morten Helveg Petersen (R) er ikke sikker på, at 
EU skal forsøge at sideordne sociale rettigheder med de fire friheder i 
traktaten:
 »Jeg ved det ikke. Jeg er stor tilhænger af sociale rettigheder i det 
indre marked. At folk ved, hvad de har med at gøre, og hvad deres rets-
stilling er. Men jeg synes, at det er svært at rangordne sociale og øko-
nomiske rettigheder. Jeg er stor tilhænger af den danske model på ar-
bejdsmarkedet, at vi har et samfund, hvor parterne tager ansvar. Så jeg 
mener ikke, at EU bare skal ind og vedtage alt muligt, der går ind og 
trumfer de tiltag, vi har konstrueret herhjemme. Men jeg kan forestille 
mig eksempler, hvor man går ind og inspirerer – for eksempel på bar-
selsområdet, som vi har set senest – og det er fint.«

»Det ved jeg ikke,« er også meldingen fra Peter Kofod (DF), der som 
nyudnævnt spidskandidat er tvivl om, hvad DF’s præcise linje i spørgs-
målet skal være:
 »Der skal sættes ind overfor social dumping. Vi kan ikke have, at 
folk arbejder under slavelignende vilkår til elendig løn. Det er en ud-
nyttelse, som skal standses, men om der skal laves om på traktaten, vil 
jeg vende tilbage om.«

Måske vender DF’s spidskandidat tilbage med en holdning til trak-
tatændringer inden EU-valget i maj. Men det kommende Parlament 
kommer uanset hvad til at skulle håndtere en række spørgsmål på ar-
bejdsmarkedsområdet. Blandt andet om ny regulering af transportsek-
toren, der ikke er omfattet af den seneste revision af Udstationerings-
direktivet.
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10. SKATTESNYD SKAL BEKÆMPES 
– MED ELLER UDEN EU

Af Gry Brøndum

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti har hidtil klart afvist, at skat-
tespørgsmål hører hjemme på EU-plan. På Venstres Europa-politiske 
landsmøde i februar i år åbnede det næststørste borgerlige parti dog 
op for, at der kan arbejdes med en minimumssats for selskabsskat. 
Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU er for et tæt internationalt 
samarbejde om skat, men afviser, at EU skal kunne træffe afgørelser 
med flertal. Resten af oppositionen ser i store træk EU som den eneste 
vej til at bekæmpe skattesnyd.

Vestager og skattemilliarderne
Mindst 7.500 milliarder skattekroner går de europæiske statskasser 
glip af hvert år. En væsentlig årsag er, at der er meget forskellige skat-
teregler i de 27 medlemslande, og det skaber smuthuller for virksom-
hederne. EU-Kommissionen har på den baggrund foreslået at indføre 
flertalsafgørelser på skatteområdet, så enkelte lande ikke kan blokere 
for tiltag med for eksempel fælles minimumssatser for selskabsskat. 
Skatteområdet er et af de politikområder i EU, der fortsat har krav om 
enstemmighed, og det gør vedtagelsen af nye regler meget vanskelig. 
Landene underbyder nemlig hinanden på selskabsskatten i kampen om 
at få store koncerner til at bosætte sig hos dem.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager har gennem de seneste 
år gjort sig bemærket med kæmpebøder til multinationale selskaber, 
der har fået konkurrenceforvridende skatteaftaler med EU-lande. Sa-
gerne er stadig i proces, og det er fortsat uafklaret om blandt andet Hol-
land skal indkræve et trecifret millionbeløb af Starbucks, og Irland 97 
milliarder af Apple. I en aktuel sag har Vestager netop lidt et nederlag 
ved EU-Domstolen, hvor 35 virksomheder med succes har hævdet, at 
de ikke skal betale 5,2 milliarder kroner tilbage, de har tjent på særlige 
skatteaftaler, som de har indgået med de belgiske myndigheder.

Danmark blokerer for skattetiltag
Danmark har indtil nu sammen med Irland, Sverige og Tjekkiet kæm-
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pet imod Kommissionens ønske om at droppe landenes vetoret på skat-
teområdet, fordi regeringen frygter, at det kan betyde, at EU-love får 
negativ betydning for danske skatteindtægter i fremtiden. Senest har 
en digital skat været på Kommissionens dagsorden, hvor Danmark har 
været et af de lande, der har blokeret for en aftale. Frankrig går nu ene-
gang med sit forslag om indkrævning af afgifter fra IT-giganter som 
Google på baggrund af, hvor pengene tjenes.

Morten Løkkegaard (V) sætter ord på de danske bekymringer: 
 »Det franske forslag om skat på finansielle virksomheder, som inde-
bærer beskatning efter, hvor virksomheder har deres omsætning, be-
handles lige nu, og må ikke skade danske interesser.«

Regeringen frygter helt konkret, at modellen for digital skat, hvor ind-
komst beskattes i de lande, pengene tjenes, vil kunne betyde færre skat-
teindtægter til Danmark, hvis man forestiller sig, at en medicinalgigant 
som Novo Nordisk skal betale skat der, hvor de tjener penge i udlandet, 
frem for herhjemme.

Hvor Venstre har åbnet op for, at EU kan spille en større rolle i skatte-
politikken, deler de øvrige borgerlige partier fortsat modviljen mod en-
hver afgivelse af vetoretten på skatteområdet. Mette Bock (LA) og DF 
siger klart nej til afskaffelse af vetoretten med netop den begrundelse, 
som Pernille Weiss (K) formulerer skarpt: »Skattepolitik er et nationalt 
anliggende. Punktum.«

EU er ikke en løsning
Det EU-kritiske Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU mener, at 
det ville være dybt problematisk at give EU indflydelse på skattepolitik-
ken. Det vil nemlig forhindre, at man kan nedlægge veto mod beslut-
ninger, der vil erodere skattegrundlaget i Danmark.

»Skattepolitikken er så forskellig i medlemslandene, at det er enormt 
vigtigt, at man har mulighed for at trække i nødbremsen og sige, at det 
her er for meget, og det vil vi ikke være med til. Det kan man kun, hvis 
man har en vetoret,« siger Rina Ronja Kari (FB) til DEO.

Nikolaj Villumsen (EL) tilføjer, at selv hvis det i forhold til enkelte til-
tag ville være fornuftigt at opgive den nationale vetoret, så er det ikke 
realistisk, at det vil ske.
 »Vi ønsker, at man laver en aktiv indsats mod skattely, og her er det 
et kæmpe problem, at EU svigter den indsats. Den mest effektive og re-
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alistiske vej frem er, at enkelte lande går foran, eksempelvis ved at lave 
en sortliste over skattely. Her bør det både være skattely uden for og 
inden for EU, der kommer på listen,« siger Nikolaj Villumsen (EL) med 
henvisning til EU-Kommissionens nuværende sorte liste, hvor ingen 
EU-lande optræder.

Fælles regler uden vetoret
Alternativets spidskandidat Rasmus Nordqvist er blandt dem, der ikke 
ser nogen vej uden om fælles regler på selskabsskatteområdet.
 »Det handler jo om, at vi bliver nødt til at samarbejde på de områ-
der, hvor der er grænseoverskridende udfordringer. Det er skat, fordi vi 
har en grænseoverskridende økonomi med grænseoverskridende virk-
somheder, og derfor bliver skatten også nødt til at være det,« lyder hans 
klare vurdering.

Han får opbakning fra Margrete Auken (SF) og Morten Helveg Peter-
sen (R), der heller ser et problem med suverænitetsafgivelse, hvis det 
skaber effektive løsninger på skatteområdet. Jeppe Kofod (S), der er for-
mand for skattesnyd-udvalget i Parlamentet, melder i samme tråd et 
klart ja til ophævelse af vetoretten:
 »Den nuværende model med vetoret for skattely-lande har blandt 
andet været med til at forsinke forslag om udveksling af oplysningerne 
mellem EU-lande til grund for rentebeskatning i 25 år. Det har mulig-
gjort international skatteunddragelse, og derfor skal den type vetoret 
væk. Selve skattesatserne er noget, vi selv skal bestemme, men ud fra en 
fælles bund for virksomhedsskatten. Her foreslår vi en bundgrænse på 
18 procent. Det er ligesom, når vi har en fælles bund for momsen. Kun 
sådan kan vi aflyse skatteræset mod bunden i Europa. Det vil øge dansk 
selvbestemmelse over skattepolitikken og sikre, at vi også fremover har 
råd til velfærd.«

En nedre sats for selskabsskatten er noget af det, Venstre netop har 
meldt interesse for at støtte. De vil dog ikke lægge sig fast på, hvad den-
ne grænse præcis skal være.

EU’s skattepolitik i fremtiden 
Siden de store lækager, LuxLeaks, Panama Papers og Paradise Papers, 
har der været massivt politisk fokus på skatteunddragelse på europæisk 
plan. Allerede i 1997 udarbejdede Kommissionen et kodeks for at mod-
virke, at lande konkurrerer med hinanden om virksomheders gunst 
ved at underbyde hinanden på selskabsskatten. En konkurrence som 
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er en naturlig følge af den frie bevægelighed for kapital på det indre 
marked. EU-Parlamentet har efter afsløringerne i lækagerne nedsat et 
specialudvalg, der har forsøgt at presse på for at lukke skattehuller i 
EU-lovgivningen.

Medlemslandene er blevet enige om at indføre såkaldt land for land 
rapportering, så det er mere klart for skattemyndighederne i de enkelte 
lande, hvor virksomhederne har deres indtjening. Den ordning trådte i 
kraft 1. januar og gør det lettere at opdage svindel og manglende skat-
tebetalinger. Indtil videre er det kun myndighederne, der har oplysnin-
gerne, så medier og offentlighed kan ikke følge med i virksomhedernes 
skattebetalinger eller mangel på samme.

Der arbejdes også på fælles EU-regler om skattebasen. Altså hvordan 
man opgør, hvad der skal betales skat af. Desuden er der gang i de om-
talte forhandlinger om at sætte en minimumssats for selskabsskatten 
på EU-plan. Et af de helt store slagsmål står om beskatningen af digitale 
virksomheder som Google, Facebook og Amazon, hvor Kommissionen 
foreslår, at man opkræver skat af omsætningen i EU og ikke af det regi-
strerede overskud, som praksis ellers historisk har været for alle typer 
virksomheder.

Det nyvalgte EU-Parlament får en vigtig rolle at spille i forhold til at 
presse medlemsstaterne til at handle på skatteområdet. Men så længe 
den nationale vetoret på området opretholdes, vil Parlamentets direkte 
magt være begrænset.
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11. DEMOKRATI I EUROPA, MEN IKKE 
PÅ BEKOSTNING AF FOLKETINGET

Af Gry Brøndum

Spidskandidaterne er blevet spurgt om, hvorvidt EU er blevet mere de-
mokratisk med et styrket EU-Parlament. Der er få fuldblods føderali-
ster i kandidatfeltet, men det store flertal af partier ser alt andet lige et 
styrket demokrati i EU som en fordel. Der er dog dybe uenigheder om, 
hvor meget magt der skal overdrages fra Folketinget til EU, og ingen 
kandidater mener, at EU’s demokrati fungerer optimalt.

EU’s folkevalgte
Mens de britiske parlamentarikere er ved at pakke sammen og forlade 
EU-Parlamentet, er de resterende 705 sæder i EU’s folkevalgte forsam-
ling snart på valg. I en tid, hvor EU-landene skal håndtere klimakrisen, 
flygtningeudfordringer, en mulig fremtid for euroen og tage stilling til 
en EU-hær, er der brug for en troværdig demokratisk styring af samar-
bejdet. Men fungerer demokratiet egentlig i EU?

EU-Parlamentets indflydelse er vokset siden det første direkte valg i 
1979. I mange år fungerede Parlamentet primært som et høringsorgan 
uden egentlig lovgivningskompetence. Men Lissabon-traktaten slog i 
2009 Parlamentets rolle som egentlig lovgivende forsamling fast. I dag 
skal næsten alle EU-love vedtages både i Ministerrådet og i Parlamen-
tet. Det gælder også på tunge områder som godkendelse af en ny Kom-
mission og vedtagelse af EU’s budget. Men paradoksalt nok er valgdel-
tagelsen til parlamentsvalget faldet i takt med, at institutionens magt er 
vokset. I 2014 stemte kun 42 procent af vælgerne i EU.

Føderalt eller mellemfolkeligt
Diskussionen om Parlamentets rolle i EU’s demokrati hænger uløseligt 
sammen med den svære debat om, hvad EU skal være for en organisa-
tion. Der er i grove træk to yderpositioner, som de danske spidskandi-
dater placerer sig i forhold til.

Tilhængere af et føderalt eller overstatsligt EU mener, at der skal være 
et stærkt demokrati på EU-plan, herunder et Parlament med stor ind-
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flydelse på beslutningerne. Vælgerne får i den model deres primære 
indflydelse på EU’s beslutninger gennem deres valg af EU-parlamen-
tarikere. I EU-samarbejdet vil det også betyde, at de enkelte lande ikke 
har vetoret, men træffer de fleste beslutninger med flertalsafgørelser.

Tilhængere af et mellemstatsligt EU mener, at demokratiets basis er og 
bør være i medlemslandene. Det skal være de nationale parlamenter, 
for eksempel Folketinget i Danmark, der træffer de afgørende beslut-
ninger og holder deres hjemlige regering i ørene i forhold til samarbej-
det med de andre landes regeringer. Vælgerne får indflydelse på EU ved 
at vælge sammensætningen af deres nationale parlamenter. De enkelte 
medlemslande har vetoret, så beslutninger træffes i enighed.

Mere magt til EU-Parlamentet
I Danmark er De Radikale at finde blandt de største fortalere for et 
stærkt parlament. Morten Helveg Petersen (R) er derfor glad for, at Par-
lamentet har fået mere indflydelse:
 »Det er klart en styrkelse af det europæiske demokrati, at Parlamen-
tet nu kan lave lovgivende arbejde. Jeg kan helt entydigt se, at Parla-
mentet hiver den grønne dagsorden opad på energi- og klimaområdet, 
og det næste skridt kunne så være, at give Parlamentet mulighed for 
selvstændigt at stille lovforslag.«

Også Margrete Auken (SF), der har 15 års anciennitet som medlem af 
EU-Parlamentet, ser parlamentets øgede indflydelse som gavnlig. Det 
gælder også kandidaterne Jeppe Kofod (S), Morten Løkkegaard (V), 
Pernille Weiss (K) og Mette Bock (LA), der alle umiddelbart svarer “ja” 
til spørgsmålet om, hvorvidt EU er blevet mere demokratisk med et 
styrket EU-Parlament.

Efter ”ja” kommer flere versioner af det ”men”, der skal lægge afstand 
til den i Danmark så forkætrede føderalisme. Som Morten Løkkegaard 
(V) siger:
 »Der er ingen tvivl om, at jo mere parlamentarisk systemet er blevet, 
jo tættere er vi på, hvad der bliver kaldt et europæisk demos. Men så 
opstår spørgsmålet om, hvor langt man skal gå? Venstres svar er, nej til 
en føderal stat, men ja til demokratisering.«

Forankring i medlemsstaterne
Frygten for suverænitetsafgivelse er også tilstede hos Pernille Weiss (K), 
som siger ja til, at EU er blevet mere demokratisk med et styrket Par-
lament.
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 »Men EU er stadig nationalstaternes Europa. Det er mit håb, at vi 
kan få en bedre sammenhæng mellem nationale beslutninger og be-
slutninger i EU. Mange borgere og virksomheder føler sig hægtet af – 
og det forstår jeg godt,« siger hun.

Mette Bock fra det generelt mere EU-kritiske Liberal Alliance, er enig 
i, at stigende indflydelse til de folkevalgte i EU er en styrkelse af de-
mokratiet, men hun mener, at det er mest demokratisk at overlade de 
afgørende beslutninger til medlemslandene. 
 »Giver man mere beslutningskraft til Europa-Parlamentet, vil det 
betyde afgivelse af suverænitet fra de enkelte landes lovgivende forsam-
linger, og det er ikke godt for demokratiet,« lyder hendes analyse, der 
af meget forskellige grunde finder opbakning fra tre af de EU-kritiske 
spidskandidater.

Mindre magt til EU
Dansk Folkepartis nyslåede spidskandidat, Peter Kofod, har i en ud-
talelse til netmediet Altinget sat ord på bekymringen for det danske 
folkestyre:
 »Jeg er en nationalstatsmand, og det er i den ramme, de fleste beslut-
ninger bør træffes, for det er der, hvor der er noget nærhed mellem den 
ansvarlige politiker, som træffer beslutningen, og de vælgere, som kan 
enten fyre eller hyre politikeren.«

Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU er også kritisk over for 
centraliseringen af beslutninger i EU, som hun mener, giver et tab af 
demokratisk indflydelse:
 »Vi har flyttet mere og mere af beslutningskraften fra kommunerne, 
regionerne og Folketinget ned til EU-systemet. Det betyder, at borgerne 
har mindre indflydelse på beslutninger, der har direkte betydning på 
deres samfund, velfærd og arbejdsmarked, end de havde for ti år siden.«

Det er ikke kun afstanden til beslutningerne, der optager kandidater-
ne. Nikolaj Villumsen (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT) lægger begge 
i deres svar vægt på, at der er demokratiske udfordringer i den måde, 
EU-systemet fungerer i dag. En af de vigtigste områder er Kommissio-
nens monopol på at fremsætte lovforslag.
 »Det er et grundlæggende demokratisk problem, at det ikke er mu-
ligt for folkevalgte at stille forslag i EU. Den ret er udelukkende forbe-
holdt ikke-folkevalgte bureaukrater i EU-Kommissionen,« siger Niko-
laj Villumsen. 
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Åbenhed om beslutninger
Det demokratiske underskud i EU i forhold til manglende åbenhed og 
effektiv oplysning i hjemlandene er en bekymring, mange af kandida-
terne deler.

»Især Ministerrådets lukkethed vanskeliggør borgernes mulighed for 
aktiv deltagelse i EU’s demokrati som lovet i Lissabontraktatens artikel 
11. Hvis vi får ordentlig gennemsigtighed i hele lovgivningsprocessen, 
så borgerne og den nationale presse kan følge med i, hvad der foregår, 
på såvel parlamentarisk som regeringsniveau, vil EU’s demokrati være 
sikret i betydelig grad,« forklarer Margrete Auken (SF). 

Enhedslisten mener, at der derudover bør ske forbedringer af åbenhe-
den om Kommissionens og Parlamentets arbejde. Alternativet efterly-
ser også mere end justeringer og plæderer for en gentænkning af EU’s 
demokrati med fokus på borgerinddragelse. Jeppe Kofod (S) mener, at 
man i fremtiden desuden skal tage skridt mod at give parlamentet befø-
jelser til at indkalde politikere og embedsmænd til åbne høringer, som 
Kongressen gør det i USA.

Spidskandidatprocessen
De nyvalgte parlamentarikeres første demokratiske slagsmål bliver om, 
hvem der skal have retten til at vælge den nye formand for Kommissi-
onen. Spidskandidatproceduren, hvor den magtfulde post går til den 
partigruppe, der bliver størst efter valget, er omstridt, men ses af mange 
som en styrkelse af det europæiske demokrati.

Det kræver en magtkamp mellem de folkevalgte i EU-Parlamentet og 
de demokratisk valgte regeringer i medlemslandene, hvis spidskandi-
datprocessen skal gentages efter samme mønster som ved sidste EU-
valg i 2014. Parlamentets to traditionelt største grupper, det socialde-
mokratiske S&D og det konservative EPP, støtter måske forståeligt nok 
processen. Men den liberale ALDE-gruppe vil ikke spille med denne 
gang, og flere regeringsledere, herunder den franske præsident, Em-
manuel Macron, har udtrykt deres modvilje mod Parlamentets magt 
over processen.
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SPIDSKANDIDATER TIL EU-VALGET 2019
Jeppe Kofod, Socialdemokratiet (A) 
Master i offentlig administration, Harvard Universitet, 2007. 
Medlem af Folketinget fra 1998-2014. 
Valgt til EU-Parlamentet i 2014.

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre (B) 
Cand.polit. Københavns Universitet, 1992. 
Medlem af Folketinget fra 1998-2009. 
Valgt til EU-Parlamentet i 2014.

Pernille Weiss, Det Konservative Folkeparti (C) 
Sygeplejerske og cand.scient. i sundhedsvidenskab fra SDU, 2004. 
Master i Ledelse og Innovation fra CBS og DPU, 2008. 
Opstiller til EU-Parlamentet for første gang i 2019.

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti (F) 
Cand.theol. Københavns Universitet, 1971. 
Medlem af Folketinget 1979-1990 og igen 1994-2004. 
Valgt til EU-parlamentet i 2004.

Mette Bock, Liberal Alliance (I) 
Mag.art. i filosofi, Syddansk Universitet, 1989. 
Valgt til Folketinget første gang i 2011. 
Nuværende Kultur- og kirkeminister. 
Opstiller til EU-Parlamentet for første gang i 2019.

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU (N)  
Matematik og virksomhedsstudier, Roskilde Universitet.  
Talsperson for Folkebevægelsen mod EU siden 2008. 
Valgt til EU-Parlamentet i 2014.

Peter Kofod, Dansk Folkeparti (O) 
Folkeskolelærer, UC Syddanmark, 2015. 
Medlem af Folketinget fra 2015 . 
Opstiller til EU-Parlamentet for første gang i 2019.

Morten Løkkegaard, Venstre (V) 
Journalist, Danmarks Journalisthøjskole, 1988. 
Opstillede for første gang til EU-Parlamentet i 2009. 
Blev ikke genvalgt i 2014, men kom som førstesuppleant tilbage til 
parlamentet i 2016, da Ulla Tørnæs udtrådte af parlamentet.

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten (Ø) 
Uddannet i digitalt design og kommunikation, IT-Universitetet, 2009. 
Medlem af Folketinget fra 2011. 
Medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling fra 2011. 
Enhedslisten opstiller til EU-Parlamentet for første gang i 2019.

Rasmus Nordqvist, Alternativet (Å) 
Uddannet designer, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1999. 
Medstifter af Alternativet 2013. 
Medlem af Folketinget fra 2015. 
Alternativet opstiller til EU-Parlamentet for første gang i 2019.
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1. Hensynet til det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed sættes ofte over 
sociale og arbejdsmæssige rettigheder i EU. Derfor arbejder den europæiske fagbevægel-
se 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.

Skal EU vedtage, at sociale 
rettigheder kommer før 
konkurrenceregler 
og økonomiske friheder?

2. Der er intern skattekonkurrence om selskabsskatten i EU. Derfor har EU-Kommis-
sionen præsenteret en plan for harmonisering af skatteregler, der skal føre til mindre 
skattekonkurrence. Det vil dog fortsat være op til medlemslandene at sætte deres skatte-
satser. 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.

Skal EU gøre op 
med vetoretten 
på skatteområdet?

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 dags-
orden. Danmark vil imidlertid ikke kunne deltage i det tættere forsvarssamarbejde, med 
mindre vi afskaffer vores forbehold.

Skal EU udvikle 
et fælles forsvar? 
(Alternativt: 
skal EU have 
en fælles hær?)

VALGETS STORE TEMAER

JA

NEJ

VED IKKE

JA

NEJ

JA

NEJ

VED IKKE
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4.  I 2015 søgte cirka 1,3 millioner personer asyl i Europa. Tilstrømning er i dag af-
taget, 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 nuvæ-
rende 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.

Skal EU tage ansvar 
for flygtninge ved f. eks.
at fordele asylansøgerne
mere ligeligt 
mellem medlemslandene?

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.

Skal Danmark 
tilslutte sig Bankunionen?

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 hø-
jere 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 investerin-
ger og overførsler mellem landene i euro-området.

Skal EU have 
en fælles finanspolitik?

JA

NEJ

JA

NEJ

VED IKKE

JA

NEJ

VED IKKE
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7. EU har i mange år satset på at begrænse klimaforandringer med et CO-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 CO med faste afgifter på klimabelastende varer og 
aktiviteter vurderes af eksperter til at være mere effektivt. Omvendt frygter modstande-
re, 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.

Skal EU indføre 
klimaafgifter på CO2 
- f.eks. på flybrændstof 
og oksekød?

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 forlæn-
get 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-Parla-
mentet var imod.

Vil du arbejde for, 
at EU forbyder sprøjtegifte 
som glyfosat og 
neonikotinoider?

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.

Skal EU kunne indføre 
økonomiske sanktioner 
mod lande, der vurderes 
at krænke EU’s værdier?

10. Europa-Parlamentet er EU’s folkevalgte forsamling. For at gøre EU mere demo-
kratisk 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.

Er EU blevet mere 
demokratisk med et 
styrket Europa-Parlament?

JA

NEJ

VED IKKE

JA

NEJ

VED IKKE

JA

NEJ

VED IKKE

JA

NEJ

VED IKKE





Der er valg til EU-Parlamentet den 26. maj 2019, hvor 
vi skal vælge 14 danske repræsentanter. De ti opstillede 
partier har hver deres visioner, kæpheste og holdninger. 
Men der er en række store udfordringer, som de alle bør 
tage stilling til.

Derfor har vi udvalgt ti store spørgsmål, der bliver afgø-
rende for EU’s politiske fremtid. Klima og miljøspørgs-
målene står øverst på listen. Spørgsmål om en EU-hær 
og om håndteringen af flygtninge og migranter følger 
umiddelbart efter.

Skattesnyd, arbejdsmarkedspolitik, bankregulering og 
euroens fremtid udgør tilsammen et felt af økonomiske 
spørgsmål, der fordrer svar på, hvor meget der skal be-
sluttes på EU-plan, men også om hvilken økonomisk po-
litik der skal føres.

Endelig er der udfordringen med demokrati i Europa og 
om det dilemma, der rejses af medlemslande som Polen 
og Ungarn, der ikke lever op til EU’s værdier og demo-
kratiske standarder.

I denne bog kan du blive klogere på valgets store spørgs-
mål og få overblik over partiernes spidskandidaters svar.
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