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Hvad er Europa-Parlamentet?
Europa-Parlamentet er en helt central EU-institution: en folkevalgt politisk forsamling med
udvalg, delegationer, arbejdsgrupper osv., som kan sammenlignes med, hvad vi kender fra
Folketinget. Europa-Parlamentet lovgiver sammen med Rådet, vedtager EU’s budget og
kontrollerer Kommissionens arbejde, men har dog – modsat Folketinget – ikke initiativret,
dvs. det kan ikke selv fremsætte forslag til lovgivning.

Valg til Europa-Parlamentet
I år er der valg til Europa-Parlamentet. Der er valg hvert 5. år. I øjeblikket er der 751 pladser
i Parlamentet. Hvis Storbritannien forlader EU inden valget, vil det falde til 705.
Medlemmerne af Parlamentet repræsenterer lige nu flere end 100 forskellige nationale
partier fra de 28 medlemslande.

Når Europa-Parlamentet viser tænder
Europa-Parlamentet skal kontrollere, om Kommissionens forvaltning af budgettet er
i orden, det vil sige om budgetterne er gennemsigtige, om der er mistanke om snyd
osv. Netop på grund af den manglende gennemsigtighed og mistanken om snyd tøvede
Europa-Parlamentet i 1999 med at godkende budgettet og derfor måtte ”Santer-Kommissionen” (formanden hed Jacques Santer) trække sig tilbage i utide. Det var aldrig sket
før. Den danske kommissær var på det tidspunkt Ritt Bjerregaard.
Europa-Parlamentet har også ved flere lejligheder nægtet at godkende nogle af landenes
forslag til kommissærer.
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Politisk tilhørsforhold
Medlemmerne af Europa-Parlamentet (MEP’ere) er samlet i otte forskellige politiske grupper
(partier). Hertil kommer nogle løsgængere, som ikke er tilknyttet et parti. Grupperne er dannet ud fra politisk tilhørsforhold uafhængigt af nationalitet. I den nuværende valgperiode, har
følgende grupper været repræsenteret:
• Tre nationalkonservative grupper (hvor Dansk Folkeparti sidder i den ene),
•
•
•
•
•

En konservativ gruppe (hvor det Konservative Folkeparti er repræsenteret),
En liberal gruppe (hvor Venstre og Radikale Venstre er repræsenteret),
En socialdemokratisk gruppe (hvor de danske socialdemokrater sidder),
En venstreorienteret/grøn gruppe (hvor Folkebevægelsen mod EU sidder),
En grøn gruppe (hvor SF sidder).

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

Liberal gruppe

Konservativ gruppe

Grøn gruppe

Socialdemokratisk
gruppe

Nationalkonservative
grupper

Venstreorienteret/
grøn gruppe
Løsgængere
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Hvor mange er vi?
Pladserne i Europa-Parlamentet fordeles efter medlemslandenes indbyggertal, men på en
måde, hvor der tages et vist hensyn til de mindre folkerige medlemslande. Man kan sige, at
små lande har forholdsvis ”for mange” pladser sammenlignet med de store. Lige nu har Danmark f.eks. 13 pladser, men vi får en plads mere ved næste valg på grund af Brexit (med mindre
Storbritannien ikke er trådt ud af EU før valget). Til sammenligning har Tyskland (det største
land i EU) 96 pladser.

Hvor ligger Europa-Parlamentet?
Parlamentet arbejder primært i Bruxelles, hvor udvalgsarbejdet også foregår, men mødes også
i Strasbourg til plenarsamlinger (afstemninger om lovgivning) 12 gange om året. Strasbourg er
det officielle hjemsted.
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A (Socialdemokratiet):

Jeppe Kofoed
Til kamp mod internationalt skattefusk og social dumping
Ikke alle spiller efter de samme spilleregler som du og jeg. Nogle snyder endda. Hvidvask.
Udbytteskat. Skattely. Social dumping. Derfor må vi én gang for alle stoppe grådigheden.
Vi skal straffe hvidvaskbanker, skattefusk og unfair konkurrence. Beskytte både velfærden og
det danske arbejdsmarked.
Socialdemokratiet vil sikre en fælles europæisk bund under selskabsskatten, så vi kan stoppe
ræset mod bunden. Vi skal have lagt en særskat på digitale giganter, så den globale top kan
komme i gang med at betale sin retmæssige skat. Og vi skal sortliste social-dumping-bagmænd.
Sammen skal vi stoppe grådigheden.

Sammen beskytter vi grænserne
Siden 2014 er over 17.000 mennesker druknet på vej over Middelhavet. Kyniske menneskesmuglere har tjent milliarder på andres ulykke. Det er en menneskelig katastrofe. Derfor må
vi beskytte EU’s ydre grænser.
Socialdemokratiet mener, at asylbehandlingen skal flyttes uden for Europa, så ingen skal
risikere livet i små både. I stedet skal Danmark hjælpe massivt i nærområderne, så vi sikrer,
at dem der virkelig har brug for hjælp også virkelig får hjælp. Og sammen skal vi sikre et historisk løft af Afrika. Sådan skaber vi et retfærdigt og humant asylsystem, hvor vi tager kontrollen
over grænserne og samtidig hjælper massivt i nærområderne.

Sammen gør vi eu til en klimaunion
Klimakrisen er vor tids største udfordring. Og vi har travlt. Et borgerligt Europa med en
blåsort politik har alt for længe sat profitten over planeten. Det skal være slut. I Danmark gør
vi meget. Men sammen i Europa kan vi endnu mere.
Vi skal tage kontrollen tilbage over klimaet. Derfor skal Europa hæve sine ambitioner markant. Vi skal bremse al støtte til fossile brændsler. Vi skal indskrive klimahensyn i al fremtidig
europæisk lovgivning. Og vi skal sikre massive grønne investeringer. Sådan gør vi EU til en
klimaunion.
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B (Radikale Venstre):

Morten Helveg
Petersen
Et grønnere Europa – kampen mod klimaforandringerne
Klimakampen er vor tids største udfordring. Men det går den forkerte vej, udledningerne af
CO2 er stigende på globalt plan. Det er helt uacceptabelt. Jeg mener, at EU skal gå forrest i den
grønne omstilling og vise verden, at hvis vi vil, så kan vi skabe helt fossilfrie samfund.
Og Danmark skal gå forrest i EU. Danske virksomheder er blandt verdens førende i udviklingen
af vedvarende energi og af energieffektive løsninger. Det kan og bør udnyttes endnu bedre
gennem en offensiv og ambitiøs dansk energi- og klimapolitik.

Et stærkere Europa – kampen for en fælles og solidarisk flygtninge- og
migrantpolitik
Jeg har været på Sicilien og oplevet, hvordan EU’s ydre grænse er under pres. Jeg har været
i flygtningelejre i Libanon, hvor over én million mennesker er flygtet fra rædslerne i Syrien.
Vi er nødt til at give disse mennesker noget at stå op til og en fremtid at kikke ind i.
Flygtninge- og migrantsituationen går ikke væk i morgen. Den kræver langsigtede, fælles
løsninger, hvor vi styrker EU’s ydre grænser og genopbygger i nærområderne. Jeg mener, at
vi i Danmark skal huske på vores historie som humanistisk stormagt og ikke bilde folk ind, at
grænsekontrol og smykkelove løser noget som helst.

Et friere Europa – kampen mod nationalisterne
Europa er truet. Demokratiet er truet. Udefra af Putin, der dagligt underminerer og destabiliserer demokratiske valg i Europa. Og indefra af nationalistiske kræfter, der ikke vil det liberale
demokrati, men tværtimod bekæmper alt det, Europa står for.
Vi har brug for et stærkt fællesskab, som står vagt om fundamentale værdier som: ytringsfrihed, demokrati, retsstaten, menneskerettigheder. Jeg mener, at det bør have konsekvenser for
økonomien, hvis et EU-land overtræder de spilleregler, landet selv har skrevet under på. Slut
med strukturfondsstøtte til Orbán i Ungarn, hvis han ikke vil vores fællesskab og værdier.
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C (Konservative Folkeparti):

Pernille Weiss
En ambitiøs klima- og energipolitik
Danmark har brug for maksimal indflydelse på EU’s klima- og energipolitik. Vi skal bekæmpe
klimaforandringerne ved i fællesskab at sætte og overholde ambitiøse klima- og energimål.
Kun sådan kan vi videregive en bedre klode til vores børn og børnebørn, end den vi selv modtog.
I Danmark er vi eksperter i grøn teknologi, og gennem aktiv deltagelse i EU kan vores løsninger komme ud og virke for hele verden. For mens den globale grønne omstilling er en udfordring for kloden, er det også en fantastisk eksportmulighed for danske virksomheder.

Skabelse af vækst og arbejdspladser
Danmark tjener mange penge, når vi handler med resten af Europa.
Mere end en halv million danske job afhænger direkte af, at vi frit kan sælge vores varer i EU’s
indre marked, og mere end 850.000 danske job er knyttet til eksport på det globale marked
via EU’s handelsaftaler.
Jeg vil fjerne unødvendige byrder og give virksomheder endnu bedre muligheder for at handle
med resten af verden. Jeg vil derfor arbejde for mere frihandel gennem aftaler med vigtige
handelspartnere, så vi fortsat kan sikre vækst i Danmark samt et stærkt og stabilt Europa.

Kontrol med migrationen til Europa
Danskerne skal være trygge i Danmark. I en tid med voldelige konflikter i flere dele af verden
trænger migranter og flygtninge sig på ved Europas grænser. Det stiller krav til EU, og der bør
gøres meget mere for at sikre EU’s ydre grænser. Det skal ske gennem en øget og bedre indsats
i konflikternes nærområder.
Jeg vil arbejde for, at vi i EU samarbejder om et effektivt og etisk forsvarligt asylsystem, hvor
man søger asyl fra centre i tredjelande. Og så skal vi styrke grænsesamarbejdet i Frontex og
patruljeringen af Middelhavet samt stoppe den illegale og livsfarlige industri med menneskesmugling. Ligeledes vil vi i handels- og udviklingssamarbejdet med tredjelande sætte større
fokus på samarbejder der mindsker migrationen.
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F (Socialistisk Folkeparti):

Margrethe
Auken
Ambitiøs grøn omstilling og kamp mod plastikforurening
De to største trusler mod vores samfund og levevilkår i dag er klimaforandringerne og den
voksende ulighed. Klimaforandringerne kræver hurtig handling nu med ambitiøse og bindende mål for reduktion af drivhusgasser, energieffektivitet og vedvarende energi. Og det skal gælde for såvel EU som for medlemsstaterne, også i Danmark. Der skal i det hele taget mere fart
på kampen for et grønt Europa også når det gælder ændring af landbruget henimod natur- og
miljøbeskyttende, og der skal muskler i bekæmpelse af kemikaos og plastikforurening. Udover
at være helt nødvendig, er der også masser af job i denne omstilling.

Åbenhed i den fælles lovgivning
Det er ofte alt for nemt for regeringerne at fralægge sig ansvaret for de mere besværlige dele af
EU’s vedtagne love og give ’Bruxelles’ skylden samt fortie de selv har været med hele vejen.
SF vil i Europa-Parlamentet kæmpe for at få substantiel åbenhed i EU’s lovgivningsproces ved
at få også Ministerrådets arbejde til at blive transparent også i det lovforberedende arbejde i
udvalg og lign. hvor beslutningerne reelt tages. Borgerne skal kunne følge hvad deres egne og
andres regeringer laver i EU som de kan med Europa-Parlamentet. EU’s ofte omtalte ’demokratiske underskud’ befinder sig lige præcis her.

Stop aggressiv skattetækning
Internetgiganter og multinationale selskaber må ikke kunne slå sig ned i EU uden at betale
skat. Den vildtvoksende og skadelige kapitalisme skal under kontrol, og der skal sættes en
stopper for den omfattende plyndring af vores samfund der stammer fra aggressiv skattetænkning og hvidvask. Vi har hårdt brug for pengene til de nødvendige investeringer i den nødvendige grønne omstilling.
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I (Liberal Alliance):

Mette Bock
Fred
EU er – og kan i stigende grad blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Det
kræver dog, at EU er handlekraftig. Under migrationskrisen har vi oplevet et stærkt handlingshæmmet EU med fatale konsekvenser til følge. Derfor skal EU på nogle områder styrkes, så samarbejdet i højere grad kan løfte sikkerhedspolitiske aspekter. Vi skal i fællesskab sikre Europas
ydre grænser, så vi kan fastholde de åbne indre grænser.

Frihed
EU skal fremme friheden til at leve og handle på tværs af landegrænser, og sikre borgernes
valgfrihed. Den frie bevægelighed skal fastholdes. Europæere får rettigheden til at rejse,
arbejde, studere og leve i udlandet, men det er ikke rettigheden til velfærdsydelser eller fri
bevægelighed for kriminelle.
Det vigtigt, at vi i en tid, hvor vi lever vores liv på tværs af landegrænser, har retssikkerheden
på plads, således at europæerne i mindre grad end i dag oplever juridiske gråzoner. Friheden
er kernen i vore liberale demokratier.

Frihandel
Vi skal arbejde for et smalt og stærkt EU, hvor EU fokuserer på at løse grænseoverskridende
problemer. Blandt de overordnede indsatsområder vil derfor være det indre marked med fordele for både den enkeltes valgfrihed, virksomhederne og den samlede økonomiske udvikling
i EU. Det indre marked er kernen af EU. Her ligger der fortsat et stort arbejde med at forløse
dets potentiale. Eksempelvis med at skabe et reelt frit indre marked i forhold til service- og
tjenesteydelser og med at EU skal varetage en rolle som frihandelsfremmer i verden.
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N (Folkebevægelsen mod EU):

Rina Ronja Kari
Tag magten tilbage
Vi skal styrke det nære og lokale demokrati. Derfor skal vi tage magten tilbage over vores velfærd, demokrati og samfund, så det bliver borgerne der har hånd i hanke med beslutningerne.
Det betyder f.eks. at vores kommuner skal have lov til at prioritere at købe lokalt ind, eller at
stoppe den stigende privatisering af velfærden.
Samtidig siger jeg klart fra overfor EU’s udvikling hen imod en endnu mere magtfuld union.
EU-eliten drømmer om at indføre én præsident og én EU-hær og at afskaffe vetoretten for landene på udenrigspolitik og skattepolitik. Det er den helt forkerte vej og vil betyde, at borgerne
bliver sat endnu mere uden for indflydelse.

Stop social dumping
Når filippinske lastbilchauffører bliver hentet til EU via Polen, får en løn på ca 15 kr. i timen,
indlogeres under umenneskelige vilkår og bliver sendt rundt i hele EU, så ser vi bagsiden af
EU’s indre marked. Det er et indre marked, som giver gode muligheder for at presse arbejdstagerne og som gør det rigtig svært at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår. Vi må f.eks. ikke
kræve samme løn- og arbejdsvilkår for udstationerede medarbejdere, som for deres lokale
kollegaer.
Jeg kæmper for, at vi bryder med EU’s indre marked og i stedet kræver samme vilkår for samme arbejde. For alle.

Mere åbenhed og gennemsigtighed
Borgerne skal have langt bedre muligheder for at se politikerne efter i sømmene. Derfor skal
der åbnes op i EU-systemet, så borgerne kan se, hvem vi mødes med og hvilke interesse-grupper der får direkte adgang til lovgivningsarbejdet. Samtidig skal vi gøre op med en overflødigheds-kultur, hvor EU-parlamentarikerne får alt for mange penge til alle mulige ting, men uden
at stå til regnskab for, hvordan man bruger skatteborgernes penge. Det kræver, at der bliver
indført direkte kontrol med blyantspengene og at der indføres regler om åbne regnskaber og
tvungne lobby-registre.
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O (Dansk Folkeparti):

Peter Kofod
Udvidet og permanent grænsekontrol
Danmark er del af EU’s Schengensamarbejde, hvilket betyder, at grænserne som udgangspunkt
skal være åbne uden kontrol. Siden den 3. januar 2016 har regeringen foranlediget af Dansk
Folkeparti så indført grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Da grænsekontrollen rundede
sin tre års fødselsdag, var intet mindre end 6.144 personer blevet afvist ved den dansk/tyske
grænse og 801 våben blevet beslaglagt.
Grænsekontrollen har med andre ord været en stor succes. Grænsekontrollen bør med Dansk
Folkepartis øjne gøres permanent. Og det, uden at en dansk regering skal gå tiggergang i EU.

Velfærdsforbehold
I Dansk Folkeparti mener vi, at forbeholdene skal være grundlaget for Danmarks EU-politik og
dermed være fredet i forhold til afstemninger. Men det er ikke nok. Vi mener også, at det alene
skal være op til Folketinget at beslutte, hvem der skal have del i de danske velfærdsordninger.
Vi skal have sat en stopper for, at Danmark skal betale dagpenge, kontanthjælp, børnecheck og
SU til såkaldt vandrende arbejdstagere og deres familier fra andre EU-lande. Hertil har vi brug
for et såkaldt velfærdsforbehold.

Opgør med tåbelige EU-regler
I forlængelse af problematikken vedrørende velfærdsydelser til vandrende arbejdstagere har vi
ligeledes et problem omkring social dumping, vi skal have gjort noget ved. Og så har vi en generel udfordring omkring reguleringer på EU-plan. EU skal ikke blande sig i, hvordan danske
forældre vil sammensætte deres barselsorlov, om man som erhvervsdrivende ønsker at sælge
sine varer til hele Europa, eller om vi i Danmark ønsker at mærke kød, der er halalslagtet.
Alt det skal vi have gjort op med.

Valg til Europa-Parlamentet | 13

V (Venstre):

Morten
Løkkegaard
EU skal tænke klima og miljø først
Venstre ønsker en energi- og klimapagt i Europa, hvor alle love vurderes ud fra et klima- og
miljøhensyn. Vi ønsker fælles stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2030 i hele Europa, og
vi støtter et C02-neutralt EU senest i år 2050. EU skal presse på for at sikre også global bæredygtighed.

Nyt europæisk asylsystem
Det skal være slut med illegal migration fra Mellemøsten og Afrika, og vi skal have styr på,
hvem der kommer ind og ud af Europa. Derfor arbejder Venstre for, et nyt europæisk asylsystem, hvor asylansøgere håndteres allerede ved Europas ydre grænse. For at standse
årsagerne til migration skal vi sikre udvikling og fremtidsmuligheder i nærområderne.

Fart på frihandelen
Venstre vil udvikle det indre marked. Europæernes handel på nettet skal sikres og udbygges.
Det vil skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. EU skal indgå flere moderne og grønne
frihandelsaftaler, der også sikrer ansvarlighed på det globale arbejdsmarked.
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Ø (Enhedslisten):

Nikolaj Villumsen
Grøn omstilling skal redde klima og miljø
Enhedslistens absolutte førsteprioritet bliver at kæmpe for at redde vores klima, så vi undgår en
klimakatastrofe. EU’s klimaindsats er helt utilstrækkelig. Vi ønsker meget mere ambitiøse CO2
reduktionsmål og foreslår oprettelsen af en europæisk togfond, der kan skabe et billigt, bæredygtigt og effektivt alternativ, så folk kan tage toget i stedet for fly, når de skal til udlandet.

Til kamp mod grådighed og skattely
Det skal være slut med grådige banker og der skal sættes en effektiv stopper for skattely, som
hvert år koster os milliarder af kroner, der kunne være blevet brugt på vores fælles velfærd.
Vi foreslår, at alle skattelylande hænges ud på en sortliste. og at EU-regler ændres, så skatteborgernes penge ikke ender i lommerne på virksomheder i skattely.

Lige vilkår for lige arbejde
Lige nu oplever vi en ekstrem udnyttelse af udenlandske arbejdere rundtom på danske
arbejdspladser og landeveje. Senest har vi set filippinske chauffører, der arbejdede under
slavelignende forhold. Vi vil sikre, at alle, som krydser den danske grænse skal arbejde på
danske løn- og arbejdsvilkår.
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Å (Alternativet):

Rasmus
Nordqvist
Green New Deal
EU har potentialet til at vise vejen i den grønne omstilling for hele verden. Det kræver, at vi ser
realiteterne i øjnene og baserer vores politik på klimavidenskaben, som siger, at vi skal omstille hele samfundet indenfor en meget kort årrække for at undgå uoverskuelige klimaforandringer. Derfor skal vi investere massivt i den grønne omstilling i EU. Vi kalder det Green New Deal
og foreslår 500 mia. euro årligt - svarende til 5 % af EU’s samlede BNP - til vedvarende energi,
renere transport og nye teknologier. Verden skal forandres, og EU er vores bedste værktøj.

Forpligtende fællesskab
Vi er forbundet på tværs af grænserne - økonomisk, kulturelt, menneskeligt, naturligt. Hvis
ikke EU fandtes, ville vi blive nødt til at opfinde det. Nationalstaten er ikke længere rustet til at
håndtere udfordringer som klimakrise, digitale rettigheder, skatteunddragelse og flygtningestrømme. Især for et lille land som Danmark er fællesskabet en gave, hvor vi puljer vores indflydelse og vinder suverænitet. Derfor er det også trist, at Storbritannien har besluttet at melde
sig ud. Det skal Danmark ikke, tværtimod skal vi nu sige ja og have modet til samarbejdet.

Europæisk empati
Europas krise er i høj grad en empatikrise, hvor vi har glemt, hvad der forbinder os. Massiv
ungdomsarbejdsløshed i Grækenland er også vores problem - både økonomisk og menneskeligt. Vi har mistet evnen til at sætte os i hinandens sted. Især når det kommer til fattige,
udstødte, flygtninge og asylansøgere. Fra nord til syd, øst og vest smuldrer fællesskabet i
EU mens højrenationalisternes selvtilstrækkelighed vokser frem. Det gælder både internt i
landene, mellem landene og solidariteten med verden omkring os. Vi bygger mure og lukker
grænser i stedet for at åbne op og søge fællesskaber.

Vil du vide mere om EU?
Folketingets EU-Oplysning er et politisk neutralt informationskontor,
der svarer på alle faktuelle spørgsmål om EU.
Er du studerende, arbejder du med EU, eller sidder du bare og brænder
inde med et spørgsmål, som har noget med EU at gøre, så kan du
kontakte Folketingets EU-Oplysning.

Folketingets EU-Oplysning
Christiansborg
DK-1240 København K
Tlf. +45 3337 3337
www.eu.dk
euopl@ft.dk
Facebook: FolketingetsEUO
Twitter: @EUoplysningen

