
 

 

Nyhedsbrev fra Christel Schaldemose 

 
Julefred eller kaos i Europa 
  
Hold da op, det bliver svært at tale om julefred i Europa i år. Sjældent har jeg oplevet så meget kaos 
rundt omkring. ”De Gule Veste” protesterer videre i Frankrig og har også protesteret i Bruxelles. Den 
belgiske regering er i opløsning på grund af Marrakesh-pagten. Klimaet er under pres på COP24 i 
Polen. I Tyskland er kansler Merkel afgået som partiformand. Og i Sverige er der fire måneder efter 
valget stadig ingen regering. 
  
Der er kaos nok at tage fat i lige nu. Og så har jeg ikke engang nævnt det største kaos. 
  
Brexit 
  
Jeg skrev i mit seneste nyhedsbrev, at briterne og EU var blevet enige om en 585 sider lang aftale. 
Men aftalen er ikke blevet godkendt af det britiske parlament endnu. Og spørgsmålet er nu, om der 
kommer en aftale, eller om vi kommer til at se et ”hårdt brexit” - altså et brexit uden en aftale. 
  
Hvis briterne forlader EU uden en aftale, er der et nederlag for alle. Værst er det for briterne, men 
også for Danmark og resten af EU, er det noget skidt. Danske arbejdspladser vil være i fare, hvis ikke 
der ligger en aftale med Storbritannien. 
  
Jeg har naturligvis fulgt brexit tæt, og for mig er det umuligt at sige, hvor det ender. Særligt fordi det 
er umuligt at sige, hvad briterne egentlig ønsker. Nogle af de mest markante fortalere for britisk 
udtræden af EU, har brugt mellemtiden på at sikre sig selv, sine familier og sine interesser uden for 
Storbritannien. Og i mange tilfælde er det inden for EU. Det siger jo alt om, hvor nervøse selv 
hårdkogte brexiteers er for fremtiden uden EU. 
  
Dertil kommer en voksende mistillid til premiereminister Theresa May. Ikke bare blandt hendes 
politiske modstandere, men også blandt hendes egne partimedlemmer. Nok overlevede hun en 
mistillidsafstemning, men mere end hver tredje af dem der burde støtte hende, ser hende hellere gå 
af. Det er op af bakke at være Theresa May. 
  
Bombe under dagpenge 
  
En anden sag som er op af bakke, og som har været længe undervejs og som vi stemte om i Europa-
Parlamentet på årets sidste session i Strasbourg her midt i december, var sagen om sociale ydelser, 
som hele vejen igennem har lignet et problem for Danmark. 
  
I Europa-Parlamentet er holdningen, at man skal kunne arbejde i Danmark og hvilket som helst 
andet EU-land i én dag og så være berettiget til det lands dagpenge. Vel at mærke, hvis man forud 
har arbejdet i et andet EU-land, og der opnået ret til dagpenge. Men i langt de fleste lande er det 
enten hurtigere, lettere eller billigere at få den ret. I mange lande kommer den helt automatisk, blot 
man har et arbejde. Sådan er det ikke i Danmark. 
  
Forslaget er en sikring af arbejdstageres rettigheder, som i princippet er prisværdig. Men 
dagpengesystemerne i de forskellige lande i Europa er forskellige, og den form, der her tænkes 
gennemført er altså særlig vanskelig for os. Den vil blive set, og med en vis ret, som en 
forskelsbehandling af EU-borgere og danske borgere, i de andre EU-borgeres favør. Prisen for det 
hele er, at vores dagpengesystem reelt kan være i fare.  



 

 

  
Vi danske socialdemokrater har kæmpet hårdt her i Parlamentet for at gøre opmærksom på, hvilke 
problemer det vil skabe for Danmark. Især mod vores egen europæiske socialdemokratiske gruppe. 
Desværre tabte vi slaget. 
  
Det ender dog næppe med bare én dags optjeningspligt. Nu skal der forhandles med Ministerrådet, 
der mener, at man skal arbejde en måned i Danmark, før man er berettiget til dagpenge. Stadig for 
lidt, men dog langt bedre end den ene dag. 
  
Forhandlinger i gang om platforme 
  
Der er dog også sket positive ting siden sidst. Jeg har tidligere skrevet om en sag, som jeg er hele 
Europa-Parlamentets ordfører på. Sagen om ny europæisk lovgivning for at skabe retfærdighed og 
gennemsigtighed på online platforme som Google, Amazon, Hotels.com, osv. 
  
Da jeg sidst skrev om det i oktober måned, arbejdede vi stadig med lovgivningen i Europa-
Parlamentet. Det er vi faktisk færdige med nu. 
  
Som ordfører på sagen, var det mit ansvar, at komme med en rapport med ændringsforslag til det 
udspil som Europa-Kommissionen kom med. Efter jeg kom med den, har jeg modtaget ris og ros fra 
mine kollegaer i Europa-Parlamentet, og vi har fundet kompromiser på de største tvister. Det betød 
at et stort flertal i Parlamentets Udvalg for det Indre Marked i starten af december godkendte 
rapporten og sendte den direkte i de såkaldte trilogforhandlinger. 
  
Og det er her sagen står nu. I trilogforhandlingerne. Som navnet antyder, er det forhandlinger 
mellem tre parter: Ministerrådet, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet (som jeg 
repræsenterer). 
  
Forhandlingerne skal være afsluttet i foråret, så vi er færdige inden valget i maj. Hvis ikke de bliver 
afsluttet inden valget, så starter processen mere eller mindre forfra med et nyt Parlament og den 
nye Kommission. Så der er stadig brug for knofedt og hårdt arbejde for at få færdiggjort arbejdet. 
  
Og både knofedtet og det hårde arbejde lover jeg at fortsætte med, når en fredfyldt jule- og 
nytårsferie er overstået. Jeg vil i hvert fald gerne benytte muligheden for at ønske Jer allesammen en 
rigtig glædelig og jul og et godt nytår! 

 


