Nyhedsbrev fra Christel Schaldemose, Nytår 2021

Kære læser
Jeg håber, at du og din familie er kommet rigtig
godt ind i det nye år? 2021 starter på mange
måder som en fortsættelse af 2020. Coronavirus,
nye smitsomme virusmutationer, og ikke mindst
dertilhørende restriktioner og nedlukninger
præger stadig i høj grad hverdagen i Europa. Og
dermed også mit arbejde i Europa-Parlamentet.
Slutningen af 202 markerede dog også et
vendepunkt i pandemien. Hele EU begyndte som
bekendt at vaccinere med den første EUgodkendte vaccine. Det er godt nyt og takket
være regeringen og myndighedernes effektive
vaccineudrulning, er vi kommet rigtig godt fra
start i Danmark. Mange steder i Europa ser det
desværre ikke helt så godt ud.
Det har givet anledning til kritik af EU's
vaccinestrategi. Dels godkendelserne, dels
indkøbene. Allerede den 12. januar har vi derfor
bedt EU kommissionen om at tale med os i
folkesundhedsudvalget. Her forventer jeg at få
bedre indsigt i strategien og evt. mangler i den.
Men uanset problemer med strategien, glæder
jeg mig dog over, at vi nu begynder at kunne
fornemme lyset for enden af tunnelen.
På gensyn til Storbritannien
Årets afslutning indebar et endegyldigt farvel til
Storbritannien som medlem af EU, men det blev
heldigvis også til et ”på gensyn”, for
Juleaftensdag blev der endelig indgået en aftale
om det fremtidige samarbejde og handel mellem
briterne og EU. Forhandlingsprocessen har været
lang og kompleks, og flere gange har jeg frygtet,
om det nogensinde ville ende med en aftale. Den
fik vi heldigvis. Aftalen er ikke perfekt,
samarbejdet bliver sværere og mere
bureaukratisk, men alternativet var ingen aftale,
og set i det lys, var det en lettelse. Vi skal i
Europa-Parlamentet læse og godkende aftalen.
Det siger EU's traktat. Så vi er hoppet ud af
ferietøjet og har kastet os over indholdet. Der er
alvorlige problemer med fiskeriet, men ellers
glæder jeg mig over at vi undgår indførelsen af en
toldmur mellem EU og UK, så vi fortsat kan
handle næsten uhindret mellem de to markeder.
Derudover ved vi også, at aftalen omfatter
samarbejde inden for energi, forskning, politi og
data.

Det er positivt! Og jeg er derfor rigtig glad for, at
vi undgik et ’no deal’-scenarie. Den nuværende
aftale er nemlig trods alt bedre for det fremtidige
EU-UK-forhold end ingen aftale.
Et 2021 i klimaet og digitaliseringens tegn
2020 var allerede grønt, men jeg spår 2021 til at
blive endnu et stort år i klimaets og
digitaliseringens tegn. Det er i hvert fald
områder, som i høj grad kommer til at være på
EU's dagsorden.
I løbet af årets første måneder skal vi
eksempelvis færdigforhandle klimaloven, som
skal fastsætte EU's endelige klimamål.
Parlamentet vil i forhandlingerne kæmpe for at
hæve Rådets målsætning om min. 55% CO2reduktion i 2030. Vi vil have et 60%-klimamål.
Derudover skal vi også diskutere fremtidens
energisystem, strategier for cirkulær økonomi og
biodiversitet. Det er virkelig vigtigt for at vi kan
levere fuldt og helt i forhold til at gøre EU's
økonomi grøn og stoppe de ødelæggende
klimaforandringer.
Endelig kommer jeg til at arbejde benhårdt for at
drage de store handelsplatforme til ansvar for de
produkter, de sælger. Vi skal nemlig forhandle
lovforslaget om digitale tjenesteydelser. Det kan
lyde teknisk, men det er her vi kan få reguleret
Facebook, Google, Amazon, mfl. Det er der hårdt
brug for, for vi skal have lukket hullet i
lovgivningen, som bl.a. gør det muligt for
platformene at sælge ulovlige og farlige
produkter i EU uden nogen konsekvenser.
Jeg glæder mig til at levere gode politiske
resultater i 2021, som kan være med til at gøre
jeres hverdag bedre, tryggere, grønnere. Godt
nytår!
Hvis du har spørgsmål eller input til mit arbejde,
kan du kontakte mig her:
christel.schaldemose@ep.europa.eu
tlf. +32 228 45491
Med venlig hilsen
Christel Schaldemose,
Grp.-formand, Socialdemokratiet
i Europa-Parlamentet

