Europa-Parlamentets 7. valgperiode
en grøn gennemgang
1. Øget modstandsdygtighed over for kriser gennem social
retfærdighed
De vigtigste spørgsmål. I den seneste valgperiode så vi, hvordan den økonomiske krise
ramte de europæiske samfund, især i den sydlige periferi. Da eurozonen gled ind i
omfattende recession, nåede ledigheden sit hidtil højeste niveau i de fleste
medlemsstater, og i de tilfælde, hvor staterne forhindrede insolvente banker i at
kollapse, blev statsgælden mangedoblet. Mens talrige samlinger i Rådet førte til ringe
eller ingen resultater, har Den Europæiske Centralbanks (ECB) indsats i forbindelse med
at redde euroen stabiliseret statsgældsmarkedet indtil videre. De grundlæggende krav
om demokratisk kontrol forbliver dog i det store og hele uopfyldt, og antallet af
populistiske euroskeptikere stiger.
Hvad vi har opnået. Tempoet i og omfanget af finansiel og økonomisk omregulering er
steget siden krisens udbrud. Gruppen De Grønne/EFA har bidraget til adskillige vigtige
beslutninger, såsom loft over bankfolks bonusser (CRDIV) og oprettelsen af finansielle
tilsynsinstanser. Vi har med succes bragt ECB's banktilsynsbeføjelser under
parlamentarisk kontrol. Vi har været en af drivkræfterne bag AFT (afgift på finansielle
transaktioner). Vi har introduceret idéen om ungdomsgaranti på EU-plan i 2009 og
kæmpede for udstationerede arbejdstageres rettigheder så langt som muligt inden for de
retlige rammer.
Små og mellemstore virksomheder vil drage fordel af flere
forskningsmidler under Horisont 2020-rammeprogrammet, takket være pres fra os. Vi
har banet vej for fleksibel reducering af medfinansiering af regionalfonde for de
medlemsstater, der var hårdest ramt af krisen, og tilskyndede dem samtidig til at
anvende midlerne på en gennemsigtig måde.
Hvad vi ikke kunne opnå. Samtidig med at der blev afholdt flere topmøder, holdt
regeringscheferne bevidst Europa-Parlamentet væk fra beslutningerne om de vigtigste
beskyttelsesforanstaltninger
mod
krisen,
som
f.eks.
den
europæiske
stabilitetsmekanisme. Rådet indførte også drastiske nedskæringer i EU-budgetmidler
(FFR), hvilket forhindrede EU i at hjælpe med økonomisk genopretning. Der blev ikke
sikret nogen ligelig fordeling af landbrugsstøtte mellem medlemsstaterne med reformen
af den fælles landbrugspolitik. I Parlamentet overtog de konservative og de liberale med
succes finanslobbyisternes synspunkter, hvilket forhindrede strammere regulering af
banker (CRDIII og IV), hedgefonde (AIFM, UCITS) og kreditvurderingsbureauer (CRA).
Som følge deraf kan den makroøkonomiske regulering ikke benyttes til
konjunkturdæmpende værktøj (sixpack, twopack). Mens afgiften på finansielle
transaktioner endnu ikke er retlig sikret, er Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds
kompetence til at forbyde short selling blevet bekræftet af Domstolen.

2. Sikring af vores klima og energifremtid
De vigtigste spørgsmål. På klimatopmødet i København i 2009 lykkedes det ikke at enes
om en efterfølger til Kyotoprotokollen, hvilket skabte et diplomatisk dødvande i de
internationale klimaforhandlinger. Atomkatastrofen i Fukushima i 2011 svækkede
dogmet om, at atomkraftværker i udviklede økonomier er sikre. Ikke desto mindre, og
på trods af ekstreme vejrfænomener og rekordstor afsmeltning af is ved polerne,

domineres klimadebatten i EU stadig af gamle modeller og materiel interesse – i så høj
grad, at EU's emissionshandelssystem kollapsede i slutningen af valgperioden.
Hvad vi har opnået. De Grønne/EFA's største succes var forhandlingen om
energieffektivitets direktivet, der fastsætter energieffektivitetsmål for medlemsstaterne
indtil år 2020. Selvom målsætningen om at øge energieffektiviteten med 20 pct. blev
udvandet af Rådet, er det et vigtigt skridt fremad. Vi har også kæmpet for at afsætte
85 pct. af energiforskningsmidlerne i rammeprogrammet Horisont 2020 til forskning i
vedvarende energi og energieffektivitet. Derudover har vi sikret, at den europæiske
infrastruktur, der blev finansieret af TEN-T-instrumentet, opfylder EU's miljøstandarder
og klimamål, og at medlemsstaterne vil få mulighed for at inkludere miljøomkostninger i
vejafgiftssystemer for lastvogne. Vi har bidraget med nye idéer til Europas økonomiske
fremtid og fik flertal for vores strategi, der sigter mod en renæssance i industrien med
henblik på et bæredygtigt Europa. Sidst men ikke mindst er vores gruppe stadig den
stærkeste, kritiske stemme i EP, hvad angår skifergas og brugen af atomkraft, hvor vi
f.eks. anbefaler strammere sikkerhedsstresstests.
Hvad vi ikke kunne opnå. Vi har set i Stern-rapporten, hvordan fristerne for rettidig
indgriben er blevet udvisket, da Parlamentet afviste et ubetinget mål på 30 % for
reduktionen af drivhusgasser for 2020
uanset udfaldet af internationale
klimaforhandlinger. EU's emissionshandelssystem er et kaos, som forhindrer de
nødvendige fremtidsorienterede investeringer. Ydermere har vi ikke været i stand til at
komme med en europæisk version af det tyske Energiewende. På trods af vores
årvågenhed øgede Kommissionen sin støtte til atomenergi, hvilket risikerer at
undergrave behovet for at gøre "energiomstilling" til en hjørnesten i Europas fremtid.

3. For et sundt miljø
De vigtigste spørgsmål. I denne valgperiode så vi endnu en række fødevareskandaler på
EU-plan, lige fra grøntsager inficeret med EHEC-bakterien til hestekød i lasagne, hvilket
sætter spørgsmålstegn ved den anvendte praksis i landbrugsindustrien. Samtidig bliver
mange fiskebestande i EU stadig overfisket grundet industrielt trawlingfiskeri og
medlemsstaternes særinteresser, hvilket gør reformen af den fælles fiskeripolitik særligt
vigtig.
Hvad vi har opnået. Nu, hvor Europa-Parlamentet for første gang blev stillet på lige fod
med Rådet, både hvad angår reformer af den fælles fiskeripolitik og den fælles
landbrugspolitik, var vores største succes resultatet af afstemningen om den fælles
fiskeripolitik. Den har sat en stopper for overfiskeri og fastsatte, at der kun må fanges så
mange fisk, at bestanden kan genoprettes. I stedet for at tillade nationale flåder at
fortsætte fiskeri i henhold til historiske kvoter, afhænger kvoterne nu af miljømæssige
betingelser. I reformen af den fælles landbrugspolitik har vi introduceret miljømæssige
fokusområder: at begrænse monokulturer og at reservere en vis procentdel af
landbrugsarealet til beskyttelse af biodiversitet. De Grønne/EFA har også været
retningsgivende for gennemførelsen af Nagoyaprotokollen om biodiversitet, fik tilføjet
strenge bestemmelser om nanomaterialer i lovgivningen om biocider og fødevarer samt
fik beskyttet bier mod visse neonicotinoider i pesticider. Vi har kæmpet hårdt for at
opbygge Parlamentets modstand over for landbrugsindustriens pres for lettere
markedsadgang for genmodificerede organismer, og det lykkedes os at styrke
miljøkoblingen. Endeligt har vi i forbindelse med reformen om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) bidraget til processen med at lukke råstofkredsløbet ved at
begrænse eksporter af dette affald til ikke-industrialiserede lande.
Hvad vi ikke kunne opnå. Det lykkedes industrilobbyerne at mobilisere et flertal for at
forhindre trafiklysinspireret fødevaremærkning, de tog brodden af reformen af den fælles
landbrugspolitik ved at sikre uforholdsmæssig støtte til store industrielle landbrug, de fik
Europa-Parlamentet til at afvise begrænsningen på otte timer for dyretransport, og det
lykkedes dem at udvande mængden af WEEE-affald og procedurerne i forbindelse
hermed. Etiketter på fødevarer indeholder stadig ikke informationer om, hvorvidt dyrene
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er blevet fodret med genetisk modificerede organismer, og det europæiske enhedspatent
giver ikke en solid beskyttelse af biodiversitet og landbrugernes ret til forædling af frø.
På trods af en ny lovgivning mod ulovlig tømmerimport bliver ulovligt tømmer stadig
importeret til og forarbejdet i EU. Denne praksis kan umuligt forhindres uden
strafferetlige instrumenter til at bekæmpe den.

4. Kampen for menneskerettigheder samt sociale, demokratiske
og digitale rettigheder
De vigtigste spørgsmål. Under henvisning til nationale sikkerhedshensyn afholder
medlemsstaternes regeringer sig ikke fra at bringe fundamentale EU-rettigheder i fare.
De
genindførte
midlertidigt
grænsekontrol
som
en
reaktion
mod
immigrationstilstrømningen efter Det Arabiske Forår i 2011, og dokumenter offentliggjort
af whistlebloweren Edward Snowden om efterretningsvæsner, der aflyttede
telekommunikation, har afsløret den mest systematiske krænkelse af privatlivets fred i
Europa
i
årtier.
Der
blev
sat
spørgsmålstegn
ved
de
grundlæggende
menneskerettigheder i takt med, at krisen forværrede situationen for illegale
indvandrere, og efter at de reformer, der blev gennemført af Ungarns højreorienterede
regering, truede retsstatsprincippet. Ydermere blev skrøbeligheden ved EU's demokrati
afsløret, da det lykkedes to journalister fra Sunday Times, der udgav sig for at være
lobbyister, at tilbyde to MEP'er penge til gengæld for ændringsforslag.
Hvad vi har opnået. Med hidtil uset hjælp fra det civile samfund havde vi umådelig stor
succes med mobiliseringen mod ACTA, som kunne have forvoldt stor skade på
internetfriheden og privatlivets fred. Derudover lykkedes det os at stå imod over for
SWIFT-aftalen, der regulerer finansiel dataoverførsel til amerikanske agenturer, og PNRordningen, der videregiver passageroplysninger. Ved at kritisere den juridiske reform i
Ungarn gjorde vi opmærksom på nødvendigheden af at respektere EU's centrale værdier
og krævede en 'varslingsdagsorden', der skal overvåges af EU-institutionerne i tilfælde
af krænkelser af grundlæggende rettigheder. Selvom det ikke lykkedes at indføre et
fuldstændigt europæisk asylsystem, har vi forbedret situationen for flygtninge ved at
gøre forskellige former for diskrimination til begrundelse for at indrømme asyl samt ved
at
oprette
et
menneskerettighedskontrolpanel
med
ngo-repræsentanter
i
grænsekontrolagenturet Frontex. Vores indsats i forbindelse med det europæiske
borgerinitiativ hjalp med at reducere EU's demokratiske underskud, og det beviste sin
styrke i forbindelse med initiativet mod privatisering af vandforsyningen. I Udvalget for
Andragender har vi formidlet adskillige borgeres kampe mod den spanske kystlov,
kemisk affald i Huelva i Spanien samt forurening fra Taranto stålværket i Italien. Vi har
også fremmet dossierer om ligeløn og kvinders repræsentation i virksomhedernes
øverste ledelse.
Efter Sunday Times-hændelsen og Dalligate opnåede De Grønne/EFA kompromiser fra de
andre grupper om MEP'ernes adfærdskodeks, så dets bindende regler om finansiel
gennemskuelighed nu er blandt de strengeste i verden, selvom kodekset endnu ikke
omfatter strafferetlige instrumenter mod bestikkelse.
Hvad vi ikke kunne opnå. Vi så Europa-Parlamentet vedtage anden version af SWIFTaftalen, der kun indeholdt få overfladiske forbedringer i forhold til beskyttelse af
privatlivets fred. Industrilobbyer vanskeliggjorde vedtagelsen af en ambitiøs
databeskyttelsesaftale, der nu sidder fast i Rådets godkendelse ligesom vores forslag om
bedre regler i forbindelse med forældreorlov. På trods af vores anstrengelser for en
køreplan for LGBT-rettigheder har der ikke været nogen form for fremskridt på
lovgivningsområdet, og situationen for de illegale indvandrere i de sydlige
medlemsstater er fortsat frygtelig.
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5. Global solidaritet og sikkerhed
De vigtigste spørgsmål. Det mest betydningsfulde, geopolitiske skift for Europa i løbet af
de sidste 5 år skete i forbindelse med Det Arabiske Forår. I dag er der fortsat usikkerhed
om situationerne i Tunesien og Egypten, og i Syrien har det endda udviklet sig til
borgerkrig. Den stigende betydning af nye magter som Brasilien og Kina samt det
globale kapløb om naturressourcer har sat WTO-forhandlingerne på pause, hvilket har
drevet EU til at indgå adskillige tvivlsomme frihandelsaftaler, hvoraf forhandlingerne om
det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) med USA, som er den
mest omfattende af aftalerne, er blevet indledt for nylig. På udviklingsfronten er
årtusindudviklingsmålene samtidig blevet nedsat et år inden udløbsåret 2015.
Hvad vi har opnået. De Grønne/EFA har taget del i udformningen af den nyligt oprettede
Tjeneste for EU's Optræden Udadtil og Stabilitetsinstrumentet (IfS) og har kæmpet for
oprettelsen af en særlig EU-repræsentant for menneskerettigheder. Vi har været
drivkraften bag EU's holdning imod klyngebomber og krævede et totalt forbud mod dem.
Vi har sat udviklingsvenlig politikkohærens på EU's dagsorden. Vores krav imod
udenlandske skattely blev først underbygget af Udviklingspolitikken, hvorefter de blev
taget op af kommissær Šemeta. Efter Det Arabiske Forår har vi forhandlet om
forbedringer i EU's makroregionale strategi i Middelhavsområdet.
Hvad vi ikke kunne opnå. Det lykkedes os ikke at indføre forudgående eksportkontrol af
produkter med dobbelt anvendelse, såsom telekommunikationsteknologi eller kemikalier,
hovedsageligt fordi den tyske ALDE-delegation pludseligt skiftede mening. Grupperne
S&D og PPE fik en reformeret generel præferenceordning (GSP) igennem, hvilket
svækker udviklingsøkonomierne yderligere. I reformen af den fælles landbrugspolitik
blev vi nedstemt i afstemningen om at standse eksportstøtten, hvilket bringer den
globale fødevaresikkerhed i fare. Vores krav om bred økonomisk støtte til at stabilisere
demokratiseringen efter Det Arabiske Forår fik ikke den nødvendige støtte.

6. Kulturel mangfoldighed
De vigtigste spørgsmål. Den kulturelle mangfoldighed er sat under pres af en
globaliseret, ensartet kultur og udfordringerne ved et politisk integreret Europa.
Samtidig med at den økonomiske krise har lagt ekstra pres på kultur- og
uddannelsesprogrammer i hele Europa, har den også sat fokus på de økonomiske
aspekter af kultur, især da ACTA-debatten bragte ophavsretlige problemer frem i
forreste række. De to første MEP'er fra Piratpartiet i vores gruppe har styrket og
diversificeret vores position på dette område.
Hvad vi har opnået. De Grønne/EFA har brugt revisionen af udvekslingsprogrammer
inden for EU, som f.eks. ERASMUS, til at fremme uddannelsesmuligheder for alle. Vi har
sikret, at debatten om ophavsret og pirateri forbliver åben, og at der dermed tages
hensyn til forskellige holdninger og interesser i den kreative proces. Vi har haft stor
indflydelse på udformningen af det europæiske onlinearkiv Europeana. Vores
traditionelle ønske om kulturel mangfoldighed blev afspejlet i initiativet fra MEP'er fra
regionale partier, da vi gjorde opmærksom på værdien af og truslerne mod den
sproglige mangfoldighed i EU.
Hvad vi ikke kunne opnå. Hvad angår udvekslingsprogrammerne, lykkedes det os ikke at
blokere for en europæisk lånegarantiordning for masterstuderende, hvilket kan øge
unges risiko for at gældsætte sig. I adskillige ophavsretsretlige sager forhindrede pres
fra branchen vores åbne tilgang.
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