Nyhedsbrev fra Christel Schaldemose
Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der tæller ned for tiden. Tæller ned til valget til Europa-Parlamentet,
der kommer tættere og tættere på. Samtidig er jeg spændt og lidt nervøs. Jeg glæder mig til den
kommende valgkamp, men er samtidig bekymret for at folketingsvalget bliver den 26. maj. Samme
dag som ”mit” valg.
For hver dag der går, bliver sandsynligheden større for, at statsministeren gør det overraskende og
vælger at afholde de to valg på samme dag.
Men jeg håber virkelig ikke det sker. For med alt det, der sker omkring os i verden og Europa, mener
jeg, at vi har brug for en god og grundig debat om EU-samarbejdet. Og det får vi med sikkerhed i
markant mindre grad, hvis der er valgkamp til Folketinget samtidig.
Men det kan hverken jeg eller andre jo ikke gøre så meget ved lige nu. Vi må vente og se.
Bedre produkter i fremtiden
I efteråret og igen her i starten af året har flere medier interesseret sig for, hvad EU egentlig gør, når
det handler om at kunne reparere defekte elektroniske apparater. De fleste kender nok det, at
støvsugeren, vaskemaskinen, computeren eller noget fjerde er gået i stykker, og det er ikke til at få
repareret.
Det er svært at finde reservedele eller sågar nogle der kan reparere produktet. Det nemmeste er
faktisk bare at købe nyt. Men det er jo en virkelig dårlig udnyttelse af vores ressourcer. For eksempel
bruger man op til 70 kilo materialer for at producere én smartphone. Så ville det jo egentlig være
smartere, hvis man kunne reparere telefonen, skifte batteriet eller hvad der nu skal til.
Bedre adgang til reservedele og reparationer er noget jeg har slået på tromme for flere gange her i
Europa-Parlamentet. Og nu ser det endelig ud til, der er ved at ske noget.
I det direktiv fra 2005 der hedder Ecodesign, er Kommissionen nu begyndt at indarbejde bedre
mulighed for reparationer og længere levetid for vaskemaskiner, køleskabe og andre elektriske
apparater.
Ecodesign har gennem årene gradvist skærpet kravene til energiforbruget for en lang række elektriske
apparater. Vi tænker ikke over det i det daglige, men ved at ændre på for eksempel en støvsugers rør
og mundstykke, har producenter kunne mere end halvere energiforbruget uden det har effekt på
støvsugningen. Og ved at ændre på designet på en lang række produkter vil vi i EU til næste år årligt
spare, hvad der svarer til hele Italiens energiforbrug. Det er ganske meget.
Og hvad kan vi så ikke udrette, hvis vi kommer skridtet videre, og gør det nemmere at reparere, i
stedet for at købe nyt? Jeg er overbevist om, at det er vejen frem.
Afslutning i PEST-udvalget
Siden foråret sidste år har jeg siddet med i et udvalg, der i dagligdagen går under navnet PESTudvalget. Og her har vi de seneste måneder endevendt alle EU-procedurer for godkendelse af
pesticider.

Udvalget blev nedsat af Europa-Parlamentet nedsatte på baggrund af hele glyfosat- og Monsantoskandalen. Den handlede om, at EU´s fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) ikke fandt nogle problemer
ved, at bruge pesticidet glyfosat, der er aktivstoffet i Round-up. Men agnturet havde i sin vurdering
blandt andet brugt Round-Up-producenten Monsantos egne analyser af produktet.
Modsat mente WHO´s agentur for kræftforskning, at glyfosat muligvis er kræftfremkaldende, og
derfor trak agenturet en ny godkendelse til brug af glyfosat i EU ud til det allersidste.
I PEST-udvalget er alle EU-procedurer for godkendelse af pesticider blevet gennemgået, og her midt i
januar har Europa-Parlamentet stemt den rapport igennem, som udvalget er kommet med.
Det arbejde er jeg rigtig glad for, for det betyder nemlig, at et flertal i Parlamentet mener, at der er
brug for mere gennemsigtighed, når et pesticid godkendes. På den måde undgår vi i fremtiden at for
eksempel kemiagenturets godkendelse af glyfosat sker på baggrund i Monsantos (producentens) egne
papirer.
Derudover er der flertal for at tilføre EU´s agenturer flere penge, så de kan lave deres egne uafhængige
rapporter - og så vi ikke er i tvivl om, at de er uafhængige. I sidste ende handler det jo om at beskytte
på vores miljø og borgernes sundhed.
Til sidst vil jeg ønske jer alle et godt nytår, og jeg glæder mig til at se jer alle under valgkampen og til
mine mange møder ude i landet.

