Sommer 2020

Nyhedsbrev fra Christel Schaldemose
Kære læser.
Snart venter en kort sommerferie. Jeg glæder mig
til den, for selvom vi ikke har rejst så meget, så
har foråret været ualmindeligt travlt alligevel. Det
bliver rart at kunne lægge telefonen væk for en
stund.
Det er også vigtigt at slappe af, for når
sommerferien er slut, får vi et meget travlt
efterår. Dels er der Corona-genopbygningen og så
skal vi konkretisere de store planer på det grønne
og det digitale område, de er EU’s
flagskibsprojekter.
Danmark og Belgien er efterhånden genåbnede.
Parlamentet har været i gang under hele krisen,
men vi har arbejdet rigtig meget på afstand fra
diverse hjemmekontorer. De seneste mange uger
har vi dog været tilbage i Parlamentets kontorer.
det er dejligt, men selvfølgelig holder vi
afstandskrav og andre forholdsregler. Vi bærer
maske på gangene, og vi får målt temperatur ved
indgangen. Møder med folk udefra foregår stadig
via videotjenester på nettet og vores dejlige
besøgsgrupper må stadig ikke komme ind.
Det er fantastisk at se kolleger igen og være i
stand til at tale mere fortroligt og på en anden
måde, end de elektroniske kanaler muliggør.
Sammenholdet om alt det vi er fælles om er
stærkt her i Parlamentet. Dét er vigtigt når vi skal
håndtere fælles udfordringer. især fordi vi ikke er
helt enige om hvordan vi klarer dem.
Nu kan vi for alvor se fremad. Det der var vigtigt
før corona er også vigtigt efter corona. Brexit,
klimaet og arbejdet med den digitale omstilling,
migration mm.
Brexitforhandlingerne er stadig i fuld gang, og vi
skal arbejde hårdt for at bevare det tætte forhold
og sikre et godt samarbejde med Storbritannien.
Vi skal være fair og saglige i vores forhandlinger,
men vi skal også være klare i mælet over for
briterne, så vi sikrer retfærdige handelsforhold.

Briterne skal selvfølgelig leve op til vores
standarder for fødevaresikkerhed, kemi i varer og
forbrugersikkerhed, hvis de vil sælge til EU.
Et grønt lyspunkt
Midt i en svær tid er der også lyspunkter. I
Danmark fortsætter de gode takter på klimaet,
senest med en politisk aftale, der inkluderer
energisektoren og industrien. Coronakrisen har
været den mest akutte, men klimakrisen er stadig
den største. Det må vi ikke glemme - heller ikke i
Europa-Parlamentet. For få måneder siden var
Europa godt på sporet af den grønne omstilling.
European Green Deal og et forslag til en
bindende europæisk klimalov lå på bordet. Der
var uenighed om tempoet og ambitionerne, men
den accelererende klimakrise stod centralt. Det
skal vi naturligvis holde fast i, og det er
afgørende, at vi sikrer at genopretningen af den
økonomierne bliver grøn. Vi skal klogt ud af
krisen. Vi skal ikke genskabe Europa som før
corona – vi skal genopfinde Europa i en ny og
grønnere version. En stor del af det bliver også at
gennemføre den digitale transformation, som jeg
arbejder med i efteråret. Ligesom i den grønne
omstilling ligger her mange arbejdspladser, som
vi skal sikre at Europa og Danmark får del i. Et
vigtigt led i det arbejde bliver EuropaParlamentets nye specialudvalg om kunstig
intelligens. Her har jeg fået en af de eftertragtede
pladser, og jeg glæder mig meget til at tage fat på
arbejdet i udvalget, som sigter mod at finde de
bedste løsninger til at sikre den europæiske
økonomi med de mange muligheder, som kunstig
intelligens giver.
Rigtig god sommer! Har du input eller spørgsmål
til mit arbejde, kan du kontakte mig her:
christel.schaldemose@ep.europa.eu
tlf. +32 228 45491 / +4540768626
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