
på torsdag og fredag mødes Europas mest
magtfulde organ – Det Europæiske Råd – i
Bruxelles. På 24 timer skal EU-landenes stats-
og regeringschefer diskutere europæisk finans-
kontrol, EUs bidrag til en klimaaftale i København
og udnævnelse af den næste formand for Europa-
Kommissionen.

Topmødet vil være ugens næstvigtigste begi-
venhed i europæisk politik. Den vigtigste finder
sted kort inden, når EU-landenes borgerlige po-
litiske ledere mødes på Académie Royale de
Belgique på Rue Ducale. Fire timer – fra 13 til 17
– har de afsat til hinanden, inden de konserva-
tive regeringschefer skal videre til EU-topmødet
på Rue de la Loi. 

Det fire timer lange møde mellem tyske krist-
demokrater, franske gaullister, danske konser-
vative etc. ledes af den tidligere belgiske statsmi-
nister Wilfried Martens. De er i Europa-
Parlamentet alle samlede i den såkaldte PPE-
gruppe – Det Europæiske Folkeparti. 

Set udefra har de borgerlige ledere al mulig
grund til at smile. Resultatet af europaparla-
mentsvalget var lysende klart. Det blå Europa
vandt – det røde tabte. Og hvor samtlige partile-
dere i Danmark forbløffende nok kunne erklære
netop deres valgresultatet som en sejr, var er-
kendelserne anderledes realistiske i Bruxelles.

Lederen af den socialistiske gruppe i Europa-
Parlamentet, den tyske socialdemokrat Martin
Schultz, kaldte det “en sørgelig aften for soci-
aldemokraterne”.

Men når den indledende runde med lykønsk-
ninger og begejstring er overstået, vil et mere
besværligt spørgsmål rejse sig: Hvad skal sejren
bruges til?

De kolde tal viser, at PPE og den liberale grup-
pe ALDE tilsammen kan mønstre 47 pct. af stem-
merne i Parlamentet. Se figur 1. Dertil kommer
den nye borgerlige gruppe, som blandt andre de
britiske konservative og det tjekkiske regerings-
parti, ODS, er ved at forberede. Den ser bl.a. ud
til at komme til at omfatte det tidligere polske
regeringsparti PiS samt muligvis Dansk
Folkeparti. Regnes denne gruppe med, er der et
overbevisende borgerligt flertal.

Hvis de borgerlige ledere kan enes om, hvad
dette flertal skal bruges til, kan Europa stå over
for en politisk revolution på flere nøgleområ-
der. 

Det vurderer bl.a. Europa-Parlamentets tid-
ligere generalsekretær, Julian Priestley: “En sam-
let centrum-højre-koalition ledet af PPE vil have
en betydelig effekt på den praktiske politik. På kli-
maområdet vil man se en udvanding af de forslag,
der skal lede op til COP15-topmødet i København,
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Velkommen til 
det blå Europa
De borgerlige partier vandt en overbevisende sejr ved valget til Europa-Parlamentet  –  Men intern split-
telse kan gøre det svært at omsætte sejren i politiske resultater  –  En række centrale politikområder vil
stadig bygge på bredt samarbejde mellem socialister og konservative  –  Men på områder som finansiel
regulering, klimapolitik og arbejdsmarked kan det blå flertal blive en magtfaktor

Topmøde

Borgerligt topmøde skal
afklare, hvordan valgsejren
skal bruges.



og en lavere europæisk vilje til at bidrage med
løsninger efter COP15. EU-forslag på arbejds-
markedsområdet vil blive mindre ambitiøse, og
der vil blive mindre regulering af den finansiel-
le sektor.”

Også Simon Hix, professor ved London School
of Economics and Political Science, vurderer, at
det nye Europa-Parlaments politiske linje vil ad-
skille sig fra det gamle Europa-Parlament på fle-
re områder, f.eks. det økonomiske. Men han
tvivler på, at der går blokpolitik i områder som
retlige og indre anliggender og borgernes ret-
tigheder – det vil bl.a. sige det, der i Danmark
går under betegnelsen udlændingepolitik. Her
stemmer den liberale gruppe traditionelt sammen
med socialister og grønne.

“Der vil næppe komme nogen bemærkelses-
værdig ændring af Europa-Parlamentets politi-
ske holdninger på områder som borgerrettig-

heder, asyl og immigration,” vurderer Simon
Hix.

Tendensen bekræftes af Sara Hagemann fra
European Policy Centre i Bruxelles. Sammen
med blandt andre Simon Hix har hun været med
til at udvikle hjemmesiden votewatch.eu, hvor
MEPers stemmeafgivelse, mødedeltagelse og en
række andre parametre overvåges systematisk.
For Mandag Morgen har hun gennemgået både
de britiske konservatives og den liberale gruppes
ageren i den forgangne valgperiode.

“I alle afstemninger om europæisk integra-
tion har de britiske konservative stemt anderle-
des end PPE-gruppen. Men når det gælder den
daglige lovgivning, har de konservative stemt
sammen med PPE-gruppen i op imod 80 pct. af
alle afstemninger,” siger Sara Hagemann. “Ser
man på den liberale gruppe, har den stemt sam-
men med PPE-gruppen i mere end 80 pct. af de
tilfælde, der vedrører økonomisk lovgivning og
det indre marked. I spørgsmål om borgernes
rettigheder er andelen nede på 64 pct.,” fortæl-
ler hun.

Et tilfælde, hvor den liberale gruppe har stemt
sammen med centrum-venstre, var en afstem-
ning om en rapport om opholdsdirektivet tidli-
gere på året. Rapporten rummede blandt andet
en skarp kritik af Danmark, men de tre danske
venstrefolk stemte som de eneste i den liberale
gruppe sammen med de borgerlige. Se tekst-
boks. 

Borgerlig blok
Det afgørende spørgsmål på torsdagens møde i
PPE-familien er, hvordan de ønsker sig samar-
bejdet i Europa-Parlamentet de kommende fem
år. For godt nok har det borgerlige Europa fået
et flertal i EU-Parlamentet. Men en række fak-
torer sår tvivl om mulighederne for at udnytte
det offensivt:

•• NY KONSERVATIV GRUPPE. Den nye konserva-
tive udbrydergruppe vil på den ene side
grundlæggende være skeptisk over for EU-
konstruktionen i almindelighed og
Lissabon-traktaten i særdeleshed. På den
anden side er det ikke den rene protestsam-
menslutning. Gruppen vil tælle flere
nuværende og tidligere regeringspartier, og
den vil være nødt til at deltage i det daglige
lovgivningsarbejde i Europa-Parlamentet.

•• NY MAGTBALANCE I PPE. I det afgående
Europa-Parlament var de tyske kristdemo-
krater i CDU og CSU den altdominerende
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Note1: EPP: Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige 
Demokrater), PES: De Europæiske Socialdemokraters Gruppe, 
ALDE: Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, 
UEN: Gruppen Union for Nationernes Europa, Grønne/EFA: 
Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, GUE/NGL: Den 
Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, 
IND/DEM: Gruppen for Selvstændighed/Demokrati, EC: 
Europæsiske Konservative.
Kilde: Europa-Parlamentet & Mandag Morgen.
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Figur 1: Socialistgruppen ventes at vokse med 22 
italienske medlemmer, som er tæt på at melde 
sig ind. UEN-gruppen og IND/DEM bliver næppe 
videreført. Til gengæld vil britiske konservative 
lave en ny gruppe af europæiske konservative.

Enige om økonomi

Europas borgerlige stemmer
ofte sammen om økonomi og
det indre marked.



gruppe i PPE-samarbejdet. De er fortsat den
største, men dynamikken vil blive ændret
betydeligt af tre nye store borgerlige grup-
per: Silvio Berlusconis nye parti vil ud over
det gamle Forza Italia trække Alleanza
Nationale med sig ind i PPE-gruppen.
Nicolas Sarkozys UMP fik en massiv valgsejr
og bliver nu en væsentlig større magtfaktor.

Og endelig fik også Donald Tusks polske
regeringsparti et godt valg. Disse fire store
grupper skal forsøge at enes om PPEs linje.

• NY LIBERAL MAGTBALANCE. Tidligere var den
liberale gruppe domineret af de britiske
Liberal Democrats. De fik også denne gang
et godt valg, men det samme gjorde tyske
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På en række politikområder kan den borgerlige valgsejr forudses at få
stor betydning for Europa-Parlamentets politiske linje. På andre er det
stadig nationale hensyn, der deler holdningerne.

Nogle af de vigtigste emner, Parlamentet skal tage stilling til i den
kommende tid, er:

Økonomi

• Kapitalkrav. Revision af solvenskravene til finansielle virksomheder.

Især de britiske konservative vil kæmpe imod alt for skrappe krav.
Kapitalfonde truer allerede med at flytte fra London til Schweiz,
hvis det fremsatte forslag vedtages. Men både franske UMP og
tyske CDU går ind for skærpede krav til sektoren. Socialisterne
førte valgkamp på emnet.

• Tilsyn med den finansielle sektor. Topmødet skal i denne uge disku-
tere et forslag om forbedret tilsyn og etablering af et systemisk risi-
koråd.

Skillelinjerne går på tværs af den borgerlige lejr. Mange ønsker at
gøre den Europæiske Centralbank til fælles tilsynsmyndighed.
Lande uden for euroen er betænkelige ved den model, især
Storbritannien.

• Løn og vederlag i finansielle og børsnoterede selskaber. Forslag,
som skal modvirke lønstrukturer, der fremmer overdrevne risici, og
skabe større gennemsigtighed, når det gælder bonusordninger.

Den borgerlige lejr er delt. Britiske konservative og danske borgerli-
ge er imod, mens Sarkozys UMP er gået forrest i kampen for at
begrænse cheflønninger og bonusordninger i den finansielle sektor.
Tyske borgerlige støtter visse begrænsninger.

Klima, miljø & energi

• Revision af ETS. Det europæiske system for handel med CO2-kvoter
skal ændres, og der skal aftales nye byrdefordelinger mellem med-
lemslandene efter COP15.

Holdningerne går på kryds og tværs af Parlamentets politiske skil-
lelinjer og er stærkt nationalt prægede. Tyske MEPer vil beskytte
tysk industri, polakker vil begrænse Polens reduktionsforpligtelse
etc. Der er splittelser i alle politiske grupper, men samlet set er
industriens venner blevet stærkere.

Sundhed

• Patientmobilitet. Forslaget om patienters adgang til sundhedsydel-
ser i andre EU-lande skal andenbehandles efter valget.

Det borgerlige flertal ventes at vedtage forslaget mod socialister-
nes vilje – ligesom ved førstebehandlingen.

• Medicinalpakken. En række foranstaltninger omkring kopimedicin,
ulovlig distribution af medicin og receptpligtige lægemidler.

Den borgerlige lejr støtter i højere grad medicinalindustriens ret til
at håndhæve sine patentrettigheder, også i udviklingslande.

• Organtransplantation. Et nyt direktiv skal harmonisere kvalitets- og
sikkerhedskrav til transplantation af menneskelige organer.

Etisk præget debat, hvor holdninger går på kryds og tværs af natio-
nale og politiske skel.

Beskæftigelse og sociale forhold

• Barselsorlov. Kommissionen har foreslået ret til barselsorlov på
mindst 14-18 uger. Et udvalg i EP har foreslået 20 uger for kvinder
og 2 ugers obligatorisk fædreorlov.

Klare skillelinjer mellem blokkene, men også nationalt baserede
forskelle. Svenske MEPer ser f.eks. anderledes på pakkens ligestil-
lingsaspekter end deres sydeuropæiske gruppefæller. 

Indvandring og asyl

• Asylret. Et kommende forslag skal bl.a. sikre en værdig levestandard
for asylansøgere i hele EU, der skal laves regler om adgang til
arbejdsmarkedet, børns vilkår etc.

De borgerlige er splittede. Nogle af de borgerlige partier står for en
meget hård udlændingepolitik, andre lægger meget stor vægt på
borgernes rettigheder. De liberale stemmer ofte med den røde blok
i disse sager.

• Statutten for sæsonarbejdere. Forslaget skal fastsætte fælles ind-
rejse- og opholdsstandarder for sæsonarbejdere fra tredjelande, bl.a.
for at sikre dem mod udnyttelse.

Både ideologiske og nationalt betingede skillelinjer – sæson-
arbejdere er et vigtigt emne på nogle arbejdsmarkeder, men uden
væsentlig betydning på andre.

EU-finanser

• Budget mv. Ud over de årlige budgetter skal der vedtages en ny
finansiel ramme for EU-samarbejdet efter 2013.

Fronterne går snarere mellem nord og syd end mellem røde og blå.
De budgetrestriktive lande er især Storbritannien, Tyskland,
Holland, Danmark og Sverige. 

Eksterne forbindelser

• Tyrkiet. Optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet fortsætter.

Den borgerlige lejr er fuldstændig splittet. De britiske konservative
og polske PiS støtter tyrkisk EU-medlemskab. Det samme gør de
svenske og danske konservative – undtagen Bendt Bendtsen.
Tyske CDU og franske UMP taler i stedet om et privilegeret partner-
skab. 

MM | Business as usual eller borgerlig revolution?



FDP, der fordobler deres mandattal. Det kan
ændre balancen i den liberale gruppe. Efter
valget talte FDPs leder, Guido Westerwelle,
om behovet for at “afsocialdemokratisere”
Europa. 

Den første beslutning, de tre nye borgerlige grup-
per står over for, handler om den indbyrdes magt-
fordeling i Parlamentet. Det slagsmål kan få stor
betydning for de kommende fem års samarbej-
de.

Traditionelt har Europa-Parlamentet bygget sit
arbejde og sin indflydelse på et tæt samarbejde
mellem PPE og den socialistiske gruppe. Trods
de ideologiske forskelle ligger de i praksis tæt
på hinanden i store dele af det daglige lovgiv-
ningsarbejde. Se også figur 2. Da Parlamentet
skulle konstituere sig for fem år siden lavede de
to store grupper en aftale, som blandt andet be-
tød, at de delte posten som formand for Europa-
Parlamentet mellem sig. Inden valget var der lagt
op til en ny aftale af samme type, hvor den bor-
gerlige polak Jerzy Buzek midtvejs i valgperioden
ville blive afløst af den tyske socialdemokrat
Martin Schultz.

Nu diskuteres det for første gang nogensin-
de, om man skal forsøge sig med en ren borger-
lig konstituering. Det vil koste socialdemokra-
terne dyrt, når de interne poster i Parlamentet
skal fordeles.

Flertal med begrænset anvendelse
Eksperterne har vidt forskellige vurderinger af,
om der vil komme en ren højrealliance eller ej.
Simon Hix er overbevist om, at det borgerlige
Europa vil ende med at lave en alliance:

“Den interne dynamik i PPE-gruppen er ænd-
ret. Og dem, der sidder på magten nu, vil helle-
re tale med de andre borgerlige end med socia-
listerne. Jeg tror, det er meget usandsynligt, at der
kommer en ny storkoalition mellem PPE og so-
cialister,” siger Simon Hix.

Han henviser bl.a. til det forestående valg i
Tyskland, hvor CDU og SPD har gjort det meget
tydeligt, at de begge ønsker at afskaffe den sto-
re regeringskoalition, der er stærkt upopulær
hos begge partiers vælgere. 

“Det vil være meget besværligt for disse to
partier at danne en ny europæisk storkoalition,
et par måneder inden de går til valg på det mod-
satte,” siger Simon Hix.

Julian Priestley er af den diametralt modsat-
te opfattelse: “I PPE-gruppen er der mange, der
hellere ser et samarbejde med socialisterne end
et samarbejde med de nye konservative. Vi så det

f.eks. på valgaftenen, hvor Wilfried Martens slog
til lyd for et samarbejde mellem de partier som
er “tilhængere af det europæiske projekt,” siger
han. Bl.a. for kristdemokraterne i Benelux-lan-
dene vil det være lettere at forsvare et samarbej-
de med socialisterne over for de hjemlige væl-
gere end et samarbejde med euroskeptiske bri-
tiske konservative.

Han peger på, at et andet problem kan skabe
yderligere problemer for en borgerlig alliance. “Vi
ved endnu ikke, hvordan den nye konservative
gruppe kommer til at se ud. For øjeblikket ved vi,
at den kommer til at tælle ODS, som benægter
klimaforandringerne, og PiS, som er homofo-
ber. Men de britiske konservative skal ud og fin-
de yderligere partnere for at opfylde de formel-
le krav til en politisk gruppe. Jo flere ekstremer
de må lukke ind, jo mere uspiseligt bliver et sam-
arbejde for PPE,” siger Julian Priestley.

Samme vurdering har Sara Hagemann: “Det
er ikke åbenlyst, hvad der kommer til at ske nu.
De britiske konservative er nødt til at danne en
politisk gruppe – ellers får de stort set ingen ret-
tigheder i parlamentet, ingen tilskud, ingen or-
dentlige udvalgspladser, ingen ordførerskaber

Mandagmorgen 13

MM23 15. juni 2009

Figur 2: Ser man på den faktiske stemmeafgivning i den forgangne valgperiode, ligger 
EPP og den socialistiske gruppe tæt på hinanden. 

Note1: Figuren viser i stærkt forenklet form, hvordan flertallet af parlamentarikerne i den enkelte gruppe har stemt i 
konkrete sager. 
Kilde: Simon Hix & Abdul Noury: After Enlargement: Voting Patterns in the Sixth European Parliament, maj 2009.
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og mindre taletid. Men samtidig er det helt klart,
at de i Storbritannien vil blive bedømt på, hvem
de allierer sig med.”

Den første indikation af besværlighederne
kom allerede i denne uge. En af dem, der er me-
get interesseret i at komme med i den nye kon-
servative gruppe, er det danske valgs stemme-
sluger, Morten Messerschmidt. Han fløj til
Bruxelles allerede mandag og holdt tirsdag mø-
de med repræsentanter for de britiske konser-
vative. Modtagelsen var blandet. På den ene si-
de vil de britiske konservative ikke kategorisk
afvise noget. Omvendt var det tydeligt, at Dansk
Folkeparti ikke er de konservatives kop te.

Det illustrerer ikke blot, at DF er et stykke fra
at være stuerene i europæisk sammenhæng: Når
selv de britiske konservative har forbehold, hvad
tænker så ikke de borgerlige partier, der ligger
tættere på midten? Det viser også, hvor brede
holdningskløfter en borgerlig koalition er nødt
til at slå bro over. De britiske tories kan hurtigt
være nødt til at opsøge endnu mere kontrover-
sielle sengekammerater end Messerschmidt. 

Uenighederne på kryds og tværs kan komme
til udtryk på en lang række områder. Således er
både de britiske konservative, PiS og ODS stær-
ke tilhængere af tyrkisk EU-medlemskab, hvil-
ket Dansk Folkeparti er stejlt imod. I det bor-
gerlige Europa er modstanden mod optagelse
af Tyrkiet frem for alt udbredt i PPE-gruppen. 

Julian Priestley vurderer, at flere delegationer
i PPE-gruppen, frem for alt Benelux-landenes
kristdemokrater, vil presse på for en ny konsti-
tueringsaftale med socialistgruppen. “Jeg tror,
PPE vil ende med at byde socialisterne op til dans
endnu engang. Hele parlamentet var indstillet
på det inden valget. Man ved, hvad man har, men
ikke hvad man får. Samarbejdet er det sikre kort,”
siger han.

Simon Hix kommer til den modsatte konklu-
sion – også fordi man ikke automatisk kan for-
vente, at socialisterne vil støtte et bredt samar-
bejde for enhver pris. “I den franske valgkamp
blev socialisterne f.eks. kritiseret massivt for at
stemme så meget sammen med de borgerlige,”
siger han. MM

Ole Vigant Ryborg | or@mm.dk

Figur 3: Socialisterne tabte 
seks pct. af stemmerne. Det 
borgerlige Europa vandt valget. 
Men samtidig splittes de 
borgerlige grupper op i flere, 
og det kan blive svært at enes. 

Kilde: Europa-Parlamentet.
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MM | Slaget om Barroso
En af det nyvalgte Europa-Parlamentets første
opgaver bliver at afgøre José Manuel Barrosos
fremtid. EUs stats- og regeringschefer ventes i
denne uge at blive principielt enige om, at portugi-
seren skal fortsætte yderligere fem år som for-
mand for Europa-Kommissionen – selvom den for-
melle udpegelse må afvente, at Lissabon-trakta-
tens skæbne afgøres senere på året. 

Med et blåt flertal i Parlamentet burde det være
en let sag at få godkendt den borgerlige portugi-
ser. Men i magtspillet om europæiske topposter
er intet enkelt, og godkendelsen af Barroso er på
ingen måde sikker.

Den store borgerlige PPE-gruppe ventes naturligvis
at støtte ham. Men i den liberale gruppe, ALDE,
har nogle medlemmer – heriblandt de franske libe-
rale – allerede erklæret, at de vil stemme imod.
Der er betydelig modstand mod, at kristdemokra-
terne sætter sig på posterne som både kommissi-
onsformand og parlamentsformand. ALDE har ført
en hård kampagne for at køre den britiske liberale
Graham Watson i stilling til sidstnævnte post. 

Også i den konservative udbrydergruppe er der en
del kritik af Barroso, der ses som proeuropæisk
og integrationistisk. Det samme er tilfældet på
den yderste højrefløj, f.eks. i det britiske UK
Independence Party, som fik et godt valg. 

Ironisk nok ventes flere partier i socialistgruppen
til gengæld at støtte ham. Bl.a. britiske Labour og
socialdemokraterne fra Spanien og Portugal.

Venstrefløjsgruppen GUE har – ligesom de grønne
– allerede gjort det klart, at de vil stemme imod
Barrosos genudnævnelse.

Det kan altså blive close race. For at undgå, at
MEPerne kommer under pres fra deres hjemlige
partiledere, har Europa-Parlamentet indført i sin
forretningsorden, at afstemningen om godkendel-
se af kommissionsformanden er hemmelig. Det
betyder også, at gruppeformændene ikke kan kon-
trollere, om medlemmerne følger gruppens linje. 


