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Inledning 

 

Det finns personer som uttalar i EU-debatten att eftersom färre och färre är EU-motståndare så bör 

Vänsterpartiet släppa sin EU-kritik. Men varför är folk mindre EU-kritiska? 

Knappast på grund av att EU har blivit så mycket bättre. Tvärtom – EU-institutionernas arbete förtigs 

och kunskapen om EU är skrämmande låg – en organisation som styr Sverige så omfattande och tar 

en stor ekonomisk kaka från oss borde vi ha bättre kunskap om. 

 

Men… det politiska etablissemanget lärde sig en sak efter EMU-folkomröstningen 2003 – bäst att 

hålla EU-frågorna borta från den politiska debatten. Folk blir bara förbannade över slöseri och rädda 

för idén om Europas Förenta Stater. Svenska politiker, även vår statsminister, är bara mindre spelare 

i EU så varför ta kritik för något som man inte ens kan styra något över. 

 

Precis som varje ny generation måste vinnas för demokratin som styrelseprincip för samhället måste 

de likaså vinnas för EU-kritiken. I början av 1990-talet och även 2003 när vi folkomröstade om euron 

ökades folks kunskaper om vad EU gör och hur EU-institutionerna kapar åt sig politisk makt 

kontinuerligt från medlemsländerna. Med en död EU-debatt minskar folks förstående för EU-

kritikens existens. 

 

EU-motståndet grundar sig på starka basargument 

1/ Demokrati – EU är inte folkstyrt, beslutsstrukturer är komplicerade, beslut bereds och fattas ofta i 

slutna rum. Skulle EU vara en storskalig demokrati med omkring 400 miljoner röstberättigade 

(inräknat Storbritannien för tillfället) skulle EU-staten inte heller vara en välfungerande demokrati. 

Den representativa demokratin fungerar bäst småskaligt och blir allt sämre ju mer centraliserad den 

är. Avståndet mellan väljare och förtroendevalda får inte bli för stort. 

2/ Slutenheten i EU-institutionerna – EU:s utgifter kan inte granskas av allmänheten. Beslut som 

fattas i tjänstemannakommittéer, förhandlingar och beredningar av viktiga politiska inom och mellan 

EU-institutionerna sker oftast i det fördolda. Ansvarsutkrävandet för fattade beslut är inte möjligt att 

klara ut. 

3/ EU:s detaljbyråkrati för att reglera den inre marknaden går för långt – att reglera alla sorters varor 

som finns på den inre marknaden, att reglera jordbruksvaror etc skapar en byråkrati utan någon som 

helst avgränsning. EU-byråkratin hittar ständigt hittar nya uppgifter för sig själva och behöver alltid 

utökas. 

4/ Det finns ingen maktdelning mellan EU och medlemsländerna. Tvärtom kan EU alltid lägga under 

sig nya politikområden och bygga ny lagstiftning närhelst de finner det befogat. Ett ”allt tätare 

samarbete” är grunden i EU:s Maastrichtfördrag. 

5/ Med euron som valuta skapades nya problem för EU – som måste lösas med än mer överstatlighet 

– en finanspolitik för EU, en finansminister för EU, en bankräddningsunion, EU-skatt och så vidare. 

Euron i sig har varit en felkonstruktion när räntan sätts i Frankfurt am Main för ett enormt 

geografiskt område som inte passar sig för en enda räntenivå. Arbetskraften är inte heller så rörlig på 

EU:s inre marknad att en finsk skogsarbetare med lätthet kan bli vingårdsarbetare i Spanien – språk- 

och kulturskillnader gör att arbetsmarknaden inom EU är begränsad för de flesta. 

6/ Bygget av murar runt EU med EU:s gränsbevakningsstyrka FRONTEX, skapandet av en gemensam 

krigsmaterielmarknad, arbetet att skapa en EU-armé för hela EU, skapandet av en gemensam 
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underrättelsetjänst genom PESCO (det permanenta strukturerade samarbetet) och så vidare är alla 

delar i militariseringen av EU med syfte att skapa en supermakt. 

7/ EU:s gemensamma fiskeripolitik orsakar en rovdrift och utfiskning av världshaven. Av rent 

egoistiska skäl sluter EU fiskeavtal med fattiga afrikanska länder om att fiska i de senares fiskevatten. 

Det förhindrar utveckling i Afrika och fiskar ut dessa länders fiskevatten. 

8/ Den gemensamma jordbrukspolitiken i EU skapar med sina subventioner en överproduktion. 

Överproduktionen dumpas i fattiga länder i omvärlden och slår ut dessa länders 

livsmedelsproduktion. Samtidigt är det så att EU:s jordbrukssubventioner går till största delen till det 

så gott som industriella storjordbruket, vilka har goda förutsättningar att klara sig på den fria inre 

marknaden utan bidrag. 

9/ Det är den marknadsvänliga centerhögern som styr EU och de har föga intresse för miljöpolitik, 

föga intresse för arbetarnas rättigheter, total avsaknad av socialt medvetande. 

Centervänsterkrafterna i form av de socialdemokratiska/socialistiska partierna hade både förlorat sin 

ursprungliga ideologiska inriktning och många av sina väljare – de är helt enkelt besegrade på flera 

plan. Större klasskillnader utvecklas ständigt på EU:s inre marknad och de som styr EU har inga 

problem med det. 

 

De grundläggande kunskaperna om hur EU styrs saknas bland allmänheten och även statsvetare och 

journalister – såvida man inte arbetar med EU-frågor dagligdags. Hur många vet något om 

beslutsstrukturen i EU och vad som skiljer EU-institutionerna åt? 

 

Under femårsperioden 2014-2019 när EU-kommissionen leddes av luxemburgaren Jean-Claude 

Juncker lades ungefär 700 lagsförlag som inlemmas i svensk lagstiftning. Vilken demokratisk påverkan 

hade vi som bor i Sverige på dessa förslag? I vilken mån styrs Sverige ”ovanifrån” idag? 

 

Sedan 1979 är EU-parlamentet direktvalt – men i vissa frågor står man helt utanför beslutsprocessen 

i EU, som till exempel utrikespolitiken. Men EU-parlamentets egen vision är att man verkligen ska 

bestämma över ALLT i Europa i framtiden. Då menar man verkligen allt, från kommatecken i 

läroplaner för grund skolan till de stora dragen på den globala scenen samt rymdpolitiken. 

 

EU-parlamentet är långtgående i sina visioner om skapandet av Europas Förenta Stater. Till exempel 

driver man sedan 1994 att EU ska kunna ta ut egna skatter från privatpersoner och företag. Detta för 

att fylla på EU:s kassakistor för ”mer Europa”, det vill säga att EU skall ta över allt mer av politiskt 

beslutsfattande. EU-parlamentet vill se en EU-armé, en stark EU-gränsbevakningsstyrka. en exekutiv 

EU-president, en EU-finansminister, en EU-utrikesminister med ett EU-utrikesdepartement som den 

enda företrädaren för EU i dess helhet mot omvärlden, att EU skall ha en enda röst i FN och andra 

internationella organisationer, att EU ska ha en industripolitik, en bostadspolitik, en rymdpolitik, en 

turistpolitik, en utbildningspolitik och så vidare. Till slut blir det ingen roll kvar för de nationella 

parlamenten – EU-parlamentet har tagit över allt. 

 

För fredens skull måste vi offra lite självständighet (och demokrati) sägs det ofta i debatten. 

Elitpolitikerna i EU anser sig ha så högtstående mål med EU att när olika folk inte förstår EU-frågan så 

måste dö köras över. När EU:s Maastrichtfördrag skulle antas av de dåvarande medlemsländerna 

1992 sades det först att om ett land röstar nej faller förslaget. Men så röstade Danmark nej i en 

folkomröstning i juni 1992. Då ändrade man tonläge i Bryssel och sade att ett (litet) land kunde inte 
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få stå i vägen för ”Europas enande”. En liten kompromiss i kanten förhandlades fram med Danmark 

som i en andra folkomröstning om Maastrichtfördraget plus Edinburghuppgörelse röstade ja i maj 

1993. När sedan Irlands väljare i en folkomröstning i juni 2001 röstade nej till Nicefördraget kunde 

inte heller det tolereras av Bryssel med diverse ursäkter. Irland fick folkomrösta en andra gång i 

oktober 2002. Då blev det ja och allt var i sin ordning igen. Men EU ville gå vidare i överstatlig riktning 

och 2005 skulle man i medlemsländerna anta det konstitutionella fördraget. Spanien röstade ja först 

20 februari 2005, sedan röstade Frankrike nej 29 maj och Nederländerna röstade också nej 1 juni. Då 

avbröts i princip ratificeringsprocessen, med undantag av Luxemburg röstade ja 10 juli. Det 

argumenterade för att fler hade röstat ja än nej i dessa fyra länder sammanlagt. Men troligen skulle 

folken i Storbritannien, Irland, Danmark och Sverige rösta nej och chans gavs så EU-eliten i Bryssel 

kastade in handduken. Men istället gjorde man om det konstitutionella fördraget till 

Lissabonfördraget – typ 96% identiska förslag. Lissabonfördraget skulle inget land folkomrösta om 

var tanken – inget för vanligt folk att lägga sig i när de inte förstår fredskapande grundprinciper, 

enligt EU-eliten. Men Irland måste enligt sin grundlag rösta om ett EU-fördrag – och de röstade nej i 

juni 2008. Då fick man tvinga Irland att folkomrösta en gång till (än en gång precis som 2001-2002) – 

de röstade då ja i oktober 2009. 

Några andra folkomröstningar har också satt skräck i EU-politikereliten – Danmark röstade nej till 

euron i september 2000 och Sverige röstade nej till euron i september 2003. Danmark har ett 

juridiskt undantag mot euron, men det har inte Sverige och EU-kommissionen har uttalat att de så 

småningom ska ta Sverige i hampan för fördragsbrott. 

Danmark röstade också nej i en folkomröstning i december 2015 till att häva deras ”opt-out” inom 

justitiepolitiken. Danskarna vill fortsatt styra över sin egen justitiepolitik. Men så kom stora 

folkomröstningschocken – efter många års häftig debatt i Storbritannien om EU-medlemskapets vara 

eller inte vara anordnades en folkomröstning i juni 2016. Folket röstade att lämna EU. Men denna 

fråga är inte färdigbehandlad – en andra folkomröstning har föreslagits. Från Bryssels sida har man 

varit högst oförstående till detta folkomröstningsresultat och krävt en hög ekonomisk kompensation 

av Storbritannien när de som en stor nettobetalare till EU-kassan lämnar klubben. 

Sammantaget – politikereliten i Bryssel har alltid rätt om EU:s utveckling – om folken i olika länder i 

folkomröstingar motsätter sig Bryssels planer så måste de köras över – för folken har inte förstått. Är 

det demokrati? 

 

I Sverige och de flesta andra medlemsländer har det politiska hantverket i årtionden handlat om att 

skära i den gemensamma sektorn vård, skola och omsorg samt givetvis i försvar, polis, 

domstolsväsende med mera. 

I EU däremot har budgeten ständigt ökats och det verkar hela tiden finnas skattepengar till 

förfogande för nya projekt, som till exempel införandet av ett EU-kulturarvsmärke (trots att sådana 

kulturarvsmärken finns redan både från FN och nationellt), utdelning av tågluffarkort till ungdomar 

runtom i Europa, skapandet av ett EU-filmpris, ständigt ökande budget för europeiska politiska 

partier och deras tankesmedjor (skapas uppifrån EU då partierna i medlemsländerna inte vill 

finansiera dessa EU-partier), ständig ökning av anslagen till EU-partier och deras tankesmedjor som 

få känner till existensen av, utveckling av EU:s säkerhets- och utrikespolitik på en mängd olika plan 

etc. 

EU vill gärna kopiera varumärken från det federala USA – USA har ”green cards”, EU ska ha 

”bluecards”, USA har en kustbevakning – EU ska ha FRONTEX, USA har FBI - EU ska ha Europol, USA 
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har CIA - EU ska ha PESCO, USA har US Army – EU ska ha EU Army, USA har federala presidentval – 

EU ska ha val av ”spetskandidater” i EU-parlamentsvalen etc 

 

Dubbla tungor – man säger en sak i Bryssel och en annan i Sverige 

Det är EU-parlamentarikerna som är de som är aktiva och drivande i de av EU skapade EU-partierna. 

Genom dem har man verktyg att skapa Europas Förenta Stater. Det sker genom små steg. Inför EU-

parlamentsvalen 2014 och 2019 nominerade de stora EU-partierna ”EU-presidentkandidater” – 

kandidater bland vilka man tänkte sig att en av de nominerade skulle bli president i EU-

kommissionen efter valet. 

EU-federalisterna och media i en del EU-länder profilerades dessa kandidater som 

presidentkandidater, vilka representerade EU-partier med olika politiska viljor (men i de TV-debatter 

som hölls 2014 var kristdemokraten Junker och socialdemokraten Schulz påfallande eniga om det 

mesta). Men i Sverige tonades betydelsen av dessa kandidater ner av Socialdemokraterna och 

Moderaterna. När till exempel Martin Schulz besökte Sverige under EU-parlamentsvalkampanjen 

2014 kallades han för ”Socialdemokraternas europeiska toppkandidat”. 

Likaså under EU-parlamentsvalrörelsen 2019 var det tyst i Sverige om EU-partiernas krav att 

”spetskandidater” skulle vara de enda som kom ifråga till att bli ”president av EU-kommissionen”. 

När stats- och regeringscheferna sedan skulle utnämna en ordförande i EU-kommissionen var de i 

denna grupp inte särskilt förtjusta i den kandidat, Manfred Weber, som nominerats av det 

kristdemokratiska EU-partiet. Från EU-parlamentets sida hävdades med emfas att 

”spetskandidatkonceptet” måste följas och Weber följaktligen utnämnas. Men hur väl förankrat var 

”spetskandidatkonceptet” i de olika medlemsländerna? Inte alls i många länder – det var ett 

konstruerat Brysselfenomen. 

 

I Sverige har det också varit tyst om EU-parlamentets stora federalistprojekt att varje väljare skall ha 

två röster i EU-parlamentsvalet. Positionerna i EU-parlamentet har skiftat något över åren, men EU-

federalisternas innersta krets – utskottet för konstitutionella frågor i EU-parlamentet drev på 1990-

talet att 10-15% av EU-parlamentarikerna skulle väljas i en valkrets för hela EU. Då skulle man alltså 

reducera delegationerna från medlemsländerna till EU-parlamentet, Sverige skulle kanske släppa två 

mandat till EU-valkretsen. Under mandatperioden 2009-2014 drev utskotten för konstitutionella 

frågor att man skulle utse 25 ”super-MEPs” i en EU-valkrets, kända EU-politiker som Tony Blair, Silvio 

Berlusconi och dylika kunde då kandidera på socialdemokratiska eller kristdemokratiska partilistor 

som väljs av i valkretsen där samtliga cirka 400 miljoner röstberättigade har en röst. 

Inte ens i en federal stat som USA har man en federal valkrets för hela landet. Men i EU driver 

federalisterna detta. I Sverige har det varit tyst om detta. 

 

Brexit – en betydande medlem lämnar klubben och ”EU-visionärerna” är superförbannade 

EU-eliten vill statuera ett exempel vad som händer om man sviker EU-klubben. EU ville att 

Storbritannien skulle ”krascha” ut ur EU avtalslöst – allt för att skrämma andra EU-länder och deras 

medborgare och påvisa vilken katastrof det skulle vara att lämna EU.  

Den 6 februari 2019 uttalade EU:s  ”president” (Europeiska rådets ordförande) Donald Tusk på en 

presskonferens att han var sysselsatt med att "wondering what a special place in hell looks like for 

those who proposed Brexit without a sketch of a plan". 
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Någon ekonomisk katastrof blev det inte när Storbritannien röstade för Brexit – trots att det hade 

utmålats i detalj under den brittiska folkomröstningen som scenario om britterna röstade för EU-

utträde. 

EU behöver Storbritannien som nettobetalare till EU-budgeten. Bekymren för EU-budgeten har man 

dolt bakom ett pokeransikte. Det gäller att inte visa svaghet i EU-projektet när ett stor land lämnar – 

annars kan allt falla ihop. 

Det var från brittiska politiker och från brittiska journalister kritiska inslag och nyheter om EU-

institutionerna kom ut till allmänhetens kännedom. EU:s pengaslöseri, Brysselstyrets idéer och 

projekt för byggandet av EU-överstaten avslöjades skoningslöst i brittisk press. Nu försvinner ett land 

ur EU som var hårt arbetande granskare och bra på att exponera av EU-systemets brister. 

Efter Brexit har EU-parlamentet blivit än mer ”visionära” om skapandet av en EU-stat. Men i Sverige 

ligger man lågt med att debattera den frågan. Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna 

och Centerpartiet är väl medvetna om att motståndet mot ett Europas Förenta Stater är starkt i 

Sverige. För att inte EU-skepticismen ska få fäste i Sverige anser dessa partier att det är bäst att ligga 

lågt med hela EU-debatten. Bäst är om folk i Sverige vet så lite som möjligt om vad som händer i 

Bryssel. 
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Kapitel 1 

Den grundläggande styrningen av samhället – genom representativ demokrati 

 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i 

regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.  

Men hädanefter då Sverige blev medlem av den Europeiska unionen 1 januari 1995 står 

EU:s fördrag över svensk grundlag och andra institutioner ska utöva beslutanderätt över Sverige än 

de som anges i regeringsformen. Det handlar framför allt om EU:s ministerråd, EU-parlamentet, EU-

kommissionen och EU-domstolen. Enligt EU:s regler får dessa överstatliga EU-institutioner den 

uppgift att besluta om lagstiftning som enligt den svenska grundlagens regler tillkommer riksdagen. 

Det svenska folket överlämnade helt enkelt mycket av sin självständighet till EU när landet blev 

medlemmar i denna överstatliga union. Enligt EU:s fördrag ska till exempel Sverige ge upp sin egen 

valuta och gå över till euro. Men teknikaliteter har gjort att Sverige hittills lyckats avstå från detta, 

även om teknikaliteterna bottnar i en politisk ovilja att gå med i detta ”EU-projekt”. Den 

folkomröstning som hölls i Sverige om euromedlemskap 2003 och resulterade i ett nej med stor 

majoritet, har aldrig accepterats av EU-kommissionen och EU-parlamentet. 

 

EU och bristen på demokrati 

En enskild medborgares rösträtt påverkar inte längre den politiska styrningen av Sverige då EU 

bestämmer i stor omfattning över Sverige idag – och EU-institutionernas makt över Sverige ökar dag 

för dag genom ny lagstiftning på allt fler politikområden. 

 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i 

regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver 

hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga 

makten ska fördelas. 

Men sedan Sverige gick med i EU har man, i något krångliga ordalag, skrivit in att om EU bestämmer 

så gäller det över Sveriges invånares vilja. 

Följande citat är ett klart bevis för hur fel ja-sidan hade 1994: 

 

”Dessutom fattar man inom EU gemensamma beslut om t ex jordbruk, transporter och vissa 

miljöfrågor. I dessa frågor har EU s k överstatlig rätt - det vill säga alla medlemsländer är skyldiga att 

följa de beslut man enas om… Alla gemensamma beslut som man fattar inom EU arbetas fram 

genom förhandlingar. Inget medlemsland blir överkört.” (Författarens understryckning) 

(Sidan 5 i ”Nu gäller det! 13 nov” Bilaga i dagstidningarna, utgiven av Ja-sidans fyra 

kampanjorganisationer 1994) 

Visst arbetas beslut fram genom förhandlingar, men sist och slutligen förekommer det att ett eller 

flera medlemsländer röstas ned i EU:s ministerråd. 

 

EU-parlamentet – en oerhörd centralisering av politisk makt 

I EU-parlamentsvalet 2014, vilket omfattade 28 länder, var 392 miljoner människor röstberättigade. 

Ett sådant centraliserat system med 392 miljoner röstberättigade gör folk passiva – många tänker; 

vad kan jag påverka med min lilla röst? 
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De 392 miljoner röstberättigade 2014, varav drygt 168 miljoner avgav sina röster, utsåg 751 EU-

parlamentariker. Det största medlemslandet Tyskland hade 96 platser på 62 miljoner väljare, 

Luxemburg hade 6 platser på 264 000 väljare. 

De två största partifamiljerna har på olika sätt försökt skapa ett tvåpartisystem, med en blick på hur 

det fungerar i USA. I stora medlemsländer med många mandat har man via valsystemet försökt att 

minska den partipolitiska mångfalden. I Italiens fall har man lyckats få bort de udda småpartierna 

från EU-parlamentet. I Tyskland underkände landets författningsdomstol femprocentsspärren i EU-

parlamentsval, samt även ett förslag om en treprocentsspärr som infördes 2013 underkändes av 

domstolen. Sju småpartier i Tyskland blev 2014 representerade i EU-parlamentet med ett mandat 

vardera. En stor skillnad mot till exempel EU-valet 1994 i Tyskland då vänsterpartiet PDS inte fick 

något mandat trots cirka 1 670 000 och inte heller liberala FDP med cirka 1 443 000 röster. Detta 

samtidigt som det kristdemokratiska partiet i den tyskspråkiga regionen i Belgien erhöll ett mandat 

med 12 000 röster. 

Nåväl, den tyska författningsdomstolen må ha underkänt den tyska femprocentsspärren i EU-

parlamentsval, men Tysklands kristdemokratiska regering såg till genom lobbyarbete i Bryssel att de 

på EU-nivå reglerades att ett stort land som Tyskland skulle ha en procentsspärr. Ministerrådet och 

EU-parlamentet reglerade att länder med minst 35 EU-parlamentsplatser skulle ha en procentspärr 

på två till fem procent till EU-parlamentsvalet 2024. På så vis infördes alltså spärren mot småpartier 

av EU för Tyskland i EU-parlamentsvalen. Men denna spärregel har i skrivande stund ännu inte trätt i 

kraft då den ska ratificeras av samtliga EU-länder. I Tyskland behöver man ha en två tredjedels 

majoritet för förslaget såväl i Förbundsdagen som i Förbundsrådet. Inför EU-parlamentsvalet 2019 

blev det inget beslut om att bekräfta EU:s förslag till spärrgräns. 

Att påstå att de kristdemokratiska och socialdemokratiska partifamiljerna är sanna demokrater 

stämmer inte med verkligheten. De gör vad de kan för att skaffa sig fördelar i ett redan centraliserat 

valsystem där minoritetsröster ska marginaliseras. 

 

EU-parlamentsvalet – det minst populära valet i samtliga medlemsländer 

I EU-valet 1999 sjönk valdeltagandet under 50% sammanlagt över hela EU. I EU-parlamentvalen 2009 

och 2014 låg valdeltagandet på cirka 43%. I EU-parlamentsvalen 2019 ökade valdeltagandet över hela 

EU till cirka 51%, men valdeltagandevindarna blåser olika av flera anledningar. I nio av de 28 

medlemsländerna minskade valdeltagandet. Det spelar stor roll för valdeltagandet i EU-

parlamentsvalen om man i medlemsländerna på samma valdag anordnar nationella val eller regional- 

eller lokalval, eller folkomröstningar. Då ökar valdeltagandet i EU-parlamentsvalet påtagligt. 

EU har lagt stora pengar på kampanjer över hela EU om vikten av att rösta i EU-parlamentsvalet. 

Inför EU-parlamentsvalet 2014 lade man motsvarande 110 miljoner kronor för ökat valdeltagande. 

Det största medlemslandet Tysklands delstater har börjat lägga kommunval på samma valdag som 

EU-parlamentsvalet, vilket höjt valdeltagandet i det största EU-landet i det sistnämnda valet. Det 

märks i hela EU:s valstatistik när valdeltagandet i Tysklands går upp eller ner då landet har mer än 61 

miljoner röstberättigade.  

I Slovakien 2014 var valdeltagandet rekordlåga 13,05%. 2019 förbättrades det till 22,7%. Men några 

månader tidigare hade det varit presidentval i Slovakien, 16 mars 2019 deltog 48,7% i första 

valomgången och 30 mars deltog 41,8% i andra valomgången. I den fattiga stadsdelen Lunik IX i den 

slovakiska staden Kosice röstade 3,1% i EU-parlamentsvalet 2019, vilket ändå var procentuellt sett en 

stor ökning, i EU-parlamentsvalet fem år tidigare var valdeltagandet 0,74% i Lunik IX. 
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I Danmark röstade 66,1% i EU-parlamentsvalet 26 maj 2019, en och en halv vecka senare, 5 juni, gick 

man till val för att rösta till sitt nationella parlament Folketinget. Då var valdeltagande 84,5%. Det är 

inte exakt samma väljarkår i dessa två val men det konstaterades efteråt att det blev högre 

valdeltagande i det danska EU-parlamentsvalet tack vare en hög politisk temperatur i landet inför 

deras nationella parlamentsval. 

I Estland hade man val till det nationella parlamentet 3 mars 2019. Då var valdeltagandet 63,7%. I EU-

parlamentsvalet drygt tre månader senare röstade 37,6% i Estland. 

 

EU-parlamentsvalet hamnar alltså väldigt mycket i skuggan i jämförelser med val på de nationella 

politiska scenerna. Mycket av den politiska debatten är koncentrerad till för eller mot sittande 

regering i ett EU-land – EU-institutionerna är i bakvattnet, även om de styr mycket av människors 

vardagsliv och gradvis tar över allt fler politiska beslut. 

 

EU-parlamentet anser sig stå över de nationella och regionala parlamenten i medlemsländerna. I 

framtiden ser EU-parlamentet sig som den instans som skall vara den högst beslutande i ett Europas 

Förenta Stater. 

Men samtidigt är fakta entydiga. Valdeltagandet i EU-parlamentsvalen är det klart lägsta av valen till 

samtliga parlamentariska nivåer. Några exempel: 

 

Lettland 

Parlamentsval oktober 2018 54,6% valdeltagande 

Lokalval juni 2017 50,4% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2019 33,5% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2014 30,2% valdeltagande 

 

Portugal 

Parlamentsval oktober 2015 55,8% valdeltagande 

Lokalval oktober 2017 55,0% valdeltagande 

Presidentval januari 2016 48,7% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2014 33,7% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2019 30,7% valdeltagande 

 

Tjeckien 

Presidentval andra omgången januari 2018 66,6% valdeltagande 

Presidentval första omgången januari 2018 61,9% valdeltagande 

Parlamentsval (kammaren) oktober 2017 60,8% valdeltagande 

Kommunval första omgången oktober 2018 47,3% valdeltagande 

Regionval oktober 2016 34,6% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2019 28,7% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2014 18,2% valdeltagande 

 

Hessen, Tyskland 

Förbundsdagsval september 2017 77,0% valdeltagande 

Landtagsval oktober 2018 67,3% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2019 58,5% valdeltagande 
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Kommunval mars 2016 48,0% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2014 42,2% valdeltagande 

 

Sardinien, Italien 

Parlamentsval mars 2018 65,5% valdeltagande 

Konstitutionell folkomröstning december 2016 62,5% valdeltagande 

Regionval februari 2019 53,8% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2014 42,0% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2019 36,25% valdeltagande 

 

Sverige 

Riksdagsval september 2018 87,2% valdeltagande 

Landstings/regionval september 2018 83,75% valdeltagande 

Kommunval september 2018 84,12% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2019 55,3% valdeltagande 

EU-parlamentsval maj 2014 51,1% valdeltagande 

 

Sverige har utökat möjligheterna till förtidsröstning. Dock, fortfarande ligger engagemanget och de 

politiska partiernas kampanjbudgetar långt under motsvarande i de inrikespolitiska valen. 

Men ”all politik är lokal” som ett ordspråk säger. Det bevisades mycket tydligt i det svenska EU-

parlamentsvalet 2019. EU må vara viktigt i perspektivet av att välja representanter till EU-

parlamentet som ska arbeta med frågan om hur de demokratiska strukturerna ska se ut i EU samt 

stora frågor som EU-armé, EU-skatt med mera. Men samtidigt med EU-parlamentsvalen har några 

kommuner i Sverige anordnat lokala folkomröstningar som till exempel ombyggnad av badhuset 

(Essunga 2014) eller kommunsammanslagning (Borgholm och Mörbylånga 2019). Valdeltagandet i 

dessa lokala folkomröstningar har bevisligen påverkat valdeltagandet i EU-parlamentsvallen. 

 

Valdeltagande i kommuner som hade en lokal folkomröstning samtidigt som EU-parlamentsvalet 

2019 (men ingen lokal folkomröstning samtidigt med EU-parlamentsvalet 2014):: 

Kommun Valdeltagande EU-val 
2019 

Valdeltagande EU-val 
2014 

Skillnad i 
valdeltagande 

Svedala 68,4 47,3 +21,1 

Borgholm 69,0 49,6 +19,4 

Mörbylånga 70,5 51,9 +19,4 

 

Valdeltagande i kommuner som hade en lokal folkomröstning samtidigt som EU-parlamentsvalet 

2014 (men ingen lokal folkomröstning samtidigt med EU-parlamentsvalet 2019): 

Kommun Valdeltagande EU-val 
2019 

Valdeltagande EU-val 
2014 

Skillnad i 
valdeltagande 

Bromölla 48,5 52,0 -3,5 

Skellefteå 53,4 57,4 -4,0 

Essunga 55,5 61,9 -6,4 

 

Att anordna lokal folkomröstningar påverkar alltså valdeltagandet i EU-parlamentsvalen, vilket kan 

konstateras av tabellerna ovan. Det är inte till skada för EU-parlamentsvalet att kombinera detta val 

med andra val eller folkomröstningar. 
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Möjligheten att lura väljarna när EU-parlamentet är så okänt 

EU-parlamentet befinner sig rent fysiskt långt utan för Sveriges gränser, och värre – när man håller 

sina sessioner i Strasbourg är få svenska journalister på plats. Oftast blir det bara några TT-notiser i 

svens media. 

Den dåliga kunskapen om vad EU-parlamentet sysslar med gör att svenska ledamöter kan bluffa om 

att de har uppnått betydande resultat respektive lätt kan skyla över eventuella misstag de har begått. 

De svenska partierna och kandidaterna i EU-parlamentsvalen blåser upp sin egen betydelse och 

använder politiska slogans som ibland inte har någon koppling till vilken politisk linje de ställer upp på 

i sina respektive grupper i parlamentet. 

Till exempel har de svenska Socialdemokraterna i flera EU-parlamentsvalrörelser hävdat att högern 

styr i EU-parlamentet sedan 1999. Men sanningen är den att sedan 1999 är Kristdemokraterna större 

som partigrupp än Socialdemokraterna. Men dessa två partigrupper samt Liberalerna och i viss mån 

de Gröna styr EU-parlamentet tillsammans. Före 1999 var Socialdemokraterna den större partnern, 

efter 1999 är Kristdemokraterna den större partnern. Socialdemokraterna har ändå fått bra platser 

vid köttgrytan och har sedan 1999 haft talmansposten två gånger (från juli 2004 till januari 2007 och 

från januari 2012 till januari 2017). Men i EU-parlamentsvalrörelser kan man gjuta mod i de egna 

valarbetarna genom att påstå att högern styr EU-parlamentet och inte låtsas om att en storkoalition 

faktiskt styr. 

Centerpartiet drev i EU-parlamentsvalrörelsen 2004 att de ville se ett ”smalare men vassare EU”, 

men i EU-parlamentet sitter de i liberala ALDE-gruppen, som driver skapandet av ett bredare 

superstatsinriktat EU. 

I EU-parlamentsvalrörelsen 2019 lät nästan all partier någorlunda EU-skeptiska. Men samtidigt hade 

alla partier förslag om att flytta mer makt till Bryssel inom just deras favoritämnen. Något de inte 

ville medge. Dessutom, enligt EU-parlamentets arbetsdevis – om du får igenom detta så får jag 

igenom detta – vilket innebär att EU kapar åt sig makt på alla områden då ingen i Bryssel säger nej till 

ökad makt för EU:s institutioner. 

I 2019 års EU-parlamentsvalrörelse körde Kristdemokraterna med parollen ”Make EU lagom again”. 

Men frågorna om denna paroll blir många – när var EU lagom? Vad är Kristdemokraternas definition 

av ett ”lagom” EU när de samtidigt ville flytta frågan om etablering av nya kärnkraftsverk till EU-nivå, 

likaså ville KD att EU-kommissionen skulle få mer makt i handelsavtalsfrågor. Samt, inte minst viktigt, 

KD är med i den kristdemokratiska EU-parlamentsgruppen som är den drivande kraften i skapandet 

av ett Europas Förenta Stater som definitivt inte är ”lagom”. 

Nationella trender och aktuella frågor i respektive lands inrikesdebatt försöker partierna också få in i 

EU-parlamentsvalrörelsen om det kan gynna dem – strunt samma om det egentligen är inrikespolitik 

och inte en fråga som EU beslutar över. 

Ömtåliga frågor som inte går hem särskilt väl i den svenska opinionen, som bygget av den EU-armé, 

eller införandet av direkt beskattning från EU:s sida av alla invånare och företag inom EU-området, 

eller superstatstänket som dominerar EU-parlamentet – det förbigås med tystnad av framförallt S, C, 

KD och Mi de svenska EU-parlamentsvalrörelserna. 
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Slumpens starka inslag i EU-parlamentets omröstningar 

Eftersom det inte finns någon regering som styr med en majoritet i parlamentet som stöd så finns det 

inte vare sig en regeringssida eller oppositionssida. 

EU-parlamentet styrs gemensamt av kristdemokrater-socialdemokrater och liberaler. De har alltid 

haft en stor majoritet. Men ibland är de oeniga mellan sig och inbördes. 

Särskilt när det gäller frågor om preventivmedel och sexuell hälsa blir det splittringar som gör att 

parlamentarikerna under snabba omröstningar blir förvirrade och röstar fel i frågor där majoriteterna 

vacklar. 

Ett exempel från tisdag 26 mars 2019 när EU-parlamentet röstade om det omdiskuterade förslaget 

om upphovsrätt på internet. När man röstade om eventuella ändringar skulle göras i en kompromiss 

som förhandlats fram avvisades dessa med 312-317. Men det visade sig att efter det att ett antal 

ledamöter meddelat felröstning, vilket i sig inte ändrar resultatet, så skulle resultatet ha blivit 

tvärtom med 319 mot 314 för att rösta om ändringar till förslaget. 

Men 312 plus 317 plus 24 nedlagda röster blir totalt 653 ledamöter. EU-parlamentet hade vid denna 

tid 750 ledamöter (egentligen 751, men en plats var vakant). Det var alltså 97 ledamöter som inte 

röstade alls eller var frånvarande. Hur hade de röstat om de hade haft möjlighet? 

Ett flertal faktorer åt olika håll gör att slumpen – tillfälligheterna när det gäller deltagande ledamöter 

– har ett stark inflytande på resultaten vid omröstningarna i EU-parlamentet. 

Som lagstiftande församling (tillsammans med ministerrådet) är det ytterst svagt att EU-parlamentet 

har sådana dåliga omröstningsrutiner. 

 

Storföretagens grepp om lobbyismen 

Att ha en lobbyist placerad i Bryssel på heltid kostar omkring 1 miljon kronor om året inräknat, lön, 

kontor, representationskostnader och dylikt. Det säger sig självt att det är kapitalstarka företag och 

intresseorganisationer som är de som har råd att kommunicera med politiska beslutsinstanser. 

Uppgifter om antalet lobbyister i Bryssel varierar mellan 14 000 och 30 000. Det uppskatas att 

omkring 75-85% av dem arbetar för industriintressen och då särskilt för transnationella stora bolag. 

När till exempel förbud mot en farlig kemikalie bereds och debatteras i EU får säkerligen utredande 

tjänstemän i EU-kommissionen och i ministerrådets arbetsgrupper samt politiker i EU-parlamentet 

information om hur det kommer att drabba företag och sysselsättning negativt. Men det är inte 

troligt att konsumenter som föräldrar till barn som får cancer eller allergier av kemikalien ifråga får 

möjlighet att framföra sin version av frågan till dessa tjänstemän och politiker. 

 

Kommittologin – anonyma tjänstemannakommittéer fattar viktiga beslut 

När ministerrådet och EU-parlamentet antar en ny förordning skapas det ett ramverk med 

tillhörande mål och tidsram. Mer detaljerade åtgärder, som till exempel listor över ämnen och 

produkter som berörs av förordningen återstår att definieras. För att lagstiftarna inte ska bli 

överlastade är genomförandet delegerat till EU-kommissionen. Då medlemsländerna vill ha fortsatt 

insyn över beslutsfattandet arbetar EU-kommissionen med tjänstemän från just medlemsländerna i 

hundratals kommittéer – ett system av delegerat beslutsfattande. Det är detta som kallas 

kommittologin. Brist på öppenhet har alltid varit ett problem i detta system. 

Viktiga miljöfrågor, som användningen av bekämpningsmedlet glysofat och GMO – genetiskt 

modifierade organismer, behandlas inom kommittologin. 
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I praktiken fattas många viktiga beslut i EU-institutionerna, ibland delegerade till särskilda 

kommittéer. År 2015 fanns 280 tjänstemannakommittéer som avgav 1726 förslag/beslut. 

Expertkommissioner behandlar viktiga miljöfrågor – vem som fattar besluten framgår inte. Det är 

bristfällig information om de olika ländernas ställningstaganden i de olika sakfrågorna. 

Frågorna är många om arbetssättet i dessa kommittéer. 

Hur kan väljarna påverka besluten i dessa tjänstemannakommittéer? 

Hur kan medborgarna vara informerade om de beslut som fattas? 

Hur kan allmänheten se vem som är ansvarig för de beslut som tas i kommittologin? 

 

Trilogen – EU:s lagstiftningsarbete i det fördolda 

Ett trilogmöte, också kallad trepartsförhandling, är ett inofficiellt sammanträde mellan företrädare 

för EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen med syftet att tillsammans behandla EU:s 

lagstiftningsärenden. Genom trilogmöten kan de tre EU-institutionerna utbyta ståndpunkter under 

lagstiftningsprocessen och på så sätt komma fram till en gemensam position för att kunna anta ett 

lagförslag. 

Antalet trilogmöten ökade rejält efter det att Lissabonfördraget trädde i kraft. Då fick EU-

parlamentet en likställd lagstiftande makt som ministerrådet inom nästan alla politikområden. 

Dessförinnan hade ministerrådet och EU-kommissionen egna dialogmöten. Även om 

Lissabonfördraget innehåller bestämmelser om förlikningsförfaranden när de lagstiftande 

institutionerna inte kan enas, används det inofficiella förfarandet med trilogmöten i mycket större 

utsträckning än det formella förfarandet med förlikningskommittéer. 

Men, eftersom trilogmötena är inofficiella omfattas de inte av de bestämmelser om öppenhet som 

EU:s fördrag föreskriver. Trilogmötena har kritiserats av bland annat EU:s ombudsman för att de 

försvårar medborgarnas insyn i lagstiftningsprocessen. Här ligger kärnan i kritiken – det finns ingen 

möjlighet att följa lagstiftningsprocessen för allmänheten, det finns ingen möjlighet till 

ansvarsutkrävande av ansvariga politiska beslutsfattare. De tre EU-institutionerna kan skylla ifrån sig 

på varandra om något går fel när lagstiftningen implementeras ute i verkligheten. 

 

Omöjligt för en vanlig medborgare att begripa beslutsstrukturerna 

En svårförståelig beslutsstruktur omöjliggör ansvarsutkrävande av politiska beslutsfattare i EU. EU-

kommissionen har exklusiv rätt att föreslå EU-lagstiftning. Till exempel medbeslutandeproceduren, 

där ett ärende och dess ändringsförslag bollas mellan kommissionen, ministerrådet och EU-

parlamentet mellan en och tre behandlingsomgångar, är så gott som omöjlig att följa för vanliga 

väljare. När sedan ett direktiv har antagits i EU måste de nationella parlamenten anta ett lagsförslag 

byggt på detta direktiv. Är det sedan något som går fel i den praktiska tillämpningen av lagen ute i 

verkligheten finns det ingen som är ansvarig. Alla olika institutioner kan skylla ifrån sig på varandra. 

 

EU påverkar de svenska kommunerna oerhört mycket 

Upp mot 60 procent av de beslut som tas i en vanlig svensk kommun är påverkat av EU. Det gäller 

livsmedelshygien, hur allmännyttans bostadsbestånd ska styras, regler för bygge av avloppsverk, 

byggnaders energianvändning, vilka krav kommunen kan ställa i upphandlingar såsom huruvida man 

kan kräva att produkter ska vara ekologiska eller om de tjänster som ska utföras ska omfattas av 

kollektivavtal med mera, med mera. 
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År 2010 gjorde Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Lunds universitet en 

undersökning om hur mycket EU påverkar beslut på lokal och regional politisk nivå. De kom fram till 

att ungefär 60 procent av kommunernas dagordning påverkas direkt av EU och ungefär 50 procent 

inom landsting/regioner. 

Idag (2019) är det allmänt accepterat att ungefär hälften av dagordningspunkterna på ett 

fullmäktiges dagordning i svenska kommuner och regioner påverkas direkt eller indirekt av EU. EU 

påverkar nästan alla verksamhetsområden inom kommun- och regionsektorn, antingen direkt eller 

indirekt. I egenskap av arbetsgivare, serviceproducent, tillsynsmyndighet och samhällsbyggare är det 

nödvändigt att ha kunskap om vad som sker i EU. 

EU:s påverkan kan handla om EU-lagstiftning som måste följas, till exempel om hur varor och tjänster 

får köpas in, kvalitet på luft och vatten, badvattenprov, avfallsplan, kommunens arbetsgivarroll 

gällande bland annat arbetstid och arbetsmiljö med mera. Det kan också handla om gemensamma 

mål för till exempel sysselsättning eller utbildning som EU-länderna bör uppnå. 

Ska EU styra lokal offentlig verksamhet sådan detalj? 
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Kapitel 2 

EU vill lägga sig i allt – och gör det också 

 

EU är ett imperium – EU-kommissionsordförande Barroso – juli 2007 

Bygget av en ny europeisk storstat kan ibland göra de som arbetar med projektet I Bryssel lite väl 

extatiska och filosoferande om sin roll politiskt och historiskt. Förre EU-kommissionsordföranden 

Barroso tog i juli 2007 bladet från munnen och funderade högt. För att inte något skall förändras eller 

förvridas i översättningar återges det han sade på originalspråk, det vill säga engelska. 

”The EU is not just any old international organisation, nor is it a superstate, but it might just be an 

"empire," according to European Commission chief Jose Manuel Barroso. 

Veering into uncharted naming territory after being asked on Tuesday (10 July 2007) by a journalist 

what kind of a structure the 27-nation bloc is, Mr Barroso said "We are a very special construction 

unique in the history of mankind," 

"Sometimes I like to compare the EU as a creation to the organisation of empire. We have the 

dimension of empire," he said. 

He went on the clarify that instead of like super state empires of old, the EU empire is built on 

voluntary pooling of power and not on military conquest. 

"What we have is the first non-imperial empire," said the centre-right Mr Barroso, who was formally 

Portugal's prime minister. 

"We have 27 countries that fully decided to work together and to pool their sovereignty. I believe it is 

a great construction and we should be proud of it." 

The commission chief said he did not see why the EU should constantly be in "existential doubt" about 

this, adding that he did not see there being a danger of British, German or French identity ever being 

lost.” 

 

EU-parlamentets syn på EU:s framtid – finns bara en väg – ”Ever Closer Union” 

EU-parlamentet och EU-kommissionen är i mångt och mycket motorerna i EU:s överstatliga 

utveckling. I nästan varje fråga som diskuteras i EU vill dessa två institutioner att EU skall ta över 

beslutanderätten. Det finns i EU:s fördrag inget som begränsar EU:s ökande makt – tvärtom skall EU 

bli en ”Ever Closer Union”. 

 

Inte ens när ett av EU:s största medlemsländer – Storbritannien – stod på brinken att hålla 

folkomröstning om att vara kvar i EU eller inte och den dåvarande premiärministern Cameron 

pressade på om ändringar i supermaktsbygget EU ville EU-byråkratin ge med sig. 

Cameron fick inget undantag för Storbritannien mot en ”Ever Closer Union”. Överhuvudtaget fick han 

inte mycket av eftergifter från EU gentemot den brittiska EU-skepsisen. Visserligen pratade Cameron 

under hela folkomröstningskampanjen om ett ”reformerat EU”. Men de brittiska väljarna 

genomskådade honom – EU:s supermakt var oåterkallelig. 

 

Demokrati och hur folken ska styra EU tigs ihjäl som fråga i EU-debatten, trots att ett stort EU-land nu 

lämnar klubben. Det bortförklaras med att britterna är inskränkta och främlingsfientliga. Men många 

britter röstade ut ur EU därför att de vill att deras House of Commons är den folkvalda institution 

som ska styra deras land. 

Ett allt tätare samarbete är EU:s "heliga mening" - det finns ingen gräns alls för hur långt EU-

institutionerna får ta över politikområde efter politikområde från de nationella parlamenten, 
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regionerna och kommunerna. EU vägrar göra avkall på ett allt tätare samarbete - EU ska kunna ta 

över allt som EU känner för att ta över från medlemsländerna. 

 

USA:s konstitution som ratificerades 1787 bestod av fyra pergamentsidor. Senare har det gjorts 27 

tillägg, men det är fortfarande inget långt dokument. Det är också i USA ständigt en levande debatt 

om i vilken omfattning den federala amerikanska staten ska styra över delstaterna. I EU finns så gott 

som ingen sådan debatt. 

 

När EU:s konstitutionella fördrag skulle antas 2005 röstade Frankrike och Nederländerna nej och hela 

ratificeringsprocessen ställdes in. Sedan antog man istället, utan att fråga folken, Lissabonfördraget, i 

allt väsentligt identiskt med det konstitutionella fördrag som avslogs. 

 

Men i sammandrag - i Bryssel vill man skapa ett Europas Förenta Stater - ute i medlemsländerna vill 

många karriärpolitiker göra som Bryssel säger medan väljarna är skeptiska till ett superstatsbygge. 

Vänsterpartiet måste göra klart för alla – vi vill att de nationella parlamenten måste få större 

inflytande i EU – Sverige ska inte styras allt mer från Bryssel. 

 

Alla har synpunkter på vad EU ska göra och alla får vad de vill 

Olika politiska partier, näringslivsorganisationer, fackföreningar, diverse föreningar och så vidare har 

alla långa önskelistor över vad EU ska besluta över och vad som ska beslutas. I regel slutar det med 

kompromisser där ingen får ett nej utan alla stöttar varandras idéer om genomförandet av nya EU-

regler och lagar. Det finns så gott som inga begränsningar hur långt EU-institutionerna kan gå i att 

utöka maktutövandet. 

I september 2005 gjorde EU-kommissionen ett försök att dra tillbaka och slänga (nåja, i alla fall 

ompröva) 68 olika lagförslag som låg i olika stadier av förberedande i EU:s beslutsprocess. Det var 

EU-kommissionens ordförande Barroso och EU-kommissionär Verheugen som, efter den starka kritik 

som förekommit mot EU när Frankrike och Nederländerna våren 2005 röstade nej till EU-

konstitutionen, ville visa att de minsann inte ville se en växande EU-byråkrati. 

Men givetvis blev det protester – de fanns åtskilliga intressegrupper som hade sina politiska barn 

bland de 68 direktivförslag som var föreslagna att omprövas. Sist och slutligen är det svårt att avgöra 

om något förslag verkligen skrotades, men flera av dem blev livligt debatterade när de lades fram. 

 

En del direktiv, kanske de flesta skulle ses som onödiga, men varje direktiv har alltid några anhängare 

och i den allmänna kompromissens namn släpps det mesta igenom. Det kommer alltid nya direktiv 

och direktiv skrivs också om. Men att ett direktiv avskaffas – det är ytterst ovanligt. Det är alltså som 

så att då en vara är tillåten i ett EU-land skall den vara tillåten i alla andra EU-länder, annars är det ett 

handelshinder. Det har gjort att Sverige varit tvungen att tillåta till exempel EU-mopeder och 

alkoläsk. Två varor som en politisk majoritet i Sverige varit minst sagt skeptiska till. Men med EU-

medlemskapet ligger det utanför Sveriges Riksdags makt att fatta beslut i dessa frågor. 

 

Detaljstyret i EU – EU vill lägga sig i allt och gör det också 

När det gäller till exempel varor på den inre marknaden finns det direktiv för i princip alla varor som 

existerar. Det finns till exempel i EU ett skodirektiv 94/11/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i 

huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet. Olikheter när det gäller märkning av 
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skodon mellan medlemsstaterna kan skapa handelshinder inom EU och därigenom motverka en väl 

fungerande inre marknad. Därför måste ett gemensamt system för märkning av skodon ges exakta 

definitioner inom EU. Så motiveras det i alla fall för att direktivet skall finnas. I artikel 1 förtydligas att 

i detta direktiv avses med skodon alla produkter som är försedda med sula och som är utformade för 

att skydda eller täcka foten. Direktivet gör en noggrann analys av olika delar på skon och olika sorters 

skor. Bland annat skall märkningen lämna information om ovandelen, fodret och bindsulan samt 

slitsulan. Vad gäller skodon som avses är det allt från sandaler med en ovandel som endast består av 

lösa remmar eller band till högskaftade stövlar vilkas ovandel täcker benen upp till och med låren. 

Skodonen är sedan indelade i nio olika undergrupper.  

 

Det finns också ett fritidsbåtsdirektiv 94/25/EG från den 16 juni 1994 som handlar om 

säkerhetskraven på fritidsbåtar. Enligt direktivet riskerar skillnader i säkerhetskrav att skapa 

handelshinder och ojämna konkurrensvillkor på den inre marknaden. Direktivet väckte inte någon 

större uppmärksamhet i Sverige, men i Finland blev det debatt. Vissa av de traditionella smala finska 

roddbåtarna som kommer från landskapet Savolax uppfyller inte säkerhetskraven enligt direktivet. 

Finlands statsminister Paavo Lipponen sade i DN den 8 maj 1999 att det gick för långt när EU lade sig i 

hur deras Savolaxbåtar skall se ut.  

 

Exemplen ovan visar hur EU-byråkratin alltid kan hitta arbete åt sig själva med nya direktiv att skriva. 

De mest kända är nog fågeldirektivet och habitatdirektivet som bland annat reglerar jakt. Dessa 

direktiv har både klara motståndare och anhängare. Det finns också bland annat ett syltdirektiv, 

badvattendirektiv, ett direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott, TV-

direktiv, mineraloljedirektiv, direktivet om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i 

miljön, direktivet beträffande begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa 

farliga ämnen och preparat (klorparaffiner med kort klorkedja), direktivet om andra 

livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel, direktiv om uttjänta fordon, direktiv om 

bedömning av vissa planers och programs inverkan på miljön och så vidare, och så vidare.  

 

EU:s tobaksdirektiv 

När man i EU i början av 2010-talet behandlas tobakslagarna i EU visade det sig hur detaljreglerande 

EU faktiskt är. Förslag om att förbjuda lakritspipor avvisades dock, det var enskilda EU-

parlamentariker som föreslog det under utskottsbehandlingen. 

Men när tobaksdirektivet väl var färdigt visade det sig att man gjort misstag i detaljregleringen. 

Det beslutades om ett förbud mot smakmärkning av tobaksprodukter eftersom EU ville förbjuda 

mentolcigaretter. Men i den vändan förbjöds också smakmärkning av snus. Man missade helt enkelt 

att uttryckligen skriva att snus är undantaget både från förbudet om smaksättning och 

smakmärkning. Dessa regler står på två olika ställen i direktivet och när den ena ändringen gjordes 

glömdes den andra bort, ett tekniskt misstag som upptäcktes innan de nya reglerna klubbades, men 

många ansåg då att det var försent att gå in och ändra i texten. I Sverige hamnade man då i bryderi 

om hur man skulle tolka EU-direktivet när en svensk lag skulle skrivas. 

 

Det är EU-kommissionen som exklusivt – the one and only - producerar lagstiftningsförslagen. När 

EU-kommissionärerna är nytillträdda och inte har kommit igång med förslagsarbetet har EU-

parlamentet mindre att göra. Då skall sysslolösa EU-parlamentariker vara kreativa och komma med 
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nya förslag för att ”bygga Europa” (det handlar alltid om att tillfoga EU-institutionerna mer makt, 

aldrig om att överföra frågor till medlemsländerna). 

Ett ökänt förslag är från april 2016 när Anna Maria Corazza Bildt (M) tillsammans med bland annat 

ett antal kroatiska EU-parlamentariker föreslog inrättande av en EU-slipsdag1. I förslagets punkt 5 

skriver de: ”Kommissionen borde inrätta en ”europeisk slipsdag” så att detta eleganta klädesplagg 

erkänns som en del av Europas kulturarv, identitet, kommunikation och design, och så att Europas 

länder kan bevara och stärka de ömsesidiga banden européer emellan och förbindelserna med 

världen i stort.” 

 

EU-institutionerna vill ha mer pengar – lösningen – beskatta allt! 

Medlemsländerna har tvingats låta sparkniven gå över vård, skola och omsorg i årtionden – samtidigt 

vill EU-kommissionen och EU-parlamentet ha ”mer Europa”. Men EU-ländernas släpper inte till 

tillräckligt i medlemsavgifter till EU enligt dessa två EU-institutioner. 

För att EU ska få in mer pengar till sin verksamhet vill de ha egna skatteinkomster (egna medel) som 

de kan höja nivån på när de finner det påkallat. 

Idéer på införandet av olika EU-skatter har varierat – EU-avgifter på försäljningen av mobiltelefoner, 

att en eller två procentenheter på momsen ska gå till och bestämmas av EU, flygskatt, plastskatt med 

mera. En idé man arbetade med i många år var FTT – Financial Transfer Tax – en finansiell 

transfereringsskatt. 

Då banker och aktiespekulation är ganska impopulära bland folk samt idén om Tobin tax har ett visst 

renommé såg EU-kommissionen det som en gyllene populär möjlighet att få beskatta bankerna och 

just denna verksamhet. Men alla EU-länder var inte förtjusta i vare sig idén om en direkt 

skatteinkomst till EU såväl som att FTT kunde innebära fördyrade omkostnader för pensionsfonder 

och därmed drabba framtida pensionsutbetalningar. 

En grupp på elva medlemsländer bildade då en FTT-grupp. Det talades om att de länder som skulle 

vara med i FTT och därmed bidrog med inbetalningar till EU-kassan skulle få rabatt på EU-avgiften. 

Men praktiska problem fördröjde gruppens arbete. Hur skulle man beskatta en finansiell transaktion 

mellan ett land som är med i FTT och ett land som inte är med i FTT – skulle FTT-landet då få hela 

skatteinkomsten? Men det vore diskriminerande. Jurister i ministerrådet underkände FTT, jurister i 

EU-kommissionen svarade med att stödja FTT som idé. 

Elva länder i FTT blev tio. Sedan kom Brexit och hela projektet lades på is. 

 

Arbetstidsdirektivet – fördyrade omkostnader i vården 

EU:s arbetstidsdirektiv (direktiv 2003/88/EG) syftar till att skapa gemensamma regler för vilket som 

skall vara den lägsta nivån på skyddet för arbetstagarnas hälsa och säkerhet beträffande arbetstider. 

Det reglerar vad EU-länderna måste hålla sig till när det gäller veckoarbetstid, dygnsvila, nattarbete, 

veckovila och raster. Viktiga delar i direktivet är begränsningar med en maximal arbetsvecka på 48 

timmar under 7 dagar, och ett krav på minst 11 timmars vila under en 24-timmarsperiod. 

När direktivet beslutades 1996 gavs dock en möjlighet att genom individuella avtal, så kallad ”opt-

out”, undanta enskilda arbetstagare från begränsning i veckoarbetstiden. Det är främst i 

Storbritannien som denna möjlighet har utnyttjas. Det är också i detta land som arbetstidens längd 

ökat mest. Allt fler länder utnyttjar dessutom den möjlighet som direktivet ger att införa rätten för 

enskilda arbetstagare att komma överens med sin arbetsgivare om undantag från 48-timmarsregeln. 
                                                             
1
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P8-DCL-2016-

0029&format=PDF&language=SV 
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Sexton länder tillåter i dag sådana undantag, ofta specifikt inom vårdsektorn, medan 11, däribland 

Sverige, inte gör det. 

 

När Sverige gick med i EU förband man sig att införa arbetstidsdirektivet i den svenska 

arbetstidslagen. Det dröjde till 2005 innan den svenska lagen verkligen anpassades efter EG-

direktivet. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menade att sjukvården skulle skadas av den nya 

lagen och att den skulle bli svår att tillämpa utan ett tillskott på omkring 3000 läkare. Den stora 

frågan i Sverige har varit att jourtid skall räknas som arbetstid. EU-domstolen har slagit fast att även 

passiv jourtid skall räknas som arbetad tid, även om ingen arbetsinsats har utförts. 

Arbetstidsdirektivet var starkt kritiserat från en del håll då det sades bli dyrt och komplicerat för 

arbetsgivarna att täcka upp för den arbetstid som går förlorad. Dessutom, många anställda som är 

beroende av att arbeta extra kommer att få se sina inkomster försvinna eller krympa. 

Arbetstidsdirektivet lämnar enligt kritikerna inget utrymme för flexibilitet i en tid då allt fler vill 

disponera sin arbetstid på ett friare sätt. Så skilda verksamheter som sjuk- och hemvård samt 

försvarets internationella insatser befarades att drabbas av mycket stora kostnadsökningar, liksom 

ökade svårigheter att planera och genomföra verksamheten. Ibland kommer kostnadsökningarna att 

bli så omfattande att själva verksamhetens förutsättningar rubbas, något som i slutändan drabbar till 

exempel den som är i behov av extra stöd och vård i form av en personlig assistent. Allt detta enligt 

motståndarna till direktivet. 

 

Frågan är om EU skall detaljreglera arbetstiderna över huvud taget. Förutsättningarna i EU:s olika 

medlemsländer är olika när det gäller levnadsstandard, traditioner på arbetsmarknaden, lönenivåer 

och balansen mellan fritid och lön. Då är det bäst att denna fråga löses nationellt i förhandlingar 

mellan arbetstagare och arbetsgivare utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns i varje land 

och i olika branscher och verksamheter. EU:s medlemsländer befinner sig i olika ekonomiska 

konjunkturer, en del i direkt kris. På det tätbefolkade Malta kostar det stora pengar att köpa en 

bostad och de som är yngre vill gärna arbeta övertid för att betala av extra på sina bostadslån. Malta 

Labour Party röstade i EU-parlamentet mot arbetstidsdirektivet då de ansåg att det inte passade för 

deras land. 

I Sverige har vi traditionellt låtit den svenska arbetsmarknadens parter genom kollektivavtalen och 

inom ramen för svensk lagstiftning avgöra arbetstiderna. Att avgöra detta på EU-nivå är en stor 

förändring av den svenska modellen. 

 

Huruvida arbetstidsdirektivet har inneburit kostnadsökningar i bland annat svensk vård har det varit 

ganska tyst om. Men Storbritannien, som alltså är mer flexibelt i tolkningen av direktivet, har 

drabbats av extra kostnader. National Health Service skall ha varit tvingade att betala mer än 1,03 

miljard pund för tillfällig personal under 2010-2011 för täcka upp personalbrist på grund av 

arbetstidsdirektivet. Detta enligt Sunday Telegraph 18 mars 2012. 

 

I EU blir sallad kallad för krydda för att komma runt en ny EU-förordning 

År 2018 antog EU-parlamentet och EU:s ministerråd en ny lagstiftning gällande ekologisk produktion 

och märkning. Enligt den nya lagen måste sallad odlas direkt i jord för att klassas som ekologisk. 

Därmed kommer sallad som odlas i kruka eller upphöjda bäddar mista sin ekologiska märkning 1 

januari 2021 – även om en odlare behåller samma odlingsteknik som före de t att de nya reglerna 

trädde i kraft.  
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En av producenterna som drabbas av den nya ekoförordningen var Hällnäs handelsträdgård i 

Västerbottens län. VD:n för företaget, påpekade att de skulle behöva större yta och därmed mer 

värme och el om de ställde om produktionen till markbaserad odling. För att få behålla den 

ekologiska märkningen på sina produkter var handelsträdgården i Hällnäs på gång att istället klassa 

sin sallad som örter. De skulle därför fortsätta som man gjort tidigare och odla i kruka. Men VD:n för 

handelsträdgården hoppades dock att branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, skulle komma fram 

till en tolkning av EU:s nya lag som gjorde att de inte förlorade sin ekologiska märkning. Det var ett 

luddigt skrivet regelverk och man menade att det fanns en öppning som sade att man kunde få kalla 

salladen ekologisk även efter 1 januari 2021 om man definierade sallad som en krydda. 

 

Sådana tolkningar kunde vara möjliga – när fruktmarmelad definierades av EU klassade tomat som 

frukt eftersom det finns tomatmarmelad. Man får ju vara lite flexibel när man skall gå ner på att 

definiera detaljer i matproduktionen! 

 

EU och hanteringen av livsmedel  

Vilka gör fel – EU-byråkraterna som sätter reglerna eller svenska byråkrater som eventuellt 

övertolkar dessa regler? EU-vänner (som i princip har betalt för att försvara EU-systemet) skyller på 

de svenska byråkraterna. Men faktum är att reglerna är som de är och det är EU som har 

tolkningsföreträde över dem.  

I augusti 2006 blev det debatt i Sverige om EU:s förordning för hantering av livsmedel visavi 

försäljning av hembakta bullar och kyrkkaffe. Det som utlöste proteststormen var att Mjölby 

kommuns miljöinspektör vid denna tid beordrade ett bokkafé i Skänninge att stoppa försäljningen av 

hembakt bröd med hänvisning till föreskrifterna i EU:s livsmedelsförordning. En debatt bröt ut i 

svensk media om det inträffade var en följd av EU:s livsmedelsförordning eller om svenska byråkrater 

hade övertolkat EU-reglerna. Frågan var om hembakta bullar och kyrkkaffe kan serveras eller 

försäljas om de inte har bakats eller tillagats i en godkänd livsmedelslokal som omfattas av särskilda 

EU-regler.  

EU:s betalda försvarare och EU-ambassadörer – dåvarande EU-kommissionär Margot Wallström, 

samt EU-parlamentarikerna Göran Färm (S), Åsa Westlund (S) och Christofer Fjellner (M) – var ute 

och uttalade bland annat att reglerna bara gällde kommersiella aktörer och att svenska tjänstemän 

gjort övernitiska tolkningar av EU-reglerna. Men vems var felet när man ute i de svenska 

kommunerna skulle tolka EU:s förordning för hantering av livsmedel? De kommunala 

livsmedelsinspektörernas? Det svenska Livsmedelsverkets tolkning? Eller är det byråkratiska 

och/eller svårtolkade EU-regler? Junilistan ställde flera frågor i ämnet till EU-kommissionen. I ett svar 

på fråga P-3868/06 skrev EU-kommissionen att i en lokal där man ibland och i liten skala hanterar, 

bereder, förvarar eller serverar mat, inte omfattas av kraven i livsmedelsförordningen. Men 

tolkningen av begreppen ”ibland” och ”i liten skala” är därmed avgörande för om en verksamhet är 

tillåten eller inte. EU-kommissionen framhåller på denna punkt att det är upp till de nationella 

myndigheterna att tolka de nämnda begreppen. Men, återigen, EU-kommissionen har 

tolkningsföreträde framför nationella myndigheter. Den svenska statliga myndigheten 

Livsmedelsverket bedömer att en verksamhet skall betraktas som kontinuerlig (och därmed omfattas 

av EU:s livsmedelsförordning) om den genomförs mer än ett par gånger per år. EU-kommissionen 

tillfrågades också av Junilistan (fråga H-0993/06) i december 2006 om Livsmedelsverket i detta 

sistnämnda gjorde en korrekt tolkning samt om EU-kommissionen i klartext kunde tala om huruvida 



23 

 

en kyrka eller ideell förening som varje vecka säljer bröd och kakor till allmänheten kan fortsätta med 

denna verksamhet, utan att behöva uppfylla de omfattande krav som ställs i livsmedelsförordningen.  

EU-kommissionen svarade nu ordagrant följande: 

”Kommissionen anser att en aktivitet som äger rum oftare än en gång per månad under året skulle 

omfattas av förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Oregelbundna aktiviteter utan fast 

frekvens eller en frekvens på mellan 3 och 4 gånger per år skulle dock inte omfattas av den.  

Den händelse som beskrivs är lokal, har ingen effekt på handeln och faller inom området för 

subsidiaritetsprincipen. Det ankommer på de behöriga myndigheterna att tolka begreppen ”liten 

skala” och ”ibland”. Vid tolkningarna bör hänsyn tas till en riskanalys av de producerade livsmedlen 

(det vill säga typen av producerat livsmedel, mängd, målgrupp och andra relevanta parametrar) samt 

den allmänna proportionalitetsprincipen. Kommissionen kan därför inte ange vilken inställning de 

behöriga svenska myndigheterna bör inta i just detta fall.” 

EU-kommissionen säger alltså att om till exempel kyrkkaffe äger rum oftare än en gång per månad 

under året omfattas den av EU:s förordning för livsmedelshygien. Men EU-kommissionen kan inte 

ange vilken inställning de svenska myndigheterna i övrigt skall ta i de exempel som nämns trots att 

kommissionen har tolkningsföreträde. 

EU-kommissionen uttrycker sig alltså inte så glasklart som kommissionär Margot Wallström gjorde 

inför media, eller för den delen EU-parlamentarikerna Färm (S) och Fjellner (M), varav den senare 

skyllde på svensk byråkrati. Dessa tre personers uttalanden var i bästa fall förhastade, i sämsta fall 

gjorde de en selektiv tolkning för att framställa EU i bättre dager. Hur skall man då tolka 

kommissionens svar över vad som gäller? EU-parlamentariker Gunnar Hökmark (M) hade sin tolkning 

klar: 

”I fråga om ideella föreningars bullbakande så har kommissionen rett ut hur det förhåller sig på sin 

hemsida. I ett vägledningsdokument om hygienbestämmelser står tydligt att dessa inte omfattar 

tillställningar i exempelvis kyrkors eller skolors regi. Bullbaksdebatten var ett resultat av att en svensk 

myndighet godtyckligt tolkat lagstiftning som handlade om någonting helt annat.” 

(Gunnar Hökmark (M) i Gotlands Allehanda den 4 oktober 2007) 

 

Hökmark hänvisar till EU-kommissionens icke-bindande vägledningsdokument om EU:s 

livsmedelsregler. Det är dock viktigt att poängtera att i detta dokument understryks att man har en 

fullständig friskrivningsklausul. Hökmark underlåter att nämna detta även när han konfronteras med 

detta faktum i debatten efter hans skriftliga uttalande. Kommissionen erkänner att dokumentet inte 

har någon formell legal status och i händelse av en tvist är det sist och slutligen EU-domstolen i 

Luxemburg som fäller avgörandet om vad som gäller. 

I kommissionsdokumentet konstateras att ideella föreningar har rätt att baka bullar för försäljning, 

under förutsättning att det sker i liten skala och på tillfällig basis. Detta öppnar onekligen för 

tolkningar. Det är då inte märkligt att enskilda tjänstemän hamnar i kläm då de skall tillämpa denna 

typ av EU-regler. 

Är man i Sverige för ängsliga när det gäller att försöka följa EU:s regler i ett läge när inte ens EU-

kommissionen tvärsäkert kan svara på fullt ut vad som gäller? 

 

Sist och slutligen kan EU-domstolen i Luxemburg avgöra frågan. EU-domstolen brukar gå uteslutande 

på EU-kommissionens linje och tillämpar lagstiftningen i strikt bemärkelse, vilket har framkommit av 

domstolens tidigare ställningstaganden. Men som konstateras ovan – politiska företrädare från 

Socialdemokraterna och Moderaterna försvarar gärna EU:s institutioner mot svenska myndigheter 
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inför de svenska väljarna – men undviker att nämna komplikationerna med oklara regelskrivningar 

som sist och slutligen avgörs av EU-domstolen. 

 

Surströmmingstillverkning som EU-fråga 

Nya livsmedelsföreskrifter kom våren 1998 som förbjöd det traditionella sättet att framställa 

surströmming i trätunnor. Det blev debatt i Sverige om huruvida det var EU-regler som påbjöd att 

surströmming i fortsättningen skulle tillverkas i plastlådor eller om det var svenska myndigheter som 

övertolkade EU-direktivet om livsmedelshygien. EU-kommissionen svarade i EU-parlamentet 15 juli 

1998 att det bara fanns en föreskrift om detta, som varje medlemsland själv hade att tolka. De ansåg 

att det var Livsmedelsverket i Sverige som gjort en alltför strikt tolkning. I direktiv 91/493/EEC står 

det bland annat att EU inte bryr sig om handeln med fiskprodukter i liten skala. Ansvaret för att 

denna handel inte är hälsovådlig överlåts till nationella myndigheter.  

Den avgörande formuleringen i direktivet är att det ställs krav på surströmmingstillverkarna ska 

bevisa att trätunnor och trägolv uppfyller hygienkraven i EU-direktivet. Det vill säga tunnorna skall 

tvättas och desinfekteras på ett effektivt sätt. Detta ska bevisas för de svenska myndigheterna. 

Reglerna är EU:s, men reglerna skall tillämpas av Livsmedelsverket. De senare vågade i detta fall 

uppenbarligen inte lita på att hygienkraven uppfylldes och tillämpade en sträng tolkning av 

direktivet. Livsmedelsverket meddelade att "i princip måste varje tunna godkännas för sig".  

Linda Steneberg, dåvarande chefen för EU-kommissionens kontor i Sverige, var uppenbarligen också 

förvirrad över vad som gällde för små surströmmingstillverkare, ty hon skrev på Expressens ledarsida 

3 juli 1998 att surströmmingen och beredningen av densamma inte på något sätt var hotad, utan vad 

det hela handlade om var hygienkrav i samband med beredningen. Om de minsta tillverkarna inte 

hade råd att på egen hand ställa om produktionssättet för att möta hygienkraven hade den svenska 

regeringen möjlighet att använda strukturfondspengar ur mål 5a, 5b och 6 för att stödja dessa 

producenter. Det fanns också möjlighet att ge statsstöd, skrev Steneberg, då det inte var en fråga om 

konkurrenssnedvridning gentemot andra EU-länder, eftersom mycket lite går på export. Förlängning 

av 18-månadersperioden för uppgradering av utrustningen kunde också begäras av den svenska 

regeringen, enligt Steneberg.  

Även om Linda Steneberg i Sverige 1998 var EU:s försvarare nummer 1, så kunde inte ens hon få det 

till annat än att Livsmedelsverket gjorde rätt tolkning av EU-reglerna. Steneberg försöker dock släta 

över detta faktum.  

 

EU-regler stänger svenska rökerier  

I början av 1999 blev det klart att mindre fiskhandlare tvingas följa samma stränga EU-regler som 

fiskindustrierna. För små fiskhandlare i Kivik och Kåseberga på skånska Österlen innebar det krav på 

ombyggnader för flera miljoner kronor och därmed tvingades man att sluta röka egen fisk. Reglerna 

trädde i kraft flera år före det definitiva beskedet kom till fiskhandlarna, men Livsmedelsverket 

trodde först att mindre anläggningar inte berördes. 

- Det var först när en EU-inspektör granskade olika anläggningar i Sverige som vi fick klart för oss att 

de hårdare reglerna gällde alla, sade Bo Svensson, Livsmedelsverkets representant i Skåne till DN 16 

februari 1999.  
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I EU:s detaljerade regler för fiskhantering skrivs bland annat att en lokal där någon står och filear fisk 

inte får beträdas av någon annan person. Inte heller får en fisk i annat stadium av beredning än filé 

ens transporteras genom det rummet.2 

Företaget Lyngalax i Halland fick också problem med EU:s regler. Kraven blev nästan absurda vid EU-

inträdet för det lilla familjeföretaget som skötte hela verksamheten i en stenbyggnad med fyra rum. 

Rensningen, torkningen och rökningen var visserligen acceptabel, enligt EU-reglerna. Men efter 

rökningen togs laxen tillbaka samma väg till disken där den såldes. Därmed passerade den genom 

renseriet där, enligt EU-reglerna, bakterier i avfallet kan infektera den färdiga laxen. Hanteringen av 

laxen måste ske i en rundgång där man aldrig går tillbaka till tidigare behandlingsplats. Lyngalax 

hävdade att de arbetade i pytteliten skala och att det inte gick att tillämpa EU:s regler för större 

företag på dem som ett småskaligt företag.3  

EU-kommissionen svarar på en fråga (fråga E-1699/00 från EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt) 

angående reglerna för hygienisk hantering av fisk och fiskprodukter att vissa av kraven i den svenska 

lagstiftningen, särskilt kravet att "en lokal där en person filéar fisk inte får beträdas av någon annan 

person", verkar vara strängare än kraven i direktiv 91/493/EEG. Skillnaderna mellan EU:s 

bestämmelser och den inhemska lagstiftningen skulle kunna förklaras med de ändringar som ägt rum 

under tiden som EU-direktivet har genomförts i den inhemska lagstiftningen, skriver EU-

kommissionen i sitt svar.  

EU-kommissionen svarade också att de år 2000 höll på att granska och kodifiera samtliga 

hygienregler som fanns i EU:s lagstiftning. Behovet av flexibilitet, särskilt för mindre anläggningar, 

skulle komma att beaktas och nya förslag skulle läggas fram för EU-parlamentet och ministerrådet 

 

EU reglerar grytlappen – eftersom det är personlig skyddsutrustning 

Det fria flödet av arbetskraft över EU-området har lett till att EU reglerar skyddsutrustning som 

behövs för att fullgöra ett arbete – dit hör grytlappar. 

En ny EU-förordning har kommit: ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 

mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (Text av 

betydelse för EES)”. Den träder i kraft våren 2018.4 

 

Den som i framtiden skall sälja grytlappar måste förse dem med teknisk dokumentation som visar att 

de provats och uppfyller grundläggande säkerhetskrav. De ska också vara försedda med typnummer, 

partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning, antingen på en lapp på grytlappen 

eller i ett medföljande dokument. Det måste också anges namn, registrerat firmanamn eller 

varumärke och den postadress där tillverkaren kan kontaktas. Tillverkarens skall också se till att 

grytlappen åtföljs av en bruksanvisning och information som lätt kan förstås av konsumenten. 

EU har som nämnts ovan på grund av arbetskraftens fria rörlighet sedan länge krav på personlig 

skyddsutrustning som används i yrkeslivet. Nu skall bestämmelserna utvidgas till utrustning för privat 

bruk. 

Det finns några godbitar i förordningen som EU-byråkraterna vid sina skrivbord i Bryssel har funderat 

noga över. Direkta citat: 

”2.5   Personlig skyddsutrustning som kan fastna under användning 

                                                             
2 DN 16 februari 1999 "EU-regler stänger skånska rökerier" TT 
3
 SvD 8 september 1997 ”Tuffa EU-regler hotar laxrökeri med tradition” Gunilla von Hall 

4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
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Om förutsägbara användningsförhållanden särskilt inbegriper en risk för att den personliga 

skyddsutrustningen fastnar i ett rörligt föremål och därigenom skapar en fara för användaren, ska 

skyddsutrustningen vara utformad och tillverkad på ett sådant sätt att en komponent går sönder och 

därmed eliminerar risken.” 

Och: 

”3.6   Skydd mot hetta och/eller brand 

Personlig skyddsutrustning som är utformad för att skydda hela eller delar av kroppen mot hetta 

och/eller brand ska ha en värmeisoleringsförmåga och mekanisk styrka som är lämpliga för de 

förutsägbara användningsförhållandena.” 

Samt – viktigt för grillvanten i bilaga II: Grundläggande hälso- och säkerhetskrav: 

”2.2   Personlig skyddsutrustning som omgärdar de delar av kroppen som ska skyddas 

Personlig skyddsutrustning ska utformas och tillverkas på ett sådant sätt att den svettning som 

uppkommer genom användningen minimeras. I annat fall ska den utrustas med en anordning som 

absorberar svett.” 

 

Grytlappen, grillvanten och all annan personlig skyddsutrustning för hemmabruk skall vara testad och 

försedd med EU:s speciella CE-märkning. 

Har den handvirkade grytlappen i den form som att den säljs för välgörande ändamål på en julbasar 

någon framtid? 

Kanske – i skäl 10 skriver man: 

”Vissa produkter på marknaden som skyddar användaren är undantagna från tillämpningsområdet 

för direktiv 89/686/EEG. För att garantera en lika hög skyddsnivå för användarna av sådana 

produkter som för användare av personlig skyddsutrustning som omfattas av direktiv 89/686/EEG bör 

förordningens tillämpningsområde omfatta personlig skyddsutrustning för privat bruk mot hetta i 

linje med vad som gäller för liknande personlig skyddsutrustning för yrkesbruk som redan omfattas av 

direktiv 89/686/EEG. Dekorativa hantverksprodukter gör inte anspråk på att ha en skyddande 

funktion, utgör per definition inte personlig skyddsutrustning och berörs följaktligen inte av det 

utvidgade tillämpningsområdet. Kläder för privat bruk med reflekterande eller fluorescerande delar 

som ingår endast i design- eller dekorationssyfte är inte personlig skyddsutrustning och omfattas 

därför inte av denna förordning. Produkter avsedda för privat bruk för att skydda mot 

väderleksförhållanden som inte är av extrem art, eller mot fukt och vatten, såsom säsongsanpassade 

kläder, paraplyer, diskhandskar och liknande, bör inte heller ingå i denna förordnings 

tillämpningsområde. Det är också lämpligt att förtydliga förteckningen över undantagen personlig 

skyddsutrustning i bilaga I till direktiv 89/686/EEG genom att lägga till en hänvisning till produkter 

som omfattas av annan lagstiftning och därför undantas från denna förordnings 

tillämpningsområde.” 

 

Tolkningarna av undantagen kan ge jobb till många jurister. Gränsdragningar i de enskilda fallen kan 

vara knepiga och enligt Sydsvenskan5 har Bundesverband für den gedeckten Tisch, Hausrat und 

Wohnkultur blåst till strid. Det är branschföreningen för handlare som säljer köksvaror, husgeråd och 

heminredning. De menar att för den enskilde handlaren blir det närmast omöjligt att avgöra vilken 

produkt som måste ha CE-märkning och vilken som slipper. 

 

                                                             
5 http://www.sydsvenskan.se/2016-09-07/eu-reglerar-grytlappen 
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EU-kommissionens informationskontor brukar gå ut och avfärda ”EU-myter” om att EU lägger sig i 

allt. Men vi har inte sett att de i svensk media gått ut och avfärdat denna ”EU-myt” om regleringen av 

grytlappen. 

 

EU styr över glöggens innehåll 

Det var i Sverige hösten 2016 en kort mediastorm om huruvida EU skulle reglera att vinglögg nu bara 

skulle få innehålla smaksatta råvaror från druvor. Nu var det inte riktigt så. EU:s regelverk var så 

konstigt skrivet att svenska jurister inte förstod sig på det.6 

 

Men faktum kvarstår - regelverket för harmonisering av varor på EU:s inre marknad är ett outtömligt 

ämne som EU-byråkratin bara går djupare och djupare in i. Det finns ingen ände på deras 

regleringsiver för att skapa en så ”komplett” inre marknad som möjligt. 

Just denna reglering handlar om ”Förordning (EU) nr 251/2014 – definition, beskrivning, presentation 

och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter”.7 

I det här fallet angående glöggens innehåll var det tydligen som så att i ett år funderade svenska 

jurister på tolkningen av EU:s glöggregler – men landade i fel slutsats. Det är tillåtet att spetsa 

starkvinsglögg med både rom, whisky och calvados. Men Blossa hann stoppa en starkvinsglögg under 

tiden som man trodde att det inte var tillåtet. 

EU har ett regelverk kring aromatiserade drycker för att skydda det traditionella och för att riktiga 

råvaror skall användas. Detta för att konsumenten skall få den produkt man förväntar sig, hävdar EU. 

Blandar man till exempel i jordgubbar så får man kalla den jordgubbsglögg, men inte påstå att den en 

traditionell glögg. 

De svenska juristernas tolkning, bland annat på den svenska beslutande myndigheten 

Livsmedelsverket, var att starkvinsglögg inte skulle få förstärkas med annat än druvbaserat destillat. 

Men detta visade sig alltså vara en feltolkning – spriten ska vara gjord på jordbruksbaserade råvaror 

– och dit hör även sockerrör, korn och äpplen som ger rom, whisky och calvados. 

 

Men man måste här se skogen och inte alla träden. Skall verkligen byråkrater i Bryssel sitta vid sina 

skrivbord och skriva sådana här regler – som till och med är så svårtolkade att jurister inte klarar av 

att tolka dem? 

Kan inte konsumenterna själva avgöra om en glögg är bra eller dålig eller kan inte 

konsumentorganisationer övervaka om det dyker upp fuskare utan en massa byråkratregler? 

Hur skall man kunna sätta avgränsningar för EU-byråkratins harmoniseringsarbete? När går det för 

långt? 

 

EU ska reglera vegoburgare och sojakorv 

Strax före EU-parlamentsvalet 2019 behandlade EU-parlamentets jordbruksutskott frågan om man 

skulle tillåta matbenämningar som vegoburgare och vegokorv. Bara köttprodukter skulle få använda 

ord som stek, korv, burgare och liknande. 

Den franske socialisten Eric Andrieu ansåg att det handlade om sunt förnuft för konsumenterna. Stek 

skulle bara få användas för en ”riktig” stek. 

Nu blir detta bara ett förslag från EU-parlamentet – det är EU-kommissionen som har exklusiv rätt att 

lägga lagstiftningsförslag. 
                                                             
6
 http://www.svd.se/eus-regler-misstolkades--spetsad-glogg-ar-ocksa-glogg/om/vin-och-mat 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV:09050109_1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32014R0251
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32014R0251
http://www.svd.se/eus-regler-misstolkades--spetsad-glogg-ar-ocksa-glogg/om/vin-och-mat
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV:09050109_1
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Men varför ska EU engagera sig i detta överhuvudtaget? Lobbyism från köttindustrin spelar säkert in 

– de vill trygga sin marknadsföring i en tid när fler ungdomar blir vegetarianser och det finns mycket 

kritik mot köttindustrin av klimatskäl.  

Sedan tidigare finns det från 2017 en dom i EU-domstolen av produkter baserade på plantor som soja 

och tofu inte får säljas som mjölk eller smör. Mejeribegreppet ska bara få användas på djurprodukter 

som mjölk, grädde, smör, ost och yoghurt. Begrepp som tofusmör och veggieost förbjöds. 

Ägnar sig EU verkligen åt rätt frågor – hur långt ska byråkratin gå? 

 

EU-institutionerna tar över 

När Sveriges ledande politiker på ja-sidan i början av 1990-talet argumenterade för att Sverige skulle 

gå med i EG/EU hade de ingen aning om hur allomfattande EU-medlemskapet skulle vara i det 

politiska styrandet av Sverige. Med varje nytt EU-fördrag har EU blivit mer och mer överstatligt styrt 

och lagt under sig politikområde efter politikområde, skapat nya EU-institutioner och startat nya 

utgiftsprogram. Dessutom har flera nej-resultat till nya fördrag i olika länders folkomröstningar 

trixats bort genom att man kosmetiskt ändrat ett fördragsförslag eller sett till att folkomröstning har 

hållits en gång till med en gigantisk propagandamaskin mobiliserad för ett ja. EU:s politikerelit anser 

sig ha ett så oerhört viktigt och högtstående mål med EU att folks motstånd kan ignoreras och köras 

över. 

 

EU har skapat en utrikestjänst som syftar till att ta över medlemsländernas utrikespolitik och EU-

parlamentet vill att EU skall ha en enda gemensam plats i Förenta Nationerna. Det har inte fastslagits 

någon gräns för hur mycket EU skall ta över. EU styr idag över områden som alkoholpolitik, 

miljöpolitik, djurskydd, gränskontroller, offentlighetsprincipen, arbetstider och idrott. Även 

skilsmässor inom familjerätten har reglerats på EU-nivå men Sverige har avstått från att delta på det 

området. Ett regeringsskifte åt ena eller andra hållet i Sverige efter ett riksdagsval har förlorat 

mycket i politisk betydelse efter EU-medlemskapet. Det är så mycket av politiken som ligger fastlåst 

på EU-nivå att en svensk regering har ett mycket begränsat område att arbeta inom. 

 

Att ledande svenska yrkespolitiker inte har någon aning om EU:s utveckling och konsekvenser har 

varit mycket tydligt när de i början av 2000-talet talade för att Sverige skulle ansluta sig till 

eurozonen, annars väntade marginalisering, minskad utrikeshandel och fattigdom för Sverige. Vi ser 

nu tydligt att det nej-sidan i euroomröstningen varnade för – att priset skulle bli högt för att hålla 

ihop en eurozon med en enda centralt styrd räntenivå var det som byggde den gigantiska eurokrisen 

med förödande effekter för en del euroländer. Dessutom fick nej-sidan rätt när man hävdade att 

EMU kommer att kräva att EU utvecklar en finanspolitik och går vidare i utvecklingen mot ett Europas 

Förenta Stater. Ja-sidan förnekade att denna utveckling skulle komma, men vi ser nu hur beslut fattas 

inom eurozonen i denna riktning. 

Allt detta gör att få politiker i Sverige vill debattera EU, utom Liberalerna. Bäst är att hålla folk i 

okunskap om EU för att dämpa EU-kritiken. 

 

EU tar över mer och mer med varje nytt EU-fördrag 

Inte desto mindre har varje nytt EU-fördrag gått i än mer överstatlig inriktning. För varje nytt EU-

fördrag har antalet lagstiftningsområden ökat där ministerrådet kan fatta beslut med kvalificerad 

majoritet (det vill säga rösta ned en minoritet av medlemsländer). Till exempel med 

Lissabonfördraget var det 68 olika nya politikområden/lagstiftningsområden som fördes över till 
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kvalificerad majoritetsröstning i ministerrådet och där nu en minoritet av opponerande 

medlemsländer kan köras över. 

 

Tabell. Antal fördragsartiklar där kvalificerad majoritetsröstning (QMV) introducerades, eller där 

enhällighet avskaffades och överfördes till kvalificerad majoritetsröstning i de olika EU-fördragen8  

Fördrag Antal QMV-artiklar introducerade eller utökade 
samt enhällighetsartiklar överflyttade till QMV 

Romfördraget (med utökningar) 38 

Enhetsakten 12 

Maastrichtfördaget 30 

Amsterdamfördraget 24 

Nicefördraget 46 

EU-konstitutionen (förverkligades inte) 68 

Lissabonfördraget 68 

 

 

EU:s konstitution som trixades igenom med ett annat namn Den europeiska konstitutionen, formellt 

„Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa“ var ett fördrag med målet att skapa en 

konstitution, en grundlag, för EU. Fördraget signerades i oktober 2004 av representanter för EU:s 

medlemsstater. Men för att kunna träda i kraft var den tvungen att ratificeras av alla medlemsstater i 

enlighet med deras egna konstitutionella bestämmelser. Som bekant röstade Frankrike och 

Nederländerna nej i folkomröstningar. Spanien och Luxemburg röstade visserligen ja i sina 

folkomröstningar men mycket talade för att Danmarks och Irlands väljare skulle rösta nej i sina 

planerade folkomröstningar och i Storbritannien skulle antingen parlamentet eller folket rösta nej, 

beroende på vilken beslutsform man valde. Om man i Sverige hade lyckats tröska igenom EU-

konstitutionen enbart genom riksdagen utan en folkomröstning vet vi inte. Men såväl 

Socialdemokraterna som Moderaterna undvek att ta upp det konstitutionella fördraget till debatt. 

Debatten skulle snarare tigas ihjäl och fördraget röstas igenom så diskret som möjligt i riksdagen. Hur 

som helst avblåstes ratificeringen av EU-konstitutionen och istället tog det politiska etablissemanget 

fram Lissabonfördraget. Detta fördrag är till 96 % identiskt med den avvisade EU-konstitutionen 

enligt den brittiska tankesmedjan Open Europe som jämfört sida för sida mellan de två texterna. Alla 

de stora punkterna från EU-konstitutionen finns med i Lissabonfördraget. En EU-president 

installerades, vilken under två och ett halvt års mandatperiod leder ministerrådet. För att inte 

Europas stats- och regeringschefer från de största länderna skall drabbas av konkurrens utsågs den 

profillöse belgaren Herman Van Rompuy till EU:s första president. EU:s utrikesministerpost finns 

också i Lissabonfördraget, men man döpte om posten till ”EU:s höga representant för utrikes frågor 

och säkerhetspolitik”. Även här satte man in en okänd person, brittiskan Catherine Ashton, för att 

inte röra om i konkurrensen mellan de stora ländernas toppolitiker. 

 

Med Lissabonfördraget kopplade de stora EU-länderna greppet om beslutsprocessen i EU. De fyra 

största länderna, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien, förfogar tillsammans över 53 

procent av folkmängden. Tyskland tillsammans med två av de övriga tre stora länderna samt 

ytterligare ett land oavsett storlek (till exempel Luxemburg), kan stoppa ett beslut som 23 länder är 

                                                             
8 The Extension of Qualified Majority Voting from the Treaty of Rome to the European Constitution, House of 
Commons Library Research Paper 04/54, 7 July 2004 samt Klaus Heeger, Comparison of the 2007 Lisbon Treaty 
with the earlier EU Constitution, EUWatch issue 8, October 2007 
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för. Det är därför som förmötena mellan Frankrikes president och Tysklands förbundskansler inför 

EU:s toppmöten är så viktiga. Vad de två kommer överens om sätter inte bara agendan, utan de kan 

tillsammans ganska lätt styra upp besluten i den riktning de vill ha dem. 

 

Med en EU-president och en utrikesminister i Lissabonfördraget togs de första stegen i inrättandet av 

en exekutiv regeringsmakt på EU-nivån. Stora och viktiga delar av politiken flyttat från Stockholm till 

Bryssel. Allt som händer i riksdagen har inte längre avgörande betydelse. Professor Sverker 

Gustavsson vid Uppsala universitet har klargjort samgåendets omfattning med hjälp av en trappa. De 

olika nivåerna visar graden av överstatlighet från en första nivå, där inget politiskt samgående 

förekommer, till en sjätte nivå där länderna utgör en fiskal union.  

 

Nivåer av överstatlighet i EU:  

1. Varje land för sig  

2. Frihandel  

3. Tullunion  

4. Gemensam marknad (1980-talets marknadsliberala spärrlinje)  

5. Myntunion (2000-talets krist- och socialdemokratiska spärrlinje)  

6. Fiskal union  

 

Inom den andra nivån råder tullfrihet mellan de ingående länderna. Tullsatserna är emellertid inte 

samordnade gentemot tredje land. På den tredje nivån är den yttre tullmuren lika för alla. Då 

marknaden är gemensam på den fjärde nivån är inte bara tullar utan även andra handelshinder 

undanröjda. På den femte nivån centraliseras makten över myntet. En bristande ekonomisk 

anpassning kan då bara kompenseras genom att medborgarna i unionen sänker sin levnadsstandard 

eller flyttar till tillväxtregionerna. Medlemsländerna kan inte var för sig överbrygga tillfälliga problem 

genom att låta värdet på sitt mynt flyta i förhållande till andra medlemsländers betalningsmedel. På 

den sjätte nivån slutligen tillkommer att makten över skatter och offentliga utgifter centraliseras. Det 

är centralmakten som råder över skattebaserna. Fiskala medel flyttas mellan unionens olika delar 

genom överstatliga beslut. Skatter upptagna inom en del av unionen förbrukas inom andra delar - 

USA, Kanada och Tyskland är exempel på detta. 

 

Den diskussion som saknas helt är frågan om vad EU inte bör syssla med utan kan anförtro 

medlemsländernas politiska nivå. Idag vill EU-parlamentet och EU-kommissionen i princip suga åt sig 

allt. Till exempel inom utbildningspolitiken ville EU-parlamentet under mandatperioden 2004-2009 

att man på EU-nivå skall reglera språkundervisning, trafikundervisning och idrott i skolorna då det är 

”viktiga” frågor för bland annat folkhälsan samt harmoniseringen och utvecklandet av den inre 

marknaden9. Dessutom anser EU-parlamentet att det behövs mer forskning på EU-nivå kring 

förskoleutbildningen samt att det skall utvecklas ett förfarande för utvärdering av EU:s 

utbildningssystem (observera att EU tydligen äger frågan om utbildningssystem, inte 

medlemsländerna) för att EU:s åtgärder skall bli mer målinriktade. Denna utvärdering skall bygga på 

såväl regelbundna rapporter från medlemsstaterna som en oberoende verifiering10. Ett annat 

                                                             
9
 Mavrommatisbetänkandet (A6-0074/2006) om åtgärder för att främja flerspråkighet och språkinlärning i EU: 

Europeisk indikator för språkkunskaper, Vatanenbetänkandet (A6-0225/2005) om det Europeiska 
åtgärdprogrammet för trafiksäkerhet, Schmittbetänkandet (A6-0415/2007) om idrottens roll i utbildningen. 
10 Zatloukalbetänkandet (A6-0326/2007) om effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa. 
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exempel är om mobbning på arbetsplatser är en fråga för EU-nivån. EU-parlamentet ansåg det i 

september 2001. Eftersom man enligt dem på EU-nivå skall ansvara för arbetsmiljö och socialpolitik 

faller mobbningsproblem under detta område. EU-parlamentets tolkning är att åtgärder mot 

mobbning skall ses som ett viktigt inslag i strävandena efter högre kvalitet och förbättrade sociala 

relationer på arbetsplatsen samt bidrar till att motverka social utslagning. Detta är motiv nog för EU-

insatser och ligger i linje med den europeiska sociala agendan och sysselsättningsriktlinjerna, allt 

enligt EU-parlamentets politiska majoritet11. Tidigare samma år, i juni 2001, antog också EU-

parlamentet en resolution som krävde bland annat att ”detaljerade upplysningar om bröstimplantat, 

nödvändiga följdoperationer och andra följdåtgärder bör registreras i EU genom att varje 

medlemsstat inrättar obligatoriska nationella bröstimplantatsregister”12. Om EU-parlamentets 

resolutioner om vad EU skall syssla med samlades ihop till en helhet, finner man att EU skall syssla 

med allt och noggrant reglera medlemsstaters, samtliga regioners och kommuners verksamhet, samt 

givetvis även privata verksamheter, ner på detaljnivå. Det finns inget stopp för vad EU-parlamentet 

anser att EU skall ta över. Med varje nytt fördrag har de nationella parlamenten marginaliserats 

alltmer. Det är själva idén med ”gemenskapsmetoden” att en minoritet av medlemsländer, och 

därmed deras nationella parlament och väljare, skall kunna röstas ned och köras över när så behövs. 

Lissabonfördraget, EU:s nuvarande grundlag trädde i kraft i december 2009. Detta fördrag tog ett par 

avgörande steg i utvecklingen mot Europas Förenta Stater. Dels genom att vetorätten avskaffades på 

nästan alla områden. Dels ändrades röstfördelningen inom EU så att större länder har fått långt mer 

att säga till om på de mindre ländernas bekostnad. Lissabonfördraget medför att EU tar några långa 

kliv i riktning mot ett Europas Förenta Stater – en ekonomisk, politisk och militär supermakt som skall 

konkurrera med andra supermakter, USA och Kina, på den globala arenan. Sveriges riksdag har 

givetvis också som alla andra nationella parlamentet förlorat mer och mer i betydelse under åren i 

EU. Men att de 349 svenska riksdagsledamöterna har tappat i betydelse och inflytande är en fråga de 

gärna undviker.  

 

EU-parlamentets federalistmajoritet har ingenting sett eller hört – business as usual 

Att majoriteten i EU-parlamentet ingenting lärt av att britterna röstade för Brexit ur EU var tydligt 

torsdag 16 februari 2017 under sessionen i Strasbourg. För EU-parlamentets EU-federalistmajoritet 

finns det bara en väg framåt för EU – ökad EU-makt, ökat skatteintag till EU-budgeten, mer EU-

verksamhet och att fler höga EU-poster måste inrättas för att EU skall kunna leverera ”det goda 

samhället”. Att EU-institutionerna är på fel väg – de urvattnar demokratisk politisk styrning, skapar 

en Brysselbubbla långt från medborgarnas horisont samt skapar en superstat som medborgarna i EU-

länderna inte vill ha – det vägrar EU-parlamentets federalister att erkänna – ett Europas Förenta 

Stater är målet och dit skall man snarast. 

 

EU-parlamentet behandlade 16 februari tre betänkanden på temat EU:s framtid. Det var bara 

tyckanden och politiska uttalanden – men de är inte oviktiga för det. EU-parlamentet är duktigt på 

att få igenom sina synpunkter på EU:s utformning då de nationella parlamenten och politikerna ute i 

medlemsländerna ofta är oinformerade och föga samordnade i sin syn på hur EU skall utvecklas utan 

att EU-institutionerna kapar åt sig allt. 

 

                                                             
11

 Anderssonbetänkandet (A5-0238/2001) om mobbning på arbetsplatsen. 
12 Fortoubetänkandet (A50186/2001) om silikonimplantat. 
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Det mest klargörande betänkandet om EU-federalisternas mål var Verhoftstadtbetänkandet om 

möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska 

unionen (A8-0390/2016). Föredragande var liberala ALDE-gruppens ledare Guy Verhofstadt, före 

detta belgisk premiärminister, vilken är känd för att aldrig ta intryck av EU-kritiska synpunkter – han 

har ju totalt rätt – enligt hans egen mening. I betänkandet föreslogs bland annat (vilka också antogs): 

 

2. Europaparlamentet konstaterar att reformen av EU bör inriktas på att modernisera unionen genom 

nya instrument, nya effektiva EU-kapaciteter och genom ökad demokratisering av beslutsprocesserna 

snarare än på åternationalisering genom ökad mellanstatlighet. 

6. Varje gång Europeiska rådet har beslutat att tillämpa mellanstatliga metoder och att kringgå 

”gemenskaps- eller unionsmetoden” så som den fastställs i fördragen, leder detta inte bara till ett 

mindre effektivt beslutsfattande, utan bidrar även till allt större brist på öppenhet, demokratisk 

ansvarighet och kontroll, vilket Europaparlamentet beklagar. Parlamentet menar att ett uppsplittrat 

vägval endast är tänkbart som en tillfällig lösning på vägen mot mer effektiva och integrerade EU-

beslut. 

7. Europaparlamentet anser att ”unionsmetoden” är den enda demokratiska lagstiftningsmetod som 

säkerställer att hänsyn tas till samtliga intressen, särskilt till det gemensamma europeiska intresset. 

Med ”unionsmetoden” menar parlamentet att kommissionen, som en del av sin befogenhet som 

verkställande organ, inleder lagstiftningsförfarandet, att parlamentet och rådet i egenskap av 

representanter för medborgarna respektive medlemsstaterna fattar beslut tillsammans och med 

majoritet och att domstolen ansvarar för granskning och slutlig rättslig kontroll. Parlamentet 

insisterar på att unionsmetoden bör respekteras även i brådskande fall. 

8. Europaparlamentet anser att det i detta sammanhang är viktigt att bekräfta uppdraget att skapa 

en ”allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken” (artikel 1 i EU-fördraget) för att minska 

eventuella tendenser till sönderfall och att ytterligare en gång klargöra det moraliska, politiska och 

historiska syftet med EU samt dess konstitutionella karaktär. 

9. Europaparlamentet menar att kraven för att inleda ett stärkt och strukturerat samarbete bör göras 

mindre restriktiva, bland annat genom att sänka gränsen för det minsta antalet deltagande 

medlemsstater. 

10. Europaparlamentet föreslår att man vid nästa översyn av fördragen bortrationaliserar de 

nuvarande oordnade skillnaderna genom att sätta stopp för, eller åtminstone kraftigt minska, 

tillämpningen av klausuler om icke-deltagande, deltagande och undantag för enskilda medlemsstater 

på den nivå som avser EU:s primärrätt. 

16. Europaparlamentet är mycket oroat över växande ekonomiska och sociala skillnader och 

avsaknaden av ekonomiska reformer och finansiell stabilitet i Ekonomiska och monetära unionen 

(EMU) samt över förlusten av ekonomisk konkurrenskraft i flera av EMU:s medlemsstater, som i 

synnerhet beror på att det saknas en gemensam finans- och ekonomipolitik. Parlamentet anser därför 

att den gemensamma finans- och ekonomipolitiken bör bli ett område där befogenheten delas mellan 

unionen och medlemsstaterna. 

25. Europaparlamentet kräver därför att den verkställande makten koncentreras till kommissionen, i 

rollen av en EU-finansminister, genom att kommissionen förses med kapacitet att formulera och 

genomföra en gemensam ekonomisk politik inom EU, där makroekonomiska, skattemässiga och 

monetära instrument kombineras och backas upp av en budgetkapacitet för euroområdet. 

Finansministern bör vara ansvarig för användningen av den europeiska stabilitetsmekanismen och 
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andra ömsesidiga instrument, inbegripet budgetkapaciteten, och vara den enda externa företrädaren 

för euroområdet i internationella organisationer, särskilt inom finanssektorn. 

26. Europaparlamentet anser att finansministern måste ges proportionella befogenheter att ingripa 

för att övervaka konvergenskoden, och befogenhet att använda de skatteincitament som beskrivs 

ovan. 

29. Europaparlamentet anser att kravet på enhällighet för vissa skatteförfaranden måste tas bort, för 

att göra det möjligt för EU att bevara en rättvis och väl fungerande inre marknad och för att undvika 

skadlig skattepolitik från medlemsstaternas sida. 

37. Samtidigt som Europaparlamentet upprepar att ytterligare framsteg kan och bör göras i enlighet 

med Lissabonfördraget, även när det gäller användningen av bestämmelserna om att agera genom 

omröstningar med kvalificerad majoritet, anser parlamentet att den höga representanten/vice 

ordföranden bör kallas EU:s utrikesminister och stödjas i sin strävan att bli den viktigaste externa 

företrädaren för EU i internationella forum, inte minst i FN. Parlamentet anser att utrikesministern 

bör kunna utse politiska företrädare. Parlamentet föreslår att man ser över funktionaliteten hos den 

nuvarande Europeiska utrikestjänsten, och behovet av lämpliga budgetresurser. 

38. Europaparlamentet understryker behovet av ett snabbt upprättande av en europeisk 

försvarsunion för att stärka försvaret av EU:s territorium, vilket i strategiskt partnerskap med Nato 

skulle göra det möjligt för unionen att agera självständigt i operationer utomlands, främst för 

stabilisering av grannskapet och därigenom förbättra EU:s roll som garant för sitt eget försvar och 

som säkerhetsgarant, i överensstämmelse med principerna i FN-stadgan. Parlamentet 

uppmärksammar det fransk-tyska initiativet från september 2016, och det italienska initiativet från 

augusti 2016, som utgör värdefulla bidrag i denna fråga. Europaparlamentet måste vara fullt 

delaktigt i alla steg i skapandet av Europeiska försvarsunionen och ha rätt att ge sitt samtycke vid 

insatser utomlands. I väntan på detta bör fördragen specifikt ge möjlighet att upprätta en europeisk 

försvarsunion. Dessutom bör man som komplement till Europeiska utrikestjänsten inrätta ett 

generaldirektorat för försvar (GD Försvar) med ansvar för de interna aspekterna av den 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. 

40. Europaparlamentet föreslår inrättande av en europeisk underrättelsebyrå för att stödja Gusp. 

49. Europaparlamentet välkomnar det lyckade nya förfarandet där de europeiska politiska partierna 

arbetar för att deras toppkandidater ska utses till befattningen som ordförande för EU:s verkställande 

organ, vilken väljs av Europaparlamentet efter förslag av Europeiska rådet, men anser att dessa vid 

nästa val bör kunna stå som officiella kandidater i alla medlemsstater. 

57. Europaparlamentet betonar att när en befattning som EU-finansminister väl har inrättats bör 

eurogruppen betraktas som en formell specialiserad rådskonstellation med lagstiftnings- och 

kontrollfunktioner. 

58. Europaparlamentet vill se en ytterligare minskning av de omröstningsförfaranden i rådet som 

kräver enhällighet, där denna metod fortfarande tillämpas, till exempel i utrikespolitiska och 

försvarsrelaterade frågor, skattefrågor och socialpolitik, så att man övergår till kvalificerad majoritet, 

och att de befintliga särskilda lagstiftningsförfarandena omvandlas till ordinarie 

lagstiftningsförfaranden samt att samrådsförfarandet helt ersätts med medbeslutandeförfarandet 

mellan parlamentet och rådet. 

(Punkt 66 i förslaget till betänkande ersattes med ändringsförslag 2 istället enligt följande text) 

66. Europaparlamentet är övertygat om att EU-budgeten måste förses med ett system för genuina 

egna medel, med enkelhet, rättvisa och öppenhet som ledande principer. Parlamentet stöder 

rekommendationerna från högnivågruppen för egna medel när det gäller diversifiering av intäkterna 
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till unionens budget, inklusive nya egna medel, i syfte att minska andelen BNI-bidrag till unionens 

budget så att man frångår medlemsstaternas metod för ”rättvist återflöde”.  Parlamentet insisterar i 

detta sammanhang på att alla sorters rabatter ska avskaffas. 

67. Europaparlamentet föreslår i detta sammanhang att beslutsförfarandena för både egna medel 

och den fleråriga budgetramen bör ändras från enhällighet till kvalificerad majoritet och därmed leda 

till verkligt medbeslutande mellan rådet och parlamentet i samtliga budgetfrågor. Parlamentet 

upprepar vidare sitt krav på att man ser till att den fleråriga budgetramen sammanfaller med 

mandatperioderna för parlamentet och EU:s verkställande organ, och insisterar på att man integrerar 

ekonomin för unionens samtliga byråer i EU:s budget. 

81. Europaparlamentet efterlyser en rättslig grund för inrättande av unionsbyråer som kan utföra 

särskilda verkställande uppgifter och genomförandeuppgifter som de tilldelats av parlamentet och 

rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

83. Europaparlamentet anser slutligen att det nuvarande förfarandet för ratificering av fördragen är 

för stelbent för att passa en sådan överstatlig styrelseform som EU. Parlamentet föreslår att 

ändringar av fördragen ska kunna träda i kraft, om inte genom en EU-omfattande omröstning, så 

efter ratificering av en kvalificerad majoritet av fyra femtedelar av medlemsstaterna efter det att 

Europaparlamentet har gett sitt godkännande. 

----------------------------------------------------- 

 

I sammandrag förespråkar EU-parlamentets majoritet bland annat att EU skall ta fler överstatliga 

beslut och kunna köra över medlemsländernas parlament, en EU-finansminister skall tillsättas, EU-

federalistprojekt som EU-skatt skall kunna drivas vidare av färre medlemsländer än nio så att EU-

federalisterna lättare kan sätta den politiska dagordningen för EU, EU skall militariseras med en 

försvarsunion och även ett EU:s CIA skall upprättas, EU-institutionerna måste få egna direkta 

skatteinkomster och de skall också styra genom EU-överstatlighet samt EU-byråkratin skall utökas 

genom inrättandet av nya ”unionsbyråer”. 

 

Omröstningen om Verhofstadtbetänkandet i EU-parlamentet 

Ingen svensk ledamot talade under debatten på tisdagsförmiddagen 14 februari. Ingen av dem avgav 

heller någon muntlig röstförklaring efter omröstningen torsdag 16 februari. 

 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Selimovic (L), Wikström (L). 

Nej: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Hökmark (M), Dalunde (MP), Engström (MP), Valero (MP), 

Hedh (S), Ulvskog (S), Björk (V), Post (FI), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

Avstod: Federley (C), Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), 

Frånvarande: Fjellner (M), Andersson (MP). 

 

På Verhofstadtbetänkandet röstade 283 ledamöter ja, 269 nej och 83 avstod. EU-federalisterna fick 

en svagare uppbackning för sin ”vision” om ett framtida EU än vad de brukar få i EU-parlamentet. 

Bland de politiska grupperna i EU-parlamentet röstade man som följer om Verhofstadtbetänkandet: 
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Tabell. Hur de politiska grupperna i EU-parlamentet röstade i slutomröstningen om 

Verhoftstadtbetänkandet om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella 

strukturen för Europeiska unionen (A8-0390/2016) i Strasbourg torsdag 16 februari 2017. 

Grupp Röstade ja Röstade 
nej 

Avstod Totalt 
röstande 

Frånvarande/Ej 
röstat 

Totalt antal 
ledamöter i 
gruppen 

EPP - kristdem 88 56 41 185 32 217 

S&D – 
socdem/soclib 

111 30 32 173 16 189 

ECR - konserv 0 59 2 61 13 74 

ALDE - 
liberaler 

46 11 4 61 7 68 

GUE/NGL - 
vänster 

0 42 1 43 9 52 

Gröna/EFA 
(regionalister) 

37 3 3 43 8 51 

EFDD – 
blandad grp 

0 19 0 19 23 42 

ENF - 
främlingsfientl 

0 36 0 36 4 40 

NI - Grupplösa 1 13 0 14 4 18 

Totalt 283 269 83 635 116 751 

 

Kristdemokratiska EPP var nästan delat i tre delar. EPP-toppen ville att alla skulle sluta upp om EU-

parlamentets traditionella linje ”mer EU”. Men alla i EPP höll inte med om att det är lösningen för att 

bemöta ”Brexit” och växande extremistpartier. EPP-toppen argumenterade att man inte kan låta 

”populister” vinna och vi måste "vara med och påverka" EU:s framtid och inte sitta på läktaren. Det 

vanliga argumentet ända sedan EG:s bildande en gång i tiden. 

 

Delegationerna inom EPP där flest röstade nej eller avstod var från Sverige, Danmark, 

Nederländerna, Irland, Malta, Tjeckien, Polen, Estland, Lettland, Bulgarien, Rumänien,  

För att vara lite mer detaljerad:  

EPP:s enda danska ledamot (Konservative Folkeparti) röstade nej. 

EPP:s enda estniska ledamot avstod. 

De irländska Fine Gael-ledamöterna i EPP avstod. Lite fegt och de kanske egentligen ville rösta ja, 

men det är politiskt känsligt på Irland. 

Av de 23 polska EPP-ledamöterna röstade fyra ja, sju nej, 11 avstod och en missade att rösta. 

Sex tyska CDU/CSU-ledamöter röstade nej, nio CDU/CSU-ledamöter avstod, vilket är nästan hälften 

av den totala CDU/CSU-delegationen i EPP, vilken uppgår till 34 ledamöter. 

 

Inom S&D-gruppen finns också en del opponenter mot den rådande EU-federalistlinjen. 

I den rumänska delegationen (det av korruption skadade partiet PSD) röstade nästan samtliga nej. De 

danska och maltesiska S/Labour-partierna med tre ledamöter vardera röstade också nej. Det svenska 

S-partiet var splittrat, de mer EU-kritiska Hedh och Ulvskog röstade nej, medan de tre mer ”EU-

kramande” S-ledamöterna avstod – att rösta ja hade sett för illa ut i Sverige. Irländska Labours enda 

ledamot röstade också nej. Av de fem polska ledamöterna tillhörande S&D-gruppen röstade fyra nej 

och en ja. Den sistnämnda ledamoten som röstade ja, Geringer de Oedenberg, tillhör dock inte 
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socialdemokratiska SLD-UP. Ungefär en tredjedel av den italienska S&D-delegationen röstade nej 

eller avstod, även tre franska Socialister röstade nej. Brittiska Labourdelegationen avstod, vilket får 

ses som logiskt då deras land skall lämna EU. 

Allt detta sammantaget gör att man kan konstatera att inte heller S&D-gruppen har med sig alla sina 

medlemspartier på EU-federalistprogrammet. 

 

Två andra betänkanden i samma anda antogs samma dag – Bresso/Brokbetänkandet (A8-0386/2016) 

om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential 

samt Böge/Berèsbetänkandet (A8-0038/2017) om budgetkapacitet för euroområdet. 

Bresso/Brokbetänkandet antogs med 329 ja-röster mot 223 nej-röster och 83 nedlagda röster. 

Böge/Berèsbetänkandet antogs med 304 ja-röster mot 255 nej-röster och 68 nedlagda röster. 

  

”Nej till euro”-sidan i Sverige 2003 hade otroligt rätt 

Det kan noteras som kuriosa att Böge/Berèsbetänkandet (A8-0038/2017) bekräftar exakt det som nej 

till eurosidan sade i den svenska folkomröstningsdebatten 2003. Först och främst konstateras tre 

stora problem med EMU-området: 

”Tre pelare av den finanspolitiska kapaciteten för konvergens och stabilisering av euroområdet 

Den finanspolitiska kapaciteten bör uppfylla följande tre olika funktioner: 

– För det första bör ekonomisk och social konvergens inom euroområdet uppmuntras för att främja 

strukturreformer, modernisera ekonomierna och förbättra konkurrenskraften i varje medlemsstat 

liksom euroområdets motståndskraft, vilket också bidrar till medlemsstaternas kapacitet att 

absorbera asymmetriska och symmetriska chocker. 

– För det andra skapar skillnaderna när det gäller konjunkturcykeln mellan medlemsstaterna i 

euroområdet till följd av strukturella skillnader eller en generell ekonomisk sårbarhet ett behov av 

att hantera asymmetriska chocker (situationer där en ekonomisk händelse påverkar en ekonomi 

mer än en annan, till exempel när efterfrågan rasar i en specifik medlemsstat, men inte i de övriga 

till följd av en extern chock som medlemsstaten inte kan påverka). 

– För det tredje bör symmetriska chocker (situationer där en ekonomisk händelse påverkar alla 

ekonomierna på samma sätt, till exempel variationer i oljepriset för euroområdets medlemsstater) 

åtgärdas för att öka motståndskraften i euroområdet som helhet.” 

Vidare vill EU-parlamentet installera en stark överstatlig styrning för EMU-området genom följande 

åtgärd: 

”En finansminister och en statskassa inom kommissionen bör ha full demokratisk ansvarsskyldighet 

och ges alla nödvändiga medel och befogenheter att tillämpa och verkställa de befintliga ramarna för 

ekonomisk styrning och optimera utvecklingen av euroområdet i samarbete med finansministrarna i 

euroområdets medlemsstater.” 

 

Kort sagt, allt blir bättre bara EU-institutionerna får makten. Dessutom de allvarliga problemen i 

EMU-området skall alltså lösas genom att EU-institutionerna får ta hand om allt. Bara en väg framåt 

för EU gäller – att skapa superstaten! 

 

EU-kommissionen förespråkar i princip likalydande idéer för EU:s framtid. När EU-kommissionens 

ordförande Jean-Claude Junker höll sitt årliga ”the state of the Union” (ännu en efterapning från 

USA:s traditioner) i EU-parlamentet i september 2017 var han tydlig med följande: EU skall ha en 

enda ledare och en enda finansminister, euron och bankunionen skall utvidgas, medlemsländers 
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vetorätt i skattefrågor och utrikesfrågor skall begränsas eller tas bort - ty de områdena skall EU ta 

över. Medlemsländer som ”bromsar” utvecklingen skall helt enkelt röstas ner i ministerrådet.  EU-

byråkratin skall utvidgas än mer – en ny arbetsmarknadsnivå på EU-nivå är nästa projekt. 

 

Ständigt växande EU-institutioner kräver mer skattepengar samtidigt som kommuners, regioners och 

medlemsländers budgetar ständigt trimmas. Vård, skola och omsorg får ständigt ta stryk, eller för 

den delen polisresurser och de nationella militära försvaren saknar resurser. 

Denna politik står EU:s socialdemokrater, kristdemokrater (där svenska M och KD ingår) och liberaler 

(där svenska C och L ingår) alla bakom, och har så gjort i årtionden. Det finns idag ingen nämnvärd 

politisk skillnad i EU-land efter EU-land mellan dessa tre partifamiljer. Det har lett till att de 

socialdemokratiska/socialistiska partierna runtom i Europa är på fallrepet och når ständigt nya 

bottenresultat i valen. Den sistnämnda partifamiljen blöder arbetarväljare, en del till de 

främlingsfientliga, en del till vänstern och en del till soffan. Det är en konsekvens av en mittenpolitik 

byggd på idén att EU är frälsningen för Europas arbetare, fattiga och arbetslösa. Men i verkligheten 

är det tvärtom. 

Såväl arbetare som borgerliga väljare har i en del länder sedan ett par årtionden röstat på 

högerpopulistiska partier som presenterar enkla lösningar på svåra problem och sätter människa mot 

människa utifrån hudfärg och religion. Dessa högerpopulistiska partier utger sig för att vara 

socialkonservativa och EU-kritiska. Men i själva verket är de lättköpta av storkapitalet och bryr sig 

föga om EU:s demokratiproblem och de sociala konsekvenserna av EU:s politik. 

 

Ungdomspolitik – en viktig EU-fråga i framtiden enligt EU-parlamentet 

På torsdagen den 27 oktober 2016 var Bocskorbetänkandet om bedömning av EU:s ungdomsstrategi 

2013-2015 (A8-0250/2016) uppe till omröstning i EU-parlamentet. Det var enbart ett politiskt 

uttalande och hade behandlats i utskottet för kultur och utbildning. Ett utskott som är känt för att 

producera papper som ingen har nytta av annat än som sysselsättningsprojekt för EU-

parlamentariker. Men det finns fler i EU-institutionerna som arbetar med ungdomsfrågor. Både EU-

kommissionen och ministerrådet har producerat en mängd papper i frågan. 

Förutom de stora områdena i EU som jordbrukspolitik och regionalpolitik har EU också en 

ungdomspolitik, liksom man har en sportpolitik och turistpolitik. EU-parlamentet vill för övrigt också 

att EU skall ha en rymdpolitik, en turistpolitik och en cirkuspolitik. Likaså skall försvars- och 

säkerhetspolitiken i EU fördjupas och så vidare. I princip vill EU-kommissionen och EU-parlamentet 

att EU skall lägga sig i samtliga politikområden och inte lämna något kvar till medlemsländer, 

regioner eller kommuner att besluta om. 

EU-parlamentets betänkande uppmanar till fler sociala åtgärder inom EU samt ökade synergieffekter 

mellan den europeiska ungdomsstrategin och övriga europeiska strategier som rör utbildning, hälsa 

och sysselsättning. Det konstateras att EU:s ungdomsstrategi (2010–2018) har åtta viktiga 

handlingsområden där initiativ bör vidtas – utbildning och yrkesutbildning, sysselsättning och 

företagande, hälsa och välbefinnande, deltagande, frivilliga aktiviteter, social integration, ungdomar 

och världen samt kreativitet och kultur. Vidare listar betänkandet många goda tankar om hur 

bekämpa ungdomsarbetslöshet, skolavhopp med mera.  

Men… det måste påpekas att ansvaret för dessa frågor ligger på medlemsländerna eller deras 

regioner. Det EU-parlamentet sysslar med är inget annat än dubbelarbete och 

sysselsättningsskapande pappersproduktion för sin egen skull. 
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Betänkandet i dess helhet antogs med 432 ja-röster mot 131 nej-röster och 55 nedlagda röster. 

Ja röstade liberala ALDE, kristdemokratiska EPP, socialistiska/socialdemokratiska S&D, de Gröna/EFA 

(Regionalister) samt sju av vänsterns GUE/NGL-ledamöter samt enskilda ledamöter från andra 

grupper. 

Nej röstade konservativa ECR, hälften av blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, 22 av vänsterns 

GUE/NGL-ledamöter samt enskilda ledamöter från andra grupper. 

Avstod gjorde nio liberala ALDE-ledamöter, ungefär hälften av blandgruppen EFDD (italienska 

femstjärnerörelsen), 16 av vänsterns GUE/NGL-ledamöter samt enskilda ledamöter från andra 

grupper. 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Selimovic (L), Wikström (L), Andersson (MP), Dalunde (MP), Engström (MP), Valero (MP), Post (FI), 

Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S). 

Nej: Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

Avstår: Federley (C), Adaktusson (KD), Björk (V). 

Frånvarande: Guteland (S). 

Ingen svensk ledamot avgav någon åsiktsyttring i övrigt om betänkandet i form av inlägg i debatten 

eller röstförklaring. Vore intressant att få veta motiveringen till varför de elva svenska ledamöterna 

röstade ja till betänkandet. 

 

EU-federalisterna tjatar på om ökad EU-makt – motkrafterna måste mobiliseras 

Vilket EU skall det bli – ett verkligt Europas Förenta Stater eller ett europeiskt samarbete mellan 

suveräna stater? Oavsett vad – strävan mot en federal EU-stat är det inte särskilt många medborgare 

i medlemsländerna som har känt sig bekväma med – tvärtom - EU-institutionerna har gång på gång 

manifesterats som projekt för den politiska eliten. Resultatet i Brexitfolkomröstningen i juni 2016 

visade att många av de brittiska medborgarna inte hade mycket till övers för EU.  

När man körde en runda av folkomröstningar 2005 om godkännande av förslaget till konstitutionellt 

fördrag för EU avbröts allt efter nej-sidans segrar i Frankrike och Nederländerna. Därefter skys 

folkomröstningar generellt av Bryssel – även förslaget till Lissabonfördrag, i princip identiskt med 

förstnämnda fördrag, höll på att gå på en mina i den enda folkomröstningen som hölls om det – på 

Irland i juni 2008. Men det ”löstes” genom att Irland fick folkomrösta igen i oktober 2009 och då 

pressades ett ja igenom. Lär sig inte politikereliten i EU något av de smällar man fått i ett antal 

folkomröstningar om EU:s utveckling? Tydligen inte - den enda lärdomen de tagit in är att undvika att 

hålla folkomröstningar om EU-frågor. Ty EU-frågorna är för ”komplicerade” för vanligt folk - de 

”fattar” inte hur bra planerna för Europas Förenta Stater egentligen är – det är den enda slutsats EU-

eliten har dragit. 

 

EU-kommissionen presenterar fem scenarier – fyra av dem för ökad EU-makt 

Den 1 mars presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker deras syn på vägval för 

EU. EU-kommissionen och EU-parlamentet har hand i hand genom åren konsekvent drivit på för ökad 

politisk makt till EU-institutionerna. Det är inte alltid medlemsländerna har lyssnat på dem, men i 

stort har EU:s utveckling gått i den riktning EU-institutionerna vill. 
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I Sverige har det från de politiska partierna varit märkligt tyst om EU-kommissionens förslag. Det 

konstaterar bland annat Gunnar Wetterberg 7 maj i Expressen.13 

Flera av de svenska partierna som S, M, C, KD och MP har problem nog med inrikespolitiken. Att då 

också engagera sig i en EU-debatt har de varken tid eller kraft för. Det är ändå starkare krafter i EU 

som avgör framtiden, inte de här gärdgårdsspelande nämnda partierna. 

 

I en så kallad Vitbok presenterade EU-kommissionen fem vägval för EU – partiskt skrivna och de går 

alla utom ett ut på ökad EU-makt. EU-federalisterna i EU-institutionerna vill nu se till att skapa sitt 

problemformuleringsprivilegium. De brukar göra så inför till exempel utarbetandet av nya EU-

fördrag. Ett favoritsätt brukar vara att utnämna före detta premiärministrar eller dylikt bland de EU-

federalistiskt inriktade länderna som Belgien till ”vise män”. Dessa ”vise män” lägger sedan ett EU-

federalistiskt ”framtidsförslag” för hur EU skall bli mer överstatligt styrt. Sedan menar EU-

institutionerna att alla ute i medlemsländerna måste diskutera utifrån deras förslag. På så vis styr de 

upp debatten i de politiska elitgrupperna i EU-länderna. 

EU-kommissionens fem scenarier för hur EU kan te sig 2025 är som följer: 

Scenario 1: Fortsätta gå på (Carrying on) 

EU skall fortsätta i enlighet med tidigare fattade beslut, en än mer utvecklad inre marknad, EMU skall 

utvecklas genom att styras mer från EU-Bryssel, fortsätta arbeta med att samordna militära resurser, 

EU-länderna skall tala med en röst i utrikespolitiken, med mera. 

Scenario 2: Bara en inre marknad (Nothing but the single market) 

Det intressantaste scenariot – Samarbetet skall kretsa kring handel på den inre marknaden och de 

fyra friheterna för varor, tjänster, personer och kapital. Dock, EU-institutionerna brukar vara duktiga 

på att också lägga in utbildningspolitik och annat de anser relaterar till de fyra friheterna. Men EU-

kommissionen menar att då släpper man migration, utrikespolitik och dylikt för EU. EU-

kommissionen markerar dock att man inte gillar detta scenario. De anser också att medborgerliga 

rättigheter som kommer utifrån EU-lagstiftningen kan bli begränsad med tiden. Det är dock mest ett 

struntprat från EU-kommissionens sida för att förhärliga sin egen roll. 

Scenario 3: De som vill ha mer gör mer (Those who want more do more) 

Som man säger – ett EU i flera hastigheter. Men EU-federalisterna hoppas att alla så småningom når 

målet – Europas Förenta Stater. EMU är en sådan typisk sak där man EU-kommissionen har målet att 

så småningom tvinga in alla EU-länder. Men då EMU går så dåligt har det gått trögt att utvidga 

eurozonen. Meningen med detta scenario är i alla fall att olika konstellationer av medlemsländer kan 

fördjupa sitt samarbete inom områden som försvar, sociala frågor med mera. Det finns till exempel 

en konstellation mellan EU-länderna om ömsesidiga regler om skilsmässolagar – där är Sverige inte 

med. Sedan många år pågår en förhandling om att inrätta en finansiell transaktionsskatt där 

pengarna skall gå till EU-kassan. Sverige är inte heller med bland de tio EU-länderna i den 

förhandlingen. 

Scenario 4: Göra mindre men mer effektivt (Doing less more efficiently) 

EU skall fokusera på ett utvalt antal områden. Till exempel kan EU då utöka sitt arbete inom 

innovationer, handel, säkerhet, migration, gränskontroll och försvarspolitik samt givetvis eurons 

konsolidering. EU-makten skall då reduceras på andra områden – men vilka? Troligen blir det så att 

EU arbetar med alla de politikområden som något EU-land önskar och så är man tillbaka i att EU skall 

ta över allt. 

                                                             
13 http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/sverige-maste-kampa-for-ett-mattfullt-eu/ 

http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/sverige-maste-kampa-for-ett-mattfullt-eu/
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Scenario 5: Göra mycket mer tillsammans (Doing much more together) 

EU blir rakt av ett Europas Förenta Stater utan hymlande och hummande. EU skall ta över alla 

politikområden. EU talar med en röst på den internationella scenen och har en enda plats i de flesta 

internationella fora. Försvars- och säkerhetspolitik är prioriterat och i fullt samarbete med EU skall en 

EU-försvarsunion skapas. 

 

Att scenario 2 finns med är ett framsteg – även om EU-kommissionen givetvis argumenterar mot just 

det scenariot. Övriga scenarier är alla inriktade på att EU skall få mer inflytande, fast på lite olika sätt.  

EU-kommissionen skall också presentera diskussionsunderlag inom andra politikområden. Det om 

försvarsfrågor blir intressant att läsa och behöver komma upp på bordet i den svenska debatten. Vi 

får se om det EU-positiva politiska etablissemanget i främst S och M kommer att förtiga det. 

EU-kommissionen vill skynda på processen. I slutet av 2017 hoppas de att stats- och 

regeringscheferna i Europeiska rådet skall enas om vilken riktning EU – helst då i fortsatt riktning mot 

att skapa Europas Förenta Stater, enligt Brysselinstitutionerna. Sedan skall då de 

”presidentkandidater” det vill säga kommissionsordförandekandidaterna som ställer upp EU-valet 

2019 fortsatt ”förankra” EU:s federala utveckling. Precis som i EU-valet 2014 då kristdemokraten 

Juncker och socialdemokraten Schulz satt och höll med varandra i TV-debatterna och hoppas ta 

därmed ta monopol både för de två EU-partiernas räkning och på hela mediediskussionen om EU:s 

”framtidsvision”. Att väljarna är skeptiska till skapandet av en EU-superstat med hela det gigantiska 

avståndet mellan EU-elitpolitiker och vanligt folk – det hör inte hit. Det finns tydligen inget att lära av 

Brexitfolkomröstningen. 

 

Tro inte att EU-federalisterna är demokrater 

För att skapa ett ”Europa som är alla goda gåvors givare” är många EU-federalister villiga att 

begränsa villkoren för de som inte vill se ett federalt EU. Stora pengar från skattebetalarna skall delas 

ut till de tre stora EU-partierna kristdemokraterna EPP, socialisterna PES och liberalerna ALDE. 

Nationella folkomröstningar skall inte tillåtas, de ställer bara till problem - vilket Storbritanniens 

Brexitfolkomröstning tydligt visat. EU-institutionerna har gjort allt för att hämndlystet sabotera det 

brittiska folkets politiska vilja. 

Onsdagen den 15 mars 2017 debatterades frågan om översyn av stadgarna och EU-finansieringen av 

EU-partier och deras stiftelser. EPP, PES och ALDE vill än en gång förändra regelverket s att de kan få 

mer pengar samtidigt som de stryper pengatillförseln till andra politiska rörelser. Bara ett par korta 

citat från debatten: 

György Schöpflin, från ungerska Fidesz och representerande kristdemokratiska EPP-gruppen i 

debatten sade bland annat följande: “Finally, there is the perplexing situation where the European 

Parliament ends up financing parties or foundations that proclaim values entirely at variance with 

those of the European Union and indeed European integration. In a democracy the voicing of such 

views, repellent or otherwise, can be acceptable but it really is hard to see why the European 

Parliament should be subsidising political forces that are trying to ensure that it is eliminated.” 

Alltså endast de som stödjer EU-parlamentets majoritetspolitik om att EU-parlamentet skall få ökad 

politisk makt på medlemsländernas bekostnad är de som skall erhålla bidrag för sin politiska 

verksamhet. Endast de ”rättrådiga” skall få EU-bidrag. 

Angående nationella folkomröstningar hade en ledamot tänkt till: 

Ulrike Lunacek, de Gröna i Österrike, sade bland annat följande: “You asked about national 

referendums. No, I am against allowing national referendums to be held, because the Brexit 
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campaign was a national campaign; you had one in Hungary; we had one against refugees; we have 

had several. We cannot allow that. European referendums, yes, but not national.” 

Folkomröstningar som omspänner hela EU är alltså OK, men inte folkomröstningar på 

medlemslandsnivå. Varför då inte avskaffa de nationella parlamentsvalen och bara hålla val till EU-

parlamentet i konsekvens med detta. Men det kanske Lunacek också instämmer i? 

 

Det fanns oppositionella röster under debatten. Branislav Škripek, från Slovakien och som sitter i den 

konservativa ECR, hade invändningar mot hur kristdemokrater, socialister/socialdemokrater och 

liberaler försöker att skriva om reglerna för EU-partier redan innan det nya regelverket helt har 

implementerats. 

Indrek Tarand, en oberoende estländare som sitter i den Gröna gruppen, tänker utanför boxen. Han 

framhöll i debatten att de politiska partierna får ändlösa inkomster från det allmännas pengar, vilket 

leder till missbruk av dessa pengar. Istället skall de politiska partierna jämställas med andra NGOs, 

enligt Tarand. Han vill se ett nytt system där de politiska partierna klarar sig själva enbart på sina 

medlemsavgifter, och det skall vara deras enda inkomst. Intressant, men knappast att de stora EU-

partierna lyssnar på honom. 

 

EU-partierna fick sina första bidrag från EU-systemet 2004. Bidragssummorna har växt alltmer genom 

åren. De kristdemokratiska, socialdemokratiska och liberala partierna i EU-länderna var eniga om att 

bilda sina respektive EU-partier för flera årtionden sedan. Men medlemspartierna ville inte betala 

avgifter till sitt EU-parti. Man brukade se till så att grupperna i EU-parlamentet stod för EU-partiernas 

räkningar när de sammanträdde. Men det blev ohållbart i längden då det inte var riktigt lagligt. Då 

införde man direkta EU-bidrag till partierna samt efter några år till deras tankesmedjor. Det handlar 

om stora pengar man mjölkar från EU-systemet. Det kristdemokratiska EU-partiet EPP erhöll åren 

2004-2017 72,77 miljoner euro (cirka 764 miljoner kronor) i partistöd från EU. För 2019 beräknas de 

få 15,66 miljoner euro i bidrag. Det socialdemokratiska PES erhöll 2004-2017 57,3 miljoner euro 

(cirka 601,5 miljoner kronor) och beräknas för 2019 få 11,475 miljoner euro. Till det tillkommer deras 

respektive tankesmedjor som brukar få motsvarande halva partistödet, EPP:s tankesmedja beräknas 

erhålla 6,2 miljoner euro 2019 och PES tankesmedja beräknas få 5,1 miljoner euro för nämnda år. 

 

Det regnar alltså pengar över EU-partierna och deras organisationer, men få skattebetalare känner 

till detta. Elitpolitikerna i EU tar pengar från den grå massan av skattebetalare och låter det regna 

ymnigt av pengar över sina egna. Sparkniven har inte gått fram över dessa partibidrag. 

 

Vad nu göra i EU-debatten? 

EU-federalisterna fick alltså en svagare uppbackning för sin ”vision” om ett framtida EU än vad de 

brukar få i EU-parlamentet. EU-kommissionen har backat något, men inte nämnvärt, från sin position 

om att EU skall ta över allt. 

Om EU-federalisterna har en så svag uppbackning bland de trognaste av de trogna kommer man att 

få svårt att vinna gehör för sina åsikter bland ministrar, nationella parlamentsledamöter, regionala 

parlamentariker, lokala fullmäktigeledamöter och övrigt folk aktiva i partierna på hemmaplan. 

Därmed inte sagt att EU-federalisterna är ofarliga – tvärtom. De är väl samordnade i sitt politiska 

block, har stöd i vissa medlemsländer, i EU-kommissionen, en svag majoritet, men dock majoritet, i 

EU-parlamentet och de kontrollerar EU-partierna som uppifrån har lyckats köra igenom en del ”EU-
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reformer”. Passiviteten i EU-frågor från många politiker ute i medlemsländerna brukar utnyttjas av 

EU-parlamentarikerna för att få igenom sina EU-program. 

 

Vilka partier i Sverige, Danmark, Irland med flera länder vågar tala för EU:s utveckling enligt ovan 

angivna riktlinjer? Knappast röstvinnande frågor i något EU-land. EU-federalisterna hoppas på en 

allomfattande EU-folkomröstning om ett sådant här innehåll och genom att håva in röster i stora EU-

länder som Tyskland och Spanien (som i sig är federala stater) kan man rösta ned alla mindre EU-

länders folkomröstningsresultat. EU-federalisterna lade samman rösterna i folkomröstningarna i olika 

EU-länder i samband med konstitutionella fördragets ratificering 2005, men gav sedan upp när 

Frankrike röstade nej. Då skapade man Lissabonfördraget istället till 98 % i format från det 

nedröstade konstitutionella fördraget och körde igenom det utan folkomröstningar (utom i Irland där 

de fick rösta två gånger då de röstade ”fel” i den första folkomröstningen). 

 

När EU-institutionerna kommer med sina nya förslag, det må gälla nya EU-fördrag, EMU, 

”bankräddningsunion” eller EU-skatt så brukar det alltid köras fram i varje land som ”säger ni nej blir 

ni ensamma i EU” – det blir då EU26 mot 1. EU-potentater från Bryssel och EU-parlamentariker 

brukar hävda i debatten att ”alla andra är med”, ”ni motståndare har inga alternativ”, ”vi måste gå 

med annars måste vi lämna EU” med mera för att spela bort tveksamma i vart och ett av 

medlemsländerna. 

 

Nu när EU-federalisterna har formulerat vad de vill med EU i framtiden efter Brexit – vad vill de som 

röstade nej eller avstod i EU-parlamentet? Främst - vad vill medborgarna i EU:s medlemsländer att 

EU skall bli när Storbritannien lämnar? Det måste nu formuleras och EU-federalistiska EU-

parlamentariker och EU-institutionerna måste nu styras upp enligt medlemsländernas medborgares 

vilja – EU-parlamentets EU-federalistmajoritet är definitivt inte representativt för folkens viljor. 

 

Greklands vänsterregering försöker att göra framstötar för ett federalt EU och för införandet av 

direkta skatteinkomster till EU-kassan. Bland annat sade en grekisk minister i april 2017 citat 

”Europeanism utan federalism är meningslöst”.14  

Den grekiska regeringen vill till exempel att man på EU-nivå skall införa en arbetslöshetsförsäkring 

finansierad med EU-moms eller en finansskatt (FTT). De hoppas väl att det skall avlasta deras 

statsbudget och istället läggs bördan på alla konsumenter i EU-länderna. Nu är dock inte Greklands 

regering precis den tyngsta politiske spelaren i EU. Landet har en svag plattform då de dels har en 

vänsterregering som inte direkt har partivänner i andra EU-länders regeringar. Dessutom är landet 

ekonomiskt bankrutt och det tenderar att leda till att ingen vill lyssna på dem, även om det är 

tidigare grekiska regeringars fel att det har blivit som det har blivit. 

När Greklands EU-minister Giorgos Katrougalos vari Sverige i början av april 2017 försökte han 

påverka den svenska regeringen att gå med på Greklands idé. Det gick nog inget vidare. 

Visserligen hade Sverige vid denna tid en EU-fanatiker som EU-minister, numera utrikesminister Ann 

Linde. Hon har bland annat arbetat på EU:s Socialistpartis högkvarter i Bryssel med det politiska 

målet att ge ökad makt till EU:s institutioner. Läs bland annat: Augusti 2013 – Linde ger en bild av det 

eventuella införandet av EU-skatten: ”ESPs huvudsakliga verksamhet är att jobba för S-politik inom 

                                                             
14

 se http://www.euractiv.com/section/future-eu/news/syriza-europeanism-without-federalism-is-
meaningless/?nl_ref=35305872 

http://www.euractiv.com/section/future-eu/news/syriza-europeanism-without-federalism-is-meaningless/?nl_ref=35305872
http://www.euractiv.com/section/future-eu/news/syriza-europeanism-without-federalism-is-meaningless/?nl_ref=35305872
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EU, och där har man under de senaste åren fått genomslag med ett par förslag. Dels en skatt på 

finansiella transaktioner, som 14 länder nu har beslutat att genomföra.”15 

En kraftig överdrift av antalet EU-länder som vill delta i EU-skatteprojektet för övrigt, en typisk 

strategi från EU:s sida för att utpressa andra länder att gå med – ”de riskerar annars att bli ensamma 

utanför”. 

Men denna gång avvisade Ann Linde den grekiska regeringens förslag om EU-skatt. Visserligen ville 

hon få upp de sociala frågorna på EU:s agenda. Linde sade citat: ”Vi tycker inte att EU ska ha en egen 

beskattningsrätt. Den ska ligga nationellt. Och där har vi ingen anledning att ändra oss, vad jag kan 

se.” Problemet är dock att som synes ovan från 2013 kanske Linde säger en sak i Bryssel och en 

annan sak i Stockholm. 

Ett rykte (enligt Nej till EU:s tidning) sade nämligen att Lindes stab hade diskuterat möjligheten att 

hålla en ny folkomröstning om EMU igen i slutet av nästa mandatperiod – dvs omkring 2021. Då 

hoppas de att eurokrisen skall vara över och glömd. Det är på den ”ja-till-allt-i-EU-nivån” som tidigare 

EU-minister Linde rör sig. 

Omkring 21-22 maj diskuterades det i svensk media att EU-kommissionen hade planer för 

euroområdets överstatliga utveckling och att de också räknade med att ha pressat Sverige att gå med 

i euron år 2025. Att det är EU-kommissionens förhoppning är helt klart. De arbetar varje dag med 

målet att få in samtliga EU-länder i eurozonen. Men på grund av eurokrisen har EU-kommissionen 

uppenbara problem att utvidga euroområdet. De har dock de senaste åren lyckats ta in de tre 

baltiska länderna, men funderar nu över vilken ”kägla” som de skall fälla härnäst och ta in i 

euroklubben – kanske blir det Kroatien? Sverige står dock troligen långt ner på eurolistan, även om 

såväl EU-kommissionen som S och M i Sverige sitter och funderar på hur Sverige skall förmås att 

ansluta. 

 

I Sverige är EU-debatten bekymmersam – i EU-kommissionen sitter från Sverige en av de få uttalade 

EU-federalisterna – Cecilia Malmström (L). Oftast överlåts EU-frågorna åt EU-ministern och de 

svenska EU-parlamentarikerna – vilka oftast mer tillhör Brysselbubblan och har tappat kontakten 

med väljarna hemmavid som är skeptiska till att Bryssel kapar åt sig mer och mer. Det gäller därför 

att organisera motkrafterna i EU-debatten – både i Sverige och i övriga EU-länder. 

 

  

                                                             
15 http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&nyhet=41714 

http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&nyhet=41714
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Kapitel 3 

Vilka politiska redskap finns för att påverka EU? 

 

De europeiska socialdemokraternas misslyckande 

”Den Socialdemokratiska Gemenskapen” talades det om innan Sverige gick med i EU – men det talar 

man inte längre om. Dels går Socialdemokraterna tillbaka, detta inte bara i Sverige, utan i nästan alla 

EU-länder. Dessutom är en del av S-partierna, till exempel i Rumänien genomkorrumperade, och i en 

del länder har de även anammat en främlingsfientlig agenda, till exempel i Danmark och Slovakien. 

När det gäller ekonomisk politik, social- och arbetsmarknadspolitik med mera har de 

socialdemokratiska partierna inget annat att erbjuda än samma politik som de kristdemokratiska 

partierna. I många länder sitter man tillsammans i regering. 

 

Allt detta har gjort att European People’s Party, EPP, det kristdemokratiska och borgerliga 

samlingspartiet på EU-nivå, är klart mycket större sedan 1999 i EU-parlamentet, även efter det att de 

brittiska konservativa bröt sig ur och bildade det europeiska konservativa partiet ECR. 

 

Den socialdemokratiska partifamiljen skiljer sig i vardagspolitiken inte mycket från den 

kristdemokratiska partifamiljen. De både har samma grundinställning till ekonomisk politik, man tror 

på europrojektet som, vill båda bygga ut EU:s överstatliga struktur, vill skapa en inre marknad 

avreglerad inom tele, energi, gas, post, tågtrafik etc. Inställningen till försvarspolitik och utrikespolitik 

skiljer sig också föga åt. Visst talar socialdemokrater ibland om ett ”socialt Europa”, men det 

konkreta innehållet i detta begrepp är okänt. En social pelare i EU-fördragen – handlar det om att EU 

skall ta över socialförsäkringar, socialtjänsten och pensionssystemen – alltså skapa mer EU-byråkrati? 

Just genom att de europeiska socialdemokraterna inte varit ett politiskt alternativ till 

kristdemokraterna så har de tappar arbetarväljare till soffan, till populisthögern och till vänstern. 

De politiska vindarna kan blåsa lite olika i olika länder och det går lite upp och ner. Men för de 

europeiska socialdemokratiska partierna har det länga handlat om en långsiktigt nedgående trend. 

 

En jämförelse av valresultat från början av 1980-talet och idag: 

Sverige S - 1982 45,6% - 2018 28,3% 

Danmark S – 1981 – 32,9% - 2015 26,3% 

Finland SDP - 1983 26,7% - 2019 17,7% 

Tyskland SPD – 1983 38,2% (Västtyskland) – 2017 20,5% 

Österrike SPÖ – 1983 47,65% - 2017 26,9% 

Grekland PASOK – 1981 48,1% - 2015 (II) 6,3% 

Luxemburg LSAP – 1984 31,8% - 2018 17,6% 

Nederländerna PvdA – 1982 30,4% - 2017 5,7% 

Frankrike PS – 1981 37,5% - 2017 7,4% 

Spanien PSOE – 1982 48,1% - 2016 22,5% 

 

De ”nya” socialdemokratiska partierna i östra Europa – i regel är de omstöpta från de gamla 

statsbärande kommunistpartierna – har varit föga lyckosamma de senaste tio åren. 

I Polen var det post-kommunistiska Demokratiska Vänsteralliansen starka och satt i regeringsställning 

under 1990-talet, men klappade ihop i misslyckanden och skandaler i mitten av 00-talet. 
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I andra länder är de socialdemokratiska partierna relativt små, även om de sitter med i 

koalitionsregeringar ibland. I Estland har Socialdemokraterna SDE i regel varit ett tioprocentsparti 

med ett resultatbästa på 17,1% 2011. I Litauen har Socialdemokraterna LSDP varit ett parti med 

omkring 10-20% av rösterna. 

 

I Rumänien sitter det socialdemokratiska partiet PSD sedan många år i regering, sedan 2016 i 

koalition med det liberala partiet ALDE. Men PSD:s partiledare Dragnea fick 2016 inte tillträda som 

premiärminister, han hade dömts i domstol för valfusk. Till råga på allt fick han i maj 2019 gå i 

fängelse tre och ett halvt år dömd för korruption. Den sittande PSD-ALDE-regeringen har de senaste 

åren varit mycket upptagna med att försöka skapa amnestilagar för politisk korruption, något som 

har kritiserats både i demonstrationer inom landet som från internationellt håll. 

 

I Slovakien har det socialdemokratiska SMER-SD i regering utmärkt sig både för korruption och för 

samregerande, nu för andra gången, med extremhögerpartiet SNS. Socialdemokraternas ledande 

man Robert Fico har gjort flera antimuslimska uttalanden som citat från mars och maj 2016 under en 

valrörelse i landet:  

"I can tell you we will never - under a quota system - bring one single Muslim to Slovakia. And we will 

never - not even voluntarily - create a self-contained Muslim community, because it would represent 

a serious security risk." 

 “It may look strange but sorry ... Islam has no place in Slovakia”. 

Är det med en man som Robert Fico de svenska socialdemokraterna hoppas skapa ett socialt, 

solidariskt och tolerant Europa? 

 

Men Moderaterna och Kristdemokraterna har inte heller mycket att skryta med när det gäller sina 

relationer i den kristdemokratiska EU-familjen EPP, där det råder korruption och även 

maffiakontakter, främlingsfientlighet, supermaktsambitioner, överbyråkratisering av EU med mera. 

 

Bästa läget för S, M och KD är att inte diskutera EU överhuvudtaget. Dels är de marginella där, dels är 

deras respektive samarbetsparter smutsiga och dels är det många andra problem i EU-institutionerna 

med ineffektiv förvaltning, EU-centralisering, kostnadsökningar med mera. Bäst är att glömma att EU 

finns. 

 

Vänstern i Europa 

Europas vänster existerar och växer just nu i några länder. Men det är en tillväxt med dålig täckning, i 

elva av EU:s nuvarande 28 medlemsländer är vänstern icke-existerande. I andra länder är vänstern 

isolerad, eller alltför rigid för att ha ett inflytande, och nästan alla har de hittills förlorat i valen. 

 

Vänstern i Europa är olikartad och kommer ur olika traditioner; dels radikala delar från de gamla 

socialdemokratiska/socialistiska partierna varav Jeremy Corbyn och Socialist Campaign Group i 

Labour är de mest kända, men även Mélenchon i Frankrike som lämnade det franska socialistpartiet 

2008, dels gamla kommunistpartier som i senare generationer nästan förändrats helt, eller en gång i 

tiden lämnade den kommunistiska internationella gemenskapen som Vänsterpartiet i Sverige och 

Syriza i Grekland. Dels vänstergrupper som bildat nya koalitioner eller nya partier som 

Vänsterblocket BE i Portugal och Podemos i Spanien. 
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Die Linke i Tyskland innehåller så gott som alla komponenter ovan – avhoppade socialdemokrater 

från västra Tyskland, olika vänstergrupper samt folk som en gång var med i det statsbärande 

kommunistpartiet i Tyska Demokratiska Republiken. 

En del gamla kommunistpartier har kanske inte förändrats i lika hög grad som till exempel det 

portugisiska kommunistpartiet PCP eller det tjeckiska kommunistpartiet KCSM eller det Grekiska 

kommunistpartiet KKE, det sistnämnda partiet har lämnat vänstergruppen GUE/NGL i EU-

parlamentet. 

Socialistisk Folkeparti i Danmark, bildat 1958 av tidigare kommunister, är idag snarare ett grönt parti, 

vilket också bekräftas av att de idag är medlemmar av European Green Party. 

 

I EU-parlamentet röstar vänstergruppen GUE/NGL ofta olika i slutomröstningarna. Vänstergruppen är 

konfederal, det vill säga krav att följa en grupplinje finns inte. Medlemmarna kanske står på lite olika 

platser på vänsterskalan, men det är inte den stora åsiktskillnaden. Snarare är till exempel frågan om 

man representerar ett land som är nettomottagare från EU-budgeten eller nettobetalare. Den 

förstnämnda gruppen är mer benägen att rösta för ytterligare utgifter i EU-budgeten till jordbruk, 

fiske, nya EU-program etc. EU-parlamentariker från nettobetalande länder känner ofta mer av att då 

blir det mindre skattepengar över till vård, skola och omsorg i det egna landets budget. 

Vänsterpartier från stora länder med federal struktur, främst Tyskland och Spanien, har inte heller 

samma grundläggande problem med att EU utvecklas till ett Europas Förenta Stater. Dock, genom att 

det har varit ett högerstyre i EU som lett till marknadsliberala fördrag så har så gott som alla 

vänsterpartier idag problem med och motsätter sig EU:s federala institutionella utveckling. 

 

Att samverka inom den europeiska vänstern är givetvis den realistiska vägen – men vi måste ta det 

för vad det är – det finns bra inslag – men också ibland rena vansinnigheter som förs fram. Till 

exempel händer det att tankegångar i European Left Party lyfts fram om att EU precis som man har 

en försvarspolitik ska skaffa sig en socialförsäkringspolitik. Det vill säga – man legitimerar bygget av 

EU-överstaten genom att också bidra med sin input till kakan av politikområden. Det enda det 

kommer att innebära för Skandinavien är att arbetarklassen i de länderna förlorar och man bygger en 

klasskillnad av samma slag som i Tyskland, Frankrike, Italien och de andra EU-länderna. Ett hot som 

länge har funnits från EU:s sida gentemot de mer jämlika och jämställda nordiska länderna. 

 

En borgerlig politik förs i EU 

Även om bergerliga sympatisörer knappast kan vara nöjda med EU:s byråkrati, detaljregleringar, 

ökande skattebörda, en överstat som tar över de gamla nationalstaterna med mera så är en sak 

glasklar – det är en borgerlig politik som bedrivs i EU. 

Den fria inre marknaden är helig i EU – avregleringar gäller av marknaden för tele, post, energi, gas 

och så vidare – vilket har som konsekvens att posttjänsterna har försämrats främst för de som bor på 

landsbygden samt energi- och gas har blivit dyrare för konsumenterna. 

Storföretagen har gynnats av den inre marknaden och har ett starkt grepp om den politiska 

beslutsprocessen i EU. Samtidigt har fackföreningsrörelsen fått det tuffare – de får utkämpa juridiska 

pennfäkterier i domstolarna om huruvida deras fackliga stridsåtgärder är proportionerliga eller inte, 

de får inte heller utmana den inre marknadens fria rörlighet och fria konkurrens. 

  



47 

 

Kapitel 4 

Den fanatiska tron på den inre marknaden 

 

Den fria rörligheten på den inre marknaden sker på kapitalets villkor – de som har pengar och 

kunskap kan tjäna på den fria rörligheten. De som är fattiga får flytta till andra länder där de har 

möjlighet att konkurrera till lägre lön för att konkurrera andra arbetare. 

 

Europrojektet – ett stort misslyckande 

Den gemensamma valutan euron är skapad för att få den inre marknaden att bli komplett. Men det 

är en teorimodell som inte passar ihop med verkligheten. Arbetskraften är inte heller så rörlig på 

EU:s inre marknad - en finsk skogsarbetare kan knappast bli vingårdsarbetare i Spanien – en 

flyttlasspolitik på EU:s inre marknad liknande den i USA fungerar inte av inte minst språkmässiga skäl. 

Att gå med i euron innebär att man delar pengar med en mängd olika länder där politikerna inte 

alltid är de mest ansvarsfulla – olika politiska hänsyn och särintressen gör att går man med i EMU går 

man med i ett komplicerat spindelvävsnät av intriger, korruption och mygel. 

 

Med euron som valuta skapades nya problem för EU – som måste lösas med än mer överstatlighet – 

en finanspolitik för EU, en finansminister för EU, en bankräddningsunion, EU-skatt och så vidare. 

Euron i sig har varit en felkonstruktion när räntan sätts i Frankfurt am Main för ett enormt 

geografiskt område som inte passar sig för en enda räntenivå. 

 

Som medlem i euron har dess medlemsländer förpliktat sig att sköta sina finanser. Men i verkligheten 

är det inte så. Det finns flera exempel när olika euroländer inte har velat göra uppoffringar 

finanspolitiska uppoffringar i tider av eurokris. 

Nu senast i juni 2019 är det Italien som bryter mot de finansiella reglerna när de inte åtgärdar sin 

höga statsskuld. Landet riskerade nu höga böter från EU. 

”Vi ser att politiska beslut i Italien orsakar ekonomisk skada”, sa Valdis Dombrovskis, EU-

kommissionären med ansvar för finansiell stabilitet i EU. 

I den italienska regeringskoalitionen som satt vid denna hade den populistiska Femstjärnerörelsen 

drivit på och infört en sorts medborgarlön samtidigt som det högernationalistiska Lega drev på för en 

skattesänkning. Det gick givetvis inte ihop utan resultatet skulle bli större underskott och högre 

statsskuld. Enligt EU-kommissionens beräkningar skulle statsskulden växa till 135 procent av BNP 

under 2020. Därmed slog EU-kommissionen fast att Italien bröt mot EU:s gemensamma regler för 

underskott och statsskuld, och att man skulle vidta åtgärder. 

Detta kunde innebära till höga böter, men sådant brukar dra ut på tiden. Oavsett böteshotet skapade 

det inrikespolitisk turbulens i Italien. Matteo Salvini, partiledare för Lega och kontroversiell 

Inrikesminister, utmanade öppet EU:s finansregler. Samtidigt hotade premiärminister Guiseppe 

Conte (oberoende men närstående Femstjärnerörelsen) att avgå om de italienska regeringspartierna 

inte enades kring en politik som inte skadade statsfinanserna. 

Detta italienska exempel är ett ganska typiskt fall när politiker på nationell nivå har lovat saker på 

den nationella politiska nivån och sedan inte riktigt får landets finanser att gå ihop med 

euromedlemskapets ekonomiska krav. 

 

Den tyska tankesmedjan Centre for European Policy (CEP) publicerade i februari 2019 en studie ”20 

Years of the Euro: Winners and Losers An empirical study” över åtta euroländers ekonomiska 
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utveckling. CEP kom fram till att Tyskland hade tjänat mest sedan euron introducerades - nästan 1,9 

triljoner euro mellan 1999 och 2017 – omkring 23 000 euro per invånare. Nederländerna låg på ett 

plus på cirka 21 000 euro per invånare. Grekland (vars regering fuskade med siffrorna i 

räkenskaperna för att gå med i euron – något som euroklubben informellt kände till men godkände) 

tjänade i början på euron men har förlorat oerhört sedan 2011. Men Belgien, Portugal, Spanien, 

Frankrike och Italien har alla förlorat på att byta sin egen valuta mot euron. Frankrike förlorade 3,6 

triljoner euro, 56 000 euro per person. Italien förlorade hela 4,3 triljoner euro och nästan 74 000 

euro per person 16. När euroländerna förlorade möjligheten att devalvera eller öka upplåningen och 

öka sina respektive lands egen konkurrenskraft – då var de rökta. 

 

När Lehman Brothers kraschade i USA i september 2008 blev det världskris. I Sverige kunde 

penningpolitiken ta smällen och den flytande svenska kronan sjönk i värde på världsmarknaden. 

Hade Sverige varit medlem i euron och varit utan en självständig penningpolitik – då hade 

finanspolitiken i Sverige fått ta smällen. Det hade inneburit nedkärningar i statens utgifter (som i 

regel drabbar fattiga och svaga grupper) och höjda skatter (som i regel inte brukar drabba de 

välbeställda grupperna). Ett euromedlemskap för Sverige innebär helt enkelt ökad otrygghet för 

fattiga, sjuka, pensionärer och så vidare. 

Men 2003 röstade man i Sverige med stor majoritet nej till euron och ja till att behålla den svenska 

kronan – detta mot Socialdemokraternas, Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas vilja. 

Dessa partier har idag förträngt vad som hände och vad som sades i eurodebatten 2003. 

 

EU-kommissionen vill tvinga Sverige in i euron – men är för svaga just nu för att kunna göra det 

Nedan citat från EU-kommissionär Joaquín Almunia (spansk socialist), då ansvarig för ekonomiska 

och monetära frågor, i EU-parlamentet 24 oktober 2006. 

 

En tysk ledamot, Bernd Posselt (CSU) hade ställt en fråga till EU-kommissionen som bland frågade 

citat: ”Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att till slut få Sverige att införa euron i enlighet 

med sina fördragsenliga skyldigheter? Hur påverkar Sveriges negativa exempel de motsvarande 

diskussionerna i Polen och Tjeckien?“ 

 

Joaquín Almunia sade bland annat: ”… Hur som helst måste … de medlemsstater i Europeiska unionen 

som ännu inte har infört euron och som har undantag – förutom de två stater som har en 

undantagsklausul, Storbritannien och Danmark – införa den och arbeta för att uppfylla kriterierna, 

men de måste inte uppfylla dem till något visst datum.“  

 

I ett senare inlägg sade Almunia citat: ”… Att förbereda sig för att införa den gemensamma valutan 

handlar om budgetdisciplin, men också om stabila växelkurser och ränteutvecklingen, som är 

någonting som marknaderna fastställer på grundval av den ekonomiska situationen i 

medlemsstaterna. Det handlar också om rättsliga reformer, att ge centralbanken i medlemsstaten i 

fråga en ställning som ligger i linje med reglerna i fördraget om Europeiska centralbankssystemet, 

samt om inflationsutvecklingen.  

 

                                                             
16 https://www.cep.eu/en/eu-topics/details/cep/20-years-of-the-euro-winners-and-losers.html  
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/20_Jahre_Euro_-
_Gewinner_und_Verlierer/cepStudy_20_years_Euro_-_Winners_and_Losers.pdf 

https://www.cep.eu/en/eu-topics/details/cep/20-years-of-the-euro-winners-and-losers.html
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/20_Jahre_Euro_-_Gewinner_und_Verlierer/cepStudy_20_years_Euro_-_Winners_and_Losers.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/20_Jahre_Euro_-_Gewinner_und_Verlierer/cepStudy_20_years_Euro_-_Winners_and_Losers.pdf
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Därför beror de faktorer som styr om kriterierna för införande av den gemensamma valutan uppfylls 

delvis på politiska beslut som ska fattas direkt av regeringarna eller parlamenten i medlemsstaterna 

och delvis på faktorer som inte alltid står under medlemsstaternas kontroll. Följaktligen anser vi inte 

för närvarande att det är nödvändigt eller ens önskvärt att tillämpa överträdelseförfarandet på stater 

som inte gör förberedelser, även om detta teoretiskt kommer att bli möjligt i framtiden.“

  

I ett avslutande inlägg i denna debatt yttrade Almunia: ”… Jag är fullt medveten om att det hölls en 

folkomröstning i Sverige 2003. Jag är fullt medveten om utgången av den. Tyvärr var den negativ, 

men ledamoten, och alla parlamentets ledamöter, känner säkert till att alla medlemsstater måste 

uppfylla kraven i fördraget, och även om förekomsten av en folkomröstning skapar uppenbara 

politiska svårigheter med att anpassa sig till fördraget kvarstår ändock skyldigheterna enligt detta.“ 

 

Eurofrågan illustrerar dock tyvärr mycket väl hur den politiska eliten i Sverige har förlorat i en fråga, 

men på olika sätt lurpassar för att snabbt komma igen och segra en annan dag så snart läget 

uppkommer. 

 

Bankunionen – kan vi lita på andra länders förvaltning av sina banker? 

Sverige har valt att inte gå med i EU:s bankunion - ännu. Det finns starka skäl för det. I en del EU-

länder har politiska särintressen medverkat till att konkursmässiga banker hålls under armarna när de 

egentligen borde ha omstrukturerats, stängts eller gått i konkurs. Men politiska hänsyn gör att det 

inte är ett rent spel i bankaffärerna i många EU-länder. Är det i en sådan bankunion av mygelspel 

som vi vill gå in med svenska skattebetalares pengar – vi har bara at förlora på det och inget att 

vinna. Svenska skattebetalare har i Sverige fått vara med och betala omstruktureringar i 

bankväsendet. Att återigen betala liknande räkningar i andra länder är föga intressant. 

 

De regionala bankerna i Spanien är ett exempel, det finns fler i andra länder. Flera regionala ”kassor” 

har nu omstrukturerats efter katastrofala affärer och politisk inkompetens. I december 2010 bildades 

den spanska banken Bankia, som konsoliderade verksamheten i sju regionala banker. I maj 2012 tog 

den spanska regeringen delvis över Bankia. The Guardian konstaterade då att de spanska 

skattebetalarna nu var på väg att få betala för girighet, vänskapskorruption och kotterier samt 

politisk inblandning.17 

 

Fackliga rättigheter åsidosätts till förmån för fri rörlighet  

När blir arbetsmarknadskonflikter ett hot mot EU:s fria rörlighet? Kan arbetare från ett EU-land 

skickas till ett annat EU-land och få lön enligt avtal från urspungslandet eller skall lönenivån anpassas 

till landet där de arbetar, alltså värdlandets? Dessa frågor har varit kniviga och orsakat många 

konflikter i samband med fackliga blockader mot arbetsgivare 

 

En avgörande arbetsmarknadskonflikt var Vaxholmskonflikten/Lavalfallet i Sverige 2004– 2005 kring 

ett bygge i just Vaxholm. Parter i konflikten var från arbetsgivarparten ett lettiskt byggföretag och 

det svenska fackförbundet Byggnads.  

Efter en begäran om förhandsavgörande av den svenska Arbetsdomstolen dömde EU-domstolen i 

december 2007 till det lettiska företagets fördel. Bakgrunden var den att det lettiska byggföretaget 

                                                             
17 https://www.theguardian.com/world/2012/jun/08/spain-savings-banks-corruption 

https://www.theguardian.com/world/2012/jun/08/spain-savings-banks-corruption
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L&P (Laval un Partneri) Baltic Bygg AB vann en upphandling av Vaxholms kommun om att bygga om 

en skola i Vaxholm. Det lettiska företagets svenska dotterbolag startade ombyggnationen sommaren 

2004. Företaget hade då inte ingått något kollektivavtal med byggfacket och inledde förhandlingar 

med dem. Under hösten 2004 tecknade Laval ett lettiskt kollektivavtal, som skall ha gett arbetarna i 

fråga cirka 13 700 kronor i månaden plus kost och logi.  

Efter att förhandlingarna mellan företaget och fackförbundet hade strandat beslutade Byggnads i 

oktober 2004 att försätta arbetsplatsen i blockad. Den inleddes i november 2004. Fackförbundet 

Elektrikerna varslade om sympatiåtgärder i samband med detta. I december 2004 stämmer företaget 

de svenska facken inför Arbetsdomstolen. Domstolen förklarar interimistiskt att fackens 

stridsåtgärder inte är olagliga, men vänder sig i april 2005 till EU-domstolen för ett utlåtande. 

Arbetsdomstolen ansåg att den inte kunde avgöra ärendet förrän EU-domstolen hade klarlagt 

tolkningen av EU:s lagstiftning i relation till den svenska lagstiftningen. Lavals dotterbolag går i 

konkurs i mars 2005 och NCC övertar bygget.  

I maj 2007 kommer ett förhandsutlåtande från generaladvokaten vid EU-domstolen. Hans utlåtande 

går mestadels på fackens linje. Generaladvokaten bedömde att fackliga stridsåtgärder i princip är 

tillåtna för att tränga undan ett utländskt kollektivavtal. Detta under två förutsättningar: dels skall 

skillnaden mellan de två avtalen vara markant, dels skall åtgärderna vara proportionella till den 

förbättring som uppnås genom konflikten. Bägge dessa förutsättningar bedömde generaladvokaten 

vara uppfyllda i Vaxholmsfallet.  

Men i december 2007 kommer domen i EU-domstolen och den är ett bakslag för facket. EU-

domstolen dömer till fördel för det lettiska företaget. Byggnads döms för att ha gått för långt i sina 

krav och svensk lag måste ändras. Domstolen ansåg att Byggnads krävt mer än vad EU:s direktiv för 

utstationering av arbetskraft gav dem rätt till och att den svenska lagstiftningen måste ändras. 

Dessutom ansåg EU-domstolen att de svenska avtalen var så otydliga att det var omöjligt för Laval att 

veta vad man skulle rätta sig efter.  

Det är intressant att kunniga jurister inom EU – generaladvokaten respektive domarna i domstolen 

har helt motsatta uppfattningar i denna fråga. Det förekommer dock även i andra fall, bland annat 

när Systembolaget var uppe i EU-domstolen. 

En svensk utredning presenterade ett år senare ett förslag om hur svensk lag måste ändras. I 

september 2009 presenterade den svenska regeringen sitt förslag till lagändring. I december 2009 

dömde Arbetsdomstolen till företaget Lavals fördel. De två fackförbunden Byggnads och Elektrikerna 

fick betala rejält. De dömdes att betala totalt 2,65 miljoner kronor, dels ett allmänt skadestånd på 

550000 kronor till det lettiska byggbolaget för att ha bedrivit olagliga stridsåtgärder och dels måste 

de betala rättegångskostnader på drygt 2,1 miljoner kronor. Domarna i Arbetsdomstolen var dock 

oeniga. En minoritet instämde inte i domen. 

 

Efter Lavaldomen har den politiska dansen gjort flera turer i Sverige och kan inte ges utrymme här. 

Det intressanta här är hur EU-domstolen har sett på fackliga rättigheter gentemot EU:s fria rörlighet. 

 

Det är dock intressant att reflektera över hur den socialdemokratiska ja-sidan i EU-folkomröstningen 

1994 hade stora förhoppningar på fackliga rättigheter i EU: 

”* Stärkt arbetsrätt på en gemensam europeisk arbetsmarknad som bl a ger rätt till koncernfackligt 

arbete, respekt för kollektivavtal på nationell och europeisk nivå och konflikträtt över 

nationsgränser.” 

(Manifest för ett socialdemokratiskt Europa. Socialdemokrater för EG/EU, 1994) 
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Domar i EU-domstolen mot facken 

I Viking, Laval och Rüffert skulle EU-domstolen besluta om en grundläggande ekonomisk frihet 

(etableringsfrihet - artikel 49 i EUF-fördraget eller friheten att tillhandahålla tjänster - artikel 56 i EUF-

fördraget) kan begränsas av rätten att vidta kollektiva åtgärder (artikel 28 Charter of fundamental 

rights of the European Union). Här finns frågan om hur EU agerar mot arbetstagare och 

fackföreningar och underlättar ett "race to the bottom": 

• Vikingfallet: Viking-linjen ville flytta flaggan på sin Finland-Estlandrutt till Estland för att dra nytta av 

billigare lönesättning. EU-domstolen accepterade att strejkvapnet användes mot detta förslag av 

facket, men begränsade dess räckvidd och sa att det var möjligt att "kollektiva åtgärder" som 

arbetstagarna vidtagit för att skydda sina intressen kunde vara olagliga eftersom det strider mot 

"arbetsgivarens intressen". Arbetsgivare har rätt att utöka sin verksamhet samt betala löner och 

genomföra villkoren i ett land med lägre kostnader, det vill säga att de kan undvika kollektiva avtal 

och villkor. 

• Lavalfallet var liknande - detta lettiska företag vann ett kontrakt för att renovera svenska skolor och 

vägrade att teckna ett kollektivavtal med Byggnadsarbetareförbundet i Sverige, eftersom företaget 

ville anställa arbetstagare på lettiska löner. Facket organiserade en blockad av Lavals arbetsplatser 

och företaget kunde inte utöva sin verksamhet i Sverige. Laval hävdade att blockaden stred mot 

företagets rättigheter. EU-domstolen sade att fackliga åtgärder måste begränsas om de hindrar 

rätten att bedriva verksamhet. Man tvingade facket att betala för de ekonomiska skador Laval hade 

åsamkats. Denna dom och bötesstraffet fördömdes av ILO. 

• Posted Workers' Directive eller utstationeringsdirektivet – detta direktiv har kritiserats för att 

reducera rättigheterna för utstationerade arbetstagare (arbetstagare som skickas till utlandet av sina 

arbetsgivare) och undergräver arbetstagarnas rättigheter i det land där arbetet utförs. Arbetsgivare 

behöver bara hålla sig till ett minimum av grundläggande rättigheter i det landet där arbetstagarna är 

utstationerade. 

• Oljeraffinaderistrejken på Lindsey 2009 överträffade användningen av lågbetald arbetskraft via en 

agentur från Italien och Portugal, och därigenom utstationeringsdirektivet, genom en beslutsam 

facklig åtgärd för att försvara ett nationellt avtal för byggnadsindustrin (NAECI), ett kollektivt 

förhandlat avtal. Överklaganden gjordes till arbetarnas agenturer på deras egna språk och strejken 

besegrade EU: s bestämmelser. 

• EU-domstolen beslutade i målet Rüffert att kollektivt förhandlade avtal i Tyskland inte gällde för 

vissa avtal. Utstationeringsdirektivet begränsar det anställningsskydd som kan ges i offentliga bygg- 

och anläggningskontrakt och går brutalt ut över arbetstagarnas rättigheter. Thompsons Solicitors, en 

stor advokatbyrå med många fackliga uppdragsgivare, sade att Rüffert-domen var "absurd". 

• The Temporary Agency Work Directive - Arbetsdirektivet för tillfälligt arbete (TAWD) fastställde en 

minsta gemensam standard för anställningsrättigheter för bemanningsföretagsarbetare, men de kan 

ligga under standarder som redan gäller i många länder. Direktivet kritiserades för att underlätta ett 

"race to the bottom". 

• Bemanningsföretag har kritiserats för att använda TAWD:s "svenska undantag", där de erbjuder en 

bemanningsarbetare ett permanent anställningsavtal och betalar arbetstagaren lön mellan uppdrag. 

En arbetstagare som ingått ett sådant kontrakt ger upp rätten till lika lön (med de fast anställda 

arbetstagarna) oavsett vilken tjänst man tar. Arbetstagare på "noll timmars" -kontrakt anses inte 

vara på ett undantagskontrakt och har inte rätt till regelbunden lön. 
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• I fallet Parkwood Leisure beslöt EU-domstolen att fackliga kollektivavtal som ingår i 

anställningsavtalen inte ska skyddas vid överlåtelse av företag (Arbetstagares anställningsskydd vid 

företagsöverlåtelse - Transfer of Undertakings and Protection of Employment - TUPE). Dessa arbetare 

hade ursprungligen varit anställda av Lewishams kommun, men deras arbete hade lags ut på 

entreprenad. Deras på nationell nivå förhandlade kommunala kontrakt angav att deras löner bör 

stiga "från tid till annan" enligt kollektivavtal. Men både brittiska domstolar och EU-domstolen 

avgjorde att sådana "dynamiska" avtal inte behöver följas efter det att en överlåtelse har skett. Den 

kollektivt överenskomna lönestegen för arbetstagare vid tiden för deras överlåtelse till annan 

arbetsgivare fortsätter att skyddas enligt TUPE-förordningarna. Men beslutet innebär att EU-

domstolen har skiftat den traditionella tolkningen av TUPE, från att ha varit en uppsättning lagar för 

att skydda arbetstagare till att istället koncentrera sig på "etableringsrätt" (det vill säga arbetsgivares 

rätt) istället. 

• EU:s inre marknadsmekanism tvingar till "öppen offentlig upphandling", alltså konkurrerande 

upphandling, inom EU. Detta bekräftades också i EU:s Lissabonfördrag, vilket främjar privatisering av 

offentliga tjänster. Det första järnvägsdirektivet lade fram "liberalisering" och konkurrens av 

järnvägs- och godstrafik i EU, en kod för privatisering. 

 

Jämställdhet - Thamprofessurer också en EU-fråga 

År 1995 inrättades 31 så kallade Thamprofessurer som en tillfällig åtgärd för att öka andelen 

kvinnliga professorer i Sverige. I ett enda fall (det 31:a) av dessa professurer så överklagade en man 

tillsättningen. Det var på institutionen för kemi vid Göteborgs universitet som överklagan skedde. 

Överklagandenämnden för högskolan, som var de som slutgiltigt skulle avgöra ärendet, valde att 

vända sig till EU-domstolen för att få svar på frågan om den positiva särbehandlingen av kvinnor 

genom Thamprofessurerna strider mot EU:s likabehandlingsdirektiv. 

Enligt det direktivet och enligt den svenska högskoleförordningen kan sökande av 

underrepresenterat kön ges företräde om deras meriter är jämbördiga eller i det närmaste 

jämbördiga. Men de särskilda tjänster som dåvarande utbildningsminister Carl Tham inrättade ställde 

lägre krav på sökande underrepresenterade kön. Det räckte om de hade tillräckliga meriter. 

Detta var första gången som Överklagandenämnden för högskolan vände sig till EU-domstolen. Men 

frågan var om de hade rätt till det? I det förslag till avgörande som den italienske generaladvokaten 

Antonio Saggio lämnade den 16 november 1999, sade han att överklagandenämnden inte uppfyllde 

det krav på oberoende, som krävdes för att den skulle anses vara en domstol. Därför hade den inte 

rätt att begära förhandsavgörande från EU-domstolen. Den svenska regeringen framhöll att 

nämnden är oberoende i förhållande till andra statliga organ och att ingen myndighet och ej heller 

riksdagen får ingripa i verksamheten. 

Generaladvokaten bedömde även sakfrågan utifall att EU-domstolen beslöt sig för att pröva fallet. 

Hans slutsats var att det inte var tillåtet att låta någon med tillräckliga kvalifikationer gå före någon 

som är mer lämpad när det gäller meriter och kompetens. Att det handlade om ett begränsat antal 

tjänster saknade betydelse. Om det rör sig om högre eller lägre tjänster spelar inte heller någon roll. 

Torsdag den 6 juli 2000 slog EU-domstolen fast att den svenska jämställdhetslagen inte var förenlig 

med EU:s regler. Enligt EU-domstolen får positiv diskriminering (det vill säga att utse personer som 

tillhör det kön som är underrepresenterat på arbetsplatsen, bara personen i fråga anses ha 

tillräckliga kvalifikationer för att kunna sköta jobbet) bara tillämpas om det finns färre kvinnor än 

män (eller tvärtom) på arbetsplatsen och den sökande på saklig grund anses vara lika kvalificerad 

som en sökande av överrepresenterat kön. 
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Men domen var svårtydd. EU-domstolen sade att det inte är fel att ge företräde åt män eller kvinnor 

om de är underrepresenterade. Men skillnaden i meriter får inte vara så stor att tillsättningen kan 

anses som osaklig, enligt EU-domstolen. Det är inte tillåtet att med automatik ge tjänster åt kvinnor 

så snart de har tillräckliga meriter. Det måste göras en objektiv jämförelse av kandidaterna där 

samtliga personliga kriterier beaktas. 

Den svenska regeringen beslöt att stoppa tillsättandet av Thamprofessurerna. Andelen kvinnor på 

den höga nivån hade ökat från sju procent 1995 till elva procent vid domens kungörande. I de fall där 

platsannonserna till de redan tillsatta Thamprofessurerna varit utformade på ett sådant sätt att det 

framgick att kvinnor hade företräde till professurerna fruktade man att flera av utnämningarna skulle 

överklagas i domstol. 

Följden av domen blev bland annat att Uppsala universitet beslöt sig för att avsluta sitt 

jämställdhetsprojekt i förtid. JämO kom också med en analys av EU-domen och sade då att det trots 

allt innebär ett fall framåt för möjligheten att använda positiv särbehandling vid anställningar. EU-

domstolen sade för första gången att det är tillåtet att anställa en person av underrepresenterat kön, 

även om meriterna inte är exakt likvärdiga med en annan sökandes. Men domstolen uttalar sig inte 

om hur stora skillnaderna i meriter får vara. Enligt JämO var reglerna för Thamprofessurerna för 

bedömning av de sökandes kvalifikationer otydliga. Det fanns därför en risk för att en person av det 

underrepresenterade könet med automatik skulle få tjänsten. Positiv särbehandling får aldrig ske 

med automatik och dessutom ansåg EU-domstolen att de svenska reglerna var oproportionerliga, det 

vill säga allt för diskriminerande (mot män) i förhållande till sitt ändamål. Tillsättandet av trettio 

professorstjänster ansågs inte tillräckligt för att förbättra den sneda könsbalansen i 

vetenskapssamhället. 

Före detta utbildningsminister Tham kommentar angående domen var att EU-domstolens sätt att 

resonera luktade politik och ideologi lång väg. Han skrev i DN att; "Man anar de värderingar som styr 

juristerna; de är besläktade med den akademiska opinion som ogärna vill rubba de bestående 

maktförhållandena." Tham frågade sig att om man inte kan tillämpa positiv diskriminering ens i ett 

tjänstesystem där över 90 procent av tjänsterna besätts av män trots att det vimlar av kompetenta 

kvinnor - när skall det då kunna ske?18 

 

  

                                                             
18

 Källor: - GP 19991117 “EU-nej till Tham-professur” Åsa Brevinge - Aftonbladet Internet 20000706 "EU 
underkänner svensk jämställdhet" osignerad - Expressen 20000707 "EG-domstolen ger Sverige bakläxa för 
"kvinnoprofessur"" Martin Mårtensson - DN 20000707 "EU-stopp för Thamprofessur" Lisbeth Brattberg - SvD 
20000707 "Tham-professurer: Tillsättningar stoppas efter utslag i EU-domstolen" Ola Billger - GP 20000707 "Fel 
att ge kvinnor företräde"  Lars Gunnar Wolmesjö - DN Debatt 20000714 "EG-domen oroar" Carl Tham - 
Statstjänstemannen nr 13/2000 20001027 "EG-dom hindrar inte särbehandling" Ann Dahlin 
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Kapitel 5 

Tyst i Sverige om EU:s snabba militariseringsprocess 

 

Federalisterna i EU har i princip sedan 1950-talet haft en vision om en gemensam EU-armé, en EU-

försvarsminister, en gemensam EU-budget för militära utgifter och en samordning av 

krigsmaterielindustrin. ”En dag lämnar de amerikanska trupperna Europa och vem skall försvara oss 

då?” är en vanlig fråga talare ställer i EU-parlamentet. Vad och vem ”Europa” skall försvara sig emot 

brukar inte konkretiseras. En del europeiska länder har också lämnat en politisk röra i forna kolonier 

där de fortfarande vill vara engagerade. Man har då drivit och fått EU att engagera sig i konflikter 

med drag av neokolonialism i till exempel Demokratiska republiken Kongo och i Mali. Givetvis spelar 

det en roll att få tillgång till råvaror. 

Frankrike var militärt involverade i Mali, sin gamla koloni, men det kriget slukade pengar för 

fransmännen. De ville ha hjälp av EU. I januari 2013 fick man Polen med på tåget att EU skulle 

engagera sig. Vad Frankrike gav Polen i utbyte är inte allmänt känt, men det handlar givetvis om att 

man utbyter tjänster mellan varandra i EU:s politiska liv. EU-länderna beslöt nu att lansera European 

Union Training Mission in Mali (EUTM Mali) för att träna och förnya Malis försvarsmakt. På så vis gick 

EU in och hjälpte Frankrike med en huvudvärk de haft länge. 

EU tar ständigt små steg mot ökat militärt samarbete medan detta vägras debatteras i Sverige från 

främst S respektive M:s håll. 

 

EU:s militarisering tar nu konkreta steg framåt 

Utan debatt och kunskapsspridning i Sverige militariseras EU mer och mer. Det har drivits på av en 

omvärld som upplevs som mer instabil. I EU har tagit beslut om ett 30-tal gemensamma 

försvarsprojekt, en militär ledningscentral och en gemensam försvarsfond. Trots att Sverige säger sig 

vara alliansfritt så deltar vi. 

I Bryssels EU-byråkrati anser man att EU måste sluta sig samman militärt för att kunna förbli 

trovärdig på den globala scenen och bli en storspelare i samma division osm USA, Ryssland och Kina. 

Storbritannien har hållit emot och blockerat gemensamma försvarspolitiska initiativ inom EU. Men i 

och med Brexit så har denna skeptiska röst försvunnit. 

2018 gick Sverige med i Pesco, det så kallade permanenta, strukturerade försvarssamarbetet. Inom 

ramen för Pesco har 25 EU-länder, däribland Sverige, skrivit under gemensamma åtaganden på 

försvarsområdet. Ett av dessa åtaganden är att regelbundet höja sina nationella försvarsanslag för att 

kunna leva upp till det man överenskommit gemensamt. Exempelvis 11 april 2019 beslöt den svenska 

regeringen att säga ja till ett Pescoprojekt, att delta i stridsgrupper under tyskt befäl. Totalt driver 

Pesco ett 30-tal gemensamma projekt. 

Tyskland och Frankrike initierar mycket av EU:s grundläggande politiska riktlinjer och driver på 

militariseringen av EU. I ett uppmärksammat linjetal i EU-parlamentet i november 2018 uttalade 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel att hon vill se en EU-armé. Och Frankrikes president 

Emanuel Macron vill stärka den solidaritetsklausul alla EU-länder undertecknat, att komma till ett 

medlemslands undsättning om de blir attackerade. Macron vill göra den skrivningen ännu starkare, 

med Natos formuleringar som förebild. 

Det finns än fler byggstenar i EU:s försvarspolitiska bygge. EU-parlamentet har gett klartecken till 

EDF, den europeiska försvarsfonden. 2019-2020 har den fonden en budget på 500 miljoner euro. 

Försvarsmaterielindustrier ska kunna söka pengar från den för att utveckla gemensamma EU-

försvarsprojekt. Det handlar bland annat om att utveckla förarlösa militära fordon samt beväpnade 
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drönare. Kritiker kallar detta ett embryo till gemensam försvarsbudget och har varnat att detta sker 

utan offentlig insyn och kan leda till en ny nivå av automatiserade vapen, så kallade mördarrobotar. 

EU-kommissionens militärstab har gjorts starkare med en militär planerings-och ledningskapacitet. 

Sverige nominerade general Karl Engelbrektsson, svensk arméchef, att leda EU:s militärstab. Något 

som ses som ett bevis på Sveriges engagemang i dessa frågor. 

Att Sverige är alliansfritt möts av vad som närmast kan beskrivas som munterhet. 

– Sverige är ett av de tre mest aktiva länderna här inom den europeiska försvarsbyrån, säger Jorge 

Domecq, som är chef för EDF, European Defence Agency. Domecq kallar Pesco för ett ”bröllop” inom 

europeiskt försvar.19 

Och försvarsanalytikern Sven Biscop på tankesmedjan Edgmont i Bryssel går rakt på sak. 

 

Uppmaning till att skapa en ”EU-armé”, men att inte kalla det en ”EU-armé” 

Semantik och politiska begrepp är viktiga i politiken, inte minst i EU för att inte skrämma 

medborgarna i de olika EU-länderna. 

EUObserver har rapporterat20 om ett brev som de fyra största EU-länderna (dvs de fyra största efter 

Brexit) Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien har skickar till de andra EU-länderna den 10 oktober 

2016. De fyra förstnämnda EU-länderna vill skapa en ny militär struktur som skall genomföra 

krisuppdrag i Afrika och avskräcka Ryssland. 

Det uppmanas i brevet att EU borde ha en permanent och autonom kapabilitet för att planera och 

genomföra militära operationer på andra kontinenter (overseas) från låg till hög intensitetsnivå. 

Speciellt skulle operationer genomföras i Afrika i länder som Mali, Somalia, Centralafrikanska 

republiken och Demokratiska republiken Kongo – alla dessa fyra länder är länder som forna 

kolonialmakter bland EU-länderna lämnade i en enda röra när de drog sig tillbaka. Detta efter att ha 

sugit ut vad de kunde och hindrat all utveckling. 

Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien skriver att den nya militära kapaciteten skall förlita sig på 

styrkor som ställs till förfogande av medlemsländerna och skall agera medan de bevarar deras 

respektive kedja av ordergång. 

För att vara tydlig så skall en ”EU-armé” inte vara deras mål, skriver de fyra länderna.  

Ändå är det ju just det som detta handlar om. 

 

Ryssland nämns inte uttryckligen i brevet, men man anspelar på att EU:s gemensamma försvar skall 

komplettera NATO och att den euro-atlantiska säkerheten utmanas på ett sätt som inte har varit 

fallet på årstionden. 

Storbritannien har tidigare hotat med att lägga veto mot EU:s försvarsintegration då de menar att 

det underminerar NATO. Men nu lämnar ju Storbritannien EU och då öppnar sig nya politiska 

möjligheter för en militarisering av EU. Italien har tidigare uppmanat till ett ”quantumhopp” för att 

skapa en gemensam permanent European Multinational Force”.  Frankrike och Tyskland har också 

gjort ett utspel om att man skall skapa ett nytt militärt högkvarter i Bryssel för EU för att föra befäl 

över EU-uppdrag på andra kontinenter och över ”battlegroups”. 

De fyra stora EU-länderna vill också skapa bland annat ett ”European Medical command” och ett nav 

för militär logistik i EU. Militär teknologi skall också samordnas. Vidare skall EU-ländernas 

försvarsministrar träffas varje månad i Ministerrådet för att diskutera försvars- och säkerhetsfrågor. 

 
                                                             
19

 SVT Nyheter, «Förvånansvärt tyst om EU :s snabba militarisering», Erica Bjerström, 20190513 
20 https://euobserver.com/foreign/135492 

https://euobserver.com/foreign/135492
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Intressanta saker. Men i Sverige är debatten om dessa EU-frågor lika med noll.  

Torsdagen 27 oktober 2016 träffades NATO:s försvarsministrar i Bryssel. Även Sveriges 

försvarsminister Peter Hultqvist var med (!). Han hävdade efter mötet att tanken på en EU-armé är 

avförd.21 

Har han rätt? Det återstår att se – EU-kommissionens ordförande Juncker och en majoritet av EU-

parlamentariker ger sig inte så lätt. De har dessutom ett betydande stöd av en del EU-länders 

regeringar, vilket vi också såg med ovannämnda brev från fyra stora EU-länder. 

Vad de svenska politikerna i regeringen och i oppositionen anser om dessa förslag vet vi inte ty man 

tiger. En svensk tiger? 

 

  

                                                             
21 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23800218.ab 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23800218.ab
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Kapitel 6 

EU:s utgifter och inkomster 

 

Sveriges avgift till EU och EU:s ständigt ökande budget 

EU-avgiftens utformning har fått kritik för sin komplexa utformning med sina många speciallösningar 

och rabatter. Konstruktionen gör det svårt för medborgarna i de olika medlemsländerna att avgöra 

hur mycket det egna landet betalar jämfört med andra. EU-anhängarna vill se EU som en helhet och 

avskyr att det räknas på varje lands avgifter till EU och återflöden från EU. 

Beroende på hur man ser på frågan kan olika EU-länder både hitta argument för att deras avgifter är 

höga respektive låga. Ser man till åren 2014-2017 var Sverige exempelvis det land efter 

Storbritannien som betalade minst i förhållande till inkomster, BNI. Men å andra sidan blir 

beräkningen i princip den motsatta om man också tar hänsyn till de EU-stöd som går tillbaka till 

medlemsländerna. Likaså tillhör Sverige de länder som betalar mest om man bortser från hur 

välbeställda medlemsländerna är och bara slår ut avgiften per invånare i de olika länderna. Att räkna 

på hur välbeställda eller rika medlemsländerna är i förhållande till varandra är inte det enklaste. Till 

exempel är uppvärmningskostnader för bostäder olika mellan de nordiska länderna och 

Medelhavsländerna, bostadsstandarden är olika, klassklyftorna är olika, löne- och prisnivåer är olika, 

eller en enkel sak som dricksvatten måste i en del länder köpas i butik etcetera. 

 

Stor höjning av EU-avgiften att vänta 

I skrivande stund förhandlar man om EU-avgiften för perioden 2021-2027. En tung nettobetalare, 

Storbritannien, verkar vara på väg att lämna EU, samtidigt ska EU:s utgifter öka med en mängd nya 

och utökade EU-projekt. 

EU-kommissionen driver att Sverige betalar för lite i jämförelse med storleken på vår ekonomi. Detta 

trots att Sverige per invånare betalar cirka 4000 kronor per person, vilket är ungefär 1100 kronor mer 

än vad den genomsnittliga EU-invånaren betalar. Men EU-kommissionen anser att Sverige betalar en 

tiondel mindre av landets ekonomi, 0,7 procent av BNP jämfört med 0,8 procent av BNP som är 

genomsnittet för EU-länderna. Beräkningar som gjorts landar på att Sverige avgift skulle öka med 15 

miljarder kronor per år om EU-kommissionen får igenom sina förslag. 

 

Sveriges EU-avgift och återflöde 2018 enligt statens budget 2018 

 Avgift: 39,5 miljarder kronor 

 Återflöde: 12,9 miljarder kronor 

 Nettoflöde: -26,6 miljarder kronor 

 

Sveriges EU-avgift och återflöde 1995-2017 

Fakta nedan visar vad Sverige tidigare år, allt sedan landet gick med i EU 1995, har betalat i avgift till 

EU och fått tillbaka i form av ekonomiskt stöd. Nettoflödet är skillnaden mellan vad Sverige betalat 

och fått tillbaka. Summorna är angivna i miljarder kronor i det aktuella årets penningvärde. 

Uppgifterna kommer från regeringens årsredovisning för staten de aktuella åren. Det faktiska 

återflödet kan vara större eftersom EU-stöd som går till projekt i Sverige utan att passera 

statsbudgeten inte redovisas i statens årsredovisning. 
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Årsredovisning för staten 2017 på riksdagens webbplats (urval av år): 

Sveriges EU-avgift och återflöde 2017 

 Avgift: 24,2 miljarder kronor 

 Återflöde: 10,5 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -13,7 miljarder kronor 

Sveriges EU-avgift och återflöde 2016 

 Avgift: 30,4 miljarder kronor 

 Återflöde: 11 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -19,4 miljarder kronor 

Sveriges EU-avgift och återflöde 2015 

 Avgift: 44,2 miljarder kronor 

 Återflöde: 9,7 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -34,5 miljarder kronor 

Sveriges EU-avgift och återflöde 2010 

 Avgift: 30,4 miljarder kronor 

 Återflöde: 12,9 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -17,5 miljarder kronor 

Sveriges EU-avgift och återflöde 2005 

 Avgift: 25,6 miljarder kronor 

 Återflöde: 12,6 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -13,0 miljarder kronor 

Sveriges EU-avgift och återflöde 2000 

 Avgift: 22,3 miljarder kronor 

 Återflöde: 9,0 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -13,3 miljarder kronor 

Sveriges EU-avgift och återflöde 1999 

 Avgift: 20,9 miljarder kronor 

 Återflöde: 9,3 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -11,6 miljarder kronor 

Sveriges EU-avgift och återflöde 1998 

 Avgift: 20,9 miljarder kronor 

 Återflöde: 9,6 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -11,3 miljarder kronor 

Sveriges EU-avgift och återflöde 1997 

 Avgift: 19,5 miljarder kronor 

 Återflöde: 8,2 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -11,3 miljarder kronor 

Sveriges EU-avgift och återflöde 1996 

 Avgift: 13,2 miljarder kronor 

 Återflöde: 6,8 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -6,4 miljarder kronor 

Sveriges EU-avgift och återflöde 1995 

 Avgift: 10,9 miljarder kronor 

 Återflöde: 1,1 miljarder kronor från EU 

 Nettoflöde: -9,8 miljarder kronor 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skrivelse/arsredovisning-for-staten-2017_H503101
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Alla ska spara – utom EU 

Samtidigt som sparkniven går fram i vård, skola och omsorg och det klagas på att polis och försvar 

har för lite resurser går pengar ut i ett avlopp till EU-budgeten. Är EU-institutionerna värda de 

pengarna? 

 

EU-parlamentet vill öka EU:s utgifter med 40 miljarder kronor 2017 – varifrån skall pengarna tas?  

Onsdagen den 26 oktober 2016 röstade EU-parlamentet om sin ståndpunkt angående EU:s budget 

för år 2017 (Geier/Tarandbetänkandet (A8-0287/2016) om rådets ståndpunkt om förslaget till 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017). 

Givetvis vill EU-parlamentet öka på EU:s utgifter – rejält. Varifrån pengarna skall tas behöver de inte 

bry sig om. Önskelistan må vara behjärtansvärd, men mycket av utgiftspolitiken det handlar om ligger 

på medlemsländerna att hantera. Då skall man inte dränera de sistnämnda på skattepengar. EU-

parlamentet kräver mer pengar för att hjälpa fler ungdomar inom EU att skaffa sig ett arbete, för att 

skjuta på den ekonomiska tillväxten, samt för att hjälpa icke-EU-länder som kämpar med den 

pågående flyktingkrisen. Givetvis vill inte heller EU-parlamentet gå med på att spara in i EU-budgeten 

som ministerrådet har föreslagit. 

EU-parlamentets majoritet hoppas på att en del av deras förslag kan finansieras genom nya anslag 

som ska anslås av medlemsländerna genom halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen. 

Totalt vill EU-parlamentet ha anslag för åtaganden under 2017 på 160,7 miljarder euro (4,1 miljarder 

euro, det vill säga cirka 40 miljarder svenska kronor över budgetförslaget), samt 136,7 miljarder euro 

(ytterligare 2,5 miljarder euro) för betalningar. Bland mycket annat vill EU-parlamentets frikostiga 

majoritet öka utgifterna för kultur, media och medborgarskap genom att till exempel anslå drygt 10 

miljoner euro till delprogrammet Media, och 13 miljoner euro till multimedieåtgärder. 

Den sedvanliga rutinen är att efter det att EU-parlamentet avger sin ståndpunkt i oktober sker tre 

veckor av förlikningsförhandlingar med ministerrådet för att försöka nå en uppgörelse mellan de två 

EU- institutionerna. Sedan antas kommande års budget av EU-parlamentet i december. Om EU-

parlamentet och ministerrådet misslyckas med att komma överens om EU-budgeten för det 

kommande året innan slutet på förlikningsförfarandet måste EU-kommissionen presentera ett nytt 

budgetförslag. 

EU-parlamentets budgetresolution i dess helhet (A8-0287/2016) antogs med 446 ja-röster mot 184 

nej-röster och 60 nedlagda röster. Röstade ja gjorde den ”regerande majoriteten i EU-parlamentet” 

bestående av kristdemokratiska EPP, socialistiska/socialdemokratiska S&D, liberala ALDE, en 

minoritet av konservativa ECR (främst den polska delegationen) samt de Gröna. 

Röstade nej gjorde en majoritet av konservativa ECR, blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, de 

grupplösa, en minoritet av vänstergruppen GUE/NGL, brittiska Labour inom 

socialistiska/socialdemokratiska S&D samt skotska SNP. Avstod gjorde en majoritet av 

vänstergruppen GUE/NGL samt tio svenska ledamöter från olika grupper. 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Selimovic (L), Wikström (L). 

Nej: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg 

(SD). 

Avstod: Federley (C), Andersson (MP), Dalunde (MP), Engström (MP), Valero (MP), Guteland (S), 

Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S). 

Närvarande men ej röstat: Post (FI) (hade lämnat omröstningen). 
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Det var ett fall framåt att så många svenska ledamöter valde att lägga ner rösterna när EU-

parlamentet lade fram sin digra önskelista över utökade utgifter för EU. Endast Liberalerna anser 

tydligen att EU skall få alla pengar de begär från medlemsländer som i många fall går på knäna 

ekonomiskt – inte minst tack vare eurokrisen. 

 

Hur kommer Sverige att tackla EU:s ökande avgifter med Brexit? 

När Storbritannien lämnar EU blir det två olika förluster i EU:s budget som svenska politiker måste 

hantera. För det första lämnar en tung nettobetalare EU, även om de har haft en rabatt på sin avgift, 

och det skapar ett hål i inkomsterna. För det andra har en grupp andra nettobetalande EU-länder, 

däribland Sverige, haft rabatt på den brittiska rabatten, det vill säga har sluppit att täcka upp för 

Storbritanniens EU-rabatt.22  

Storbritannien beräknas lämna ett hål på cirka 120 miljarder kronor per år i EU:s budget. Hur skall det 

täckas upp – genom en neddragning av EU:s utgifter eller genom att ta ut ökade avgifter från de 

kvarvarande 27 medlemsländerna? De flesta av dessa EU-länder hävdar att de behöver mycket 

pengar från EU för att kunna utvecklas. 

Skulle det bli så att EU:s budget skall ligga kvar på nuvarande nivå beräknas det att Sverige skall 

betala 2,5 miljarder kronor i extra EU-avgift per år. 

När Sverige förhandlade om att bli EU-medlem var det ekonomisk kris i Sverige och EG/EU-

medlemskapet sågs som en nödhamn där Sverige kunde få ekonomiskt stöd. Men under mitten av 

1990-talet reste sig Sverige av egen kraft de inrikespolitiska implikationerna av dessa åtgärder går vi 

inte in på här). Det var i alla fall inte EU-bidrag som lyfte Sverige den gången. 

Men genom att Sveriges förhandlare var så angelägna om att gå med i EU fick vi ett avtal som i 

efterhand kritiserats för att vara för generöst i betalningar till EU. Till exempel år 2014 betalade varje 

svensk (det vill säga varje invånare i Sverige) in motsvarande 2 600 kronor till EU efter det att stöd 

och bidrag från EU räknats av. Svenskarna betalade näst mest i EU-avgift, efter Nederländerna. Är vi 

så rika i Sverige att det är berättigat att vi skall betala så mycket?23 

Sveriges styrande politiker var blåögda vid EU-medlemskapsförhandlingarna och efteråt har vi som 

nettobetalare inte varit särskilt tuffa heller. År 2000 betalade Sverige 22,3 miljarder kronor till EU och 

fick tillbaka 9 miljarder (fördelningsprofilen på tillbakaflödet, bland annat till storgodsägare är ett 

intressant diskussionsämne i sig) – totalt 13,3 miljarder kronor i nettobetalning till EU:s budget. År 

2015 betalade Sverige 44,2 miljarder i EU-avgift, tillbakaflöde 9,7 miljarder och hela 34,3 miljarder i 

nettoavgift till EU.24 

Siffrorna över vad Sverige betalar och får tillbaka kan skilja sig åt i olika beräkningar. Klart är dock att 

vi per invånare är en tung nettobetalare till EU per person. 

Östutvidgningen av EU från 2004 och framåt har givetvis kostat EU i dess helhet. Svenska politiker har 

varit beredda att betala för det som ett slags ”dåligt samvete” för att Sverige undgick andra 

världskriget och kalla kriget. Intrycket är snarare att Sverige bara hakat på i ministerrådet när till 

exempel Danmark 2013 ställde ultimatum 2013 och fick en årlig rabatt på drygt 1,2 miljarder svenska 

kronor för att i gengäld godkänna EU-budgeten detta år. Tyskland, Österrike, Nederländerna och 

Sverige har också olika former av rabatter.25 

                                                             
22

 http://www.di.se/nyheter/slopade-eu-rabatter-slar-hart-mot-sverige/ 
23 http://www.svd.se/sverige-betalar-nast-mest-eu-avgift-i-europa 
24

 http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sveriges-EU-avgift/  
25 http://www.di.se/nyheter/slopade-eu-rabatter-slar-hart-mot-sverige/ 

http://www.di.se/nyheter/slopade-eu-rabatter-slar-hart-mot-sverige/
http://www.svd.se/sverige-betalar-nast-mest-eu-avgift-i-europa
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sveriges-EU-avgift/
http://www.di.se/nyheter/slopade-eu-rabatter-slar-hart-mot-sverige/
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EU-kommissionen och EU-parlamentet vill fortsätta låta pengar rulla i EU utifrån parollen ”mer 

Europa”. Svenska EU-parlamentariker har i regel hakat på och röstat för ökad EU-budget. Men med 

detta kommer en ökad prislapp. De nettomottagande EU-länderna vid Medelhavet och i östra Europa 

är starka i röstetal tillsammans. Klarar Sverige att stå emot ökade EU-avgifter? Kommer de svenska 

EU-parlamentarikerna i fortsättningen att motsätta sig ökad EU-budget och ökad svensk EU-avgift? 

 

EU:s stora utgiftsområden – till vilken nytta? 

EU:s utgiftsbudget för 2014 uppgick till cirka 136 miljarder euro. Med några höjningar på grund av 

inflation och nya verksamhetsområden så kommer ungefärligen EU:s budget att ha samma struktur 

på utgifterna som nedan fram till och med år 2020. I procent går EU:s utgifter till följande: 

 Stöd till regional utveckling, sysselsättning, forskning, energi och transporter. 46% 

 Jordbruk, fiske, miljö och landsbygdsutveckling. 41-42% 

 EU:s gränsskydd, utvecklingen av det gemensamma asylsystemet, rättsligt samarbete, kultur, 

folkhälsa och konsumentskydd. 1% 

 EU:s aktiviteter utanför dess gränser, till exempel EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, bistånd 

samt stöd till grannländer och länder som vill bli medlemmar i EU. 5% 

 Personal, lokaler och andra kostnader för EU:s administration och förvaltning. 6% 

 

2018 uppgick EU:s budget till 145 miljarder euro. Ett stort utgiftsområde är den gemensamma 

jordbrukspolitiken, dit 38 procent av budgeten gick 2018. Andelen har dock minskat över tid då fler 

verksamhetsområden har lagts till. Administration står för cirka sju procent av utgifterna. Bakom det 

ligger dock frikostiga löner och förmåner till de flesta anställda inom EU-byråkratin. 

 

På senare år har EU:s utgiftsposter fått mer PR-inriktade namn som  

”Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning”, ”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning”, 

”Hållbar tillväxt: naturresurser”, ”Säkerhet och medborgarskap”, ”Europa i världen” och så vidare – 

men det är samma politiska innehåll bakom när det gäller, jordbrukspolitik, regionalpolitik, 

fiskepolitik etc. 

EU-budgeten utarbetas först av EU-kommissionen och förslaget behandlas därefter 

av ministerrådet och EU-parlamentet. Den slutgiltiga budgeten måste godkännas enhälligt av 

samtliga EU-länder. Utgifterna i de årliga EU-budgetarna begränsas av långtidsbudgetarna. 

Innevarande långtidsbudget gäller för perioden 2014-2020 och nästa ska sätta ramarna för perioden 

2021-2027. 

Utgifterna i EU-budgeten delas in i fem huvudgrupper. Det största av dessa har den medvetet hurtiga 

rubriken ”Smart tillväxt för alla” och omfattar bland annat EU:s regionalstöd och finansiering av 

forskning. Syftet med regionalstödet är att minska ekonomiska skillnader mellan rika och fattiga 

regioner. Något som man sett föga resultat av genom alla år. 

Utgiftsområdet ”Hållbar tillväxt” består i huvudsak av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP, 

eller CAP). Andelen av EU:s budget som läggs på jordbrukspolitiken har minskat från 73 procent 1984 

till 38 procent 2018 brukar det framhållas. Men den minskade andelen beror bland annat på att EU 

har utökat en mängd andra utgiftsområden genom åren. 

”Europa i världen” inbegriper bland annat stöd till EU:s grannländer i söder och öster genom det 

Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI).  Medlemsländerna i Medelhavsområdet har varit mycket 

angelägna om detta grannskapsstöd, även i tider när projekten var svåra att starta upp. 
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Kostnaderna för administration utgjorde drygt sju procent av budgeten 2018. Dock de som arbetar i 

EU-administrationen är mycket väl avlönade. 

 

Regionalstöd med otroligt många problem och föga resultat  

EU:s regionalpolitik är det näst största utgiftsområdet inom EU – det handlar om hundratals miljarder 

kronor per år. Förutom problem med slöseri, felaktigheter i upphandlingar och utbetalningar, 

korruptionen runt EU-bidrag och även att organiserad brottslighet som den italienska maffian förser 

sig ur EU-kassan – då finns det en stor huvudfråga ytterligare; Det är oklart om pengarna som betalas 

ut från EU:s regionala utvecklingsfond faktiskt gör den nytta som det är tänkt. 

Det senaste året har flera olika granskningar som utförts pekat på svårigheterna med att kontrollera 

så att pengarna får effekt. Man kan se vad pengarna går till men man vet inte vad pengarna leder till.  

Nya varaktiga jobb skapas i regel inte, när EU-pengarna är slut försvinner jobben. Förhoppningsvis 

står företagen i ett bättre läge på marknaden och har förbättrats kvalitativt - om man ser på det med 

de positiva glasögonen.. 

EU:s revisionsrätt har framfört liknande kritik mot EU:s regionala utvecklingsfond där det mellan åren 

2014-2020 finns motsvarande runt 2 000 miljarder kronor för olika typer av projekt. 

Syftet är att minska klyftorna bland EU:s 276 regioner och mest pengar går till svagare regioner i till 

exempel Östeuropa och delar av Sydeuropa. Grekland har till exempel genom årtionden erhållit 

mycket pengar – men hela landet gick ändå i superkris på grund av eurons felkonstruktion. 

Sverige, där det mesta hamnar i Norrland, får åtta miljarder kronor och pengarna har bland annat 

använts till bredbandssatsningar, utveckling av transportstråk och till att försöka att stärka små och 

medelstora företag. Men enligt konsultfirman Sweco som granskat just insatserna som riktar sig mot 

företag i Sverige är bland annat kopplingen mellan mål i projekten och hur de ska nås vag många 

gånger (april 2019). Patrik Sällström på Tillväxtverket påpekade då att Ekonomistyrningsverket i en 

granskning förra året visade att tre promille av alla utbetalningar som Tillväxtverket gör är felaktiga 

och exempelvis bryter mot upphandlingsregler. Vilket, enligt honom, var extremt lågt i ett EU-

sammanhang. Men han hade svårt att svara på om de regionala europeiska utvecklingsmiljarderna 

faktiskt bidrar till att minska klyftorna mellan starka och svaga svenska regioner. 26 

Som alltid kan man ställa frågan hur utvecklingen hade varit om de här EU-medlen inte hade funnits. 

Men som sagt – resultaten i Sydeuropa efter årtionden av EU-bidrag har inga konkreta resultat att 

påvisa – Syditalien är fortfarande så mycket fattigare än Norditalien samt Portugal, Spanien och 

Grekland var fortfarande fattiga efter EU-bidragen – men framförallt - de drabbades hårt av 

eurokrisen. De som arbetat med EU-bidragen i dessa länder har dock ofta blivit förmögna – EU:s 

skattebetalare har gött de rika i de fattiga EU-länderna. 

 

En välbetald EU-elit 

EU-kommissionärer, domare i EU-domstolen, EU-anställda i allmänhet, EU-parlamentariker och så 

vidare är alla väl betalda. För politikereliten i Sverige innebar EU-medlemskapet att ytterligare en 

pinne sattes på den möjliga karriärstegen. Alla svenska politiker fick dock inte vinstlotter, till exempel 

Carl Bildt blir nog aldrig EU-kommissionär. 

I december 2012 rapporterades det i Dagens Industri att EU-kommissionär Cecilia Malmström hade 

en grundlön på 179 000 kr i månaden före skatt, plus skattefria tillägg på cirka 50 000 kronor i 

månaden för bland annat bostadsutlägg. Lönen efter skatt, inklusive tillägg, låg på 157 000 kronor i 
                                                             
26

 Sveriges Radio ”Oklar effekt av EU-miljarder” 20190423 
 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7200904  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7200904
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månaden. Under enfemårig mandatperiod motsvarade det en svensk lön på 19,3 miljoner kronor. 

Därefter är Malmström berättigad till en årlig ersättning på 1 miljon kronor efter skatt under en 

treårsperiod, motsvarande en svensk fallskärm på 5,6 miljoner kronor före skatt under tre år. EU:s 

pensionsersättningar på 33 000 kronor i månaden efter skatt, som kan tas ut från 65 års ålder livet 

ut, motsvarar en svensk pension på 21,6 miljoner kronor före skatt. 

 

Exempel på pengagiriga EU-parlamentariker 

Just EU-parlamentariker är de som verkar i en förtroendebransch. Deras lön ligger över 92 000 kronor 

(8757 euro) i månaden (våren 2019). Till det kommer runt 45 000 kronor (4416 euro) per månad 

skattefritt i ersättning för kontorskostnader. Det finns inga krav på att visa upp några kvitton – EU-

parlamentarikerna är fria att använda pengarna som de själva vill. Totalt spenderas det i EU 400 

miljoner kronor varje år på EU-parlamentarikernas allmänna kontorsersättningar. 

 

Som alltid finns det hederliga personer i en yrkeskår samt de som inte är fullt så hederliga utan vill se 

till att tjäna så mycket pengar som möjligt när de är ”på toppen”. 

Tidigare granskningar har bland annat visat att en del av EU-parlamentarikerna skickar pengarna rakt 

in i den egna partikassan. De ”hyr” kontorslokaler på det egna partihögkvarteret i hemlandet. Andra 

EU-parlamentariker ”hyr” kontor i det egna hemmet. En tredje grupp uppger att de har 

hemmakontor, men när journalister undersökt saken har de upptäckt att adress som en del politiker 

uppgivit inte existerar. 

Sommaren 2018 bad Svenska Dagbladet de tjugo svenska EU-parlamentarikerna att ”i den svenska 

offentlighetsprincipens anda” visa upp kvitton, bankkontoutdrag eller annan form av redovisning för 

hur de använt den allmänna kontorsersättningen under en viss tid. Bara en svensk ledamot, Malin 

Björk (V), redovisade sina utgifter. 

Ytterst få EU-parlamentariker väljer att betala tillbaka några pengar. Åter andra ser till att deras 

anhöriga anställs med höga löner som rådgivare åt kollegor – man får inte själv anställa anhöriga – 

men man kan ju byta tjänster med kollegor. 

EU-parlamentets administration lämnar inte ut några redovisningar över EU-parlamentarikernas 

utgifter – de anser att det vore integritetskränkande för EU-parlamentarikerna att behöva redovisa 

för pengarna de erhåller. En journalistförfrågan behandlas i skrivande stund i EU-domstolen. 

 

Länge bestämdes EU-parlamentarikernas löner av hemländerna. Men från EU:s sida bedrevs det en 

lågintensiv ständig kampanj för att EU-parlamentarikerna skulle få lika län för lika arbete – det vill 

säga en hög EU-lön med en låg EU-skatt. Efter östutvidgningen enades man om en enhetlig lönenivå 

inom hela EU. I debatten före beslutet sade ”hög lön-förespråkare” att EU-parlamentarikerna måste 

vara välbetalda för att stå fria från all form av korruption. Men det har inte hindrat kanske en 

tredjedel eller fler av EU-parlamentarikerna från att extraknäcka – mycket vill ha mer. Miljonerna 

rullar in till enskilda EU-parlamentar utan att någon instans kontrollerar om sidojobben ger upphov 

till intressekonflikter. 

 

En stor skandal som handlade om enskilda EU-parlamentarikers vilja att ta in extrainkomster 

avslöjades i början av 2011. Under perioden december 2011 till mars 2011 kontaktade journalister 

från den brittiska tidningen Sunday Times ungefär sextio EU-parlamentariker för att testa deras 

moral. Journalisterna framställde sig som lobbyister som ville få ändringsförslag enligt deras 

särintresse framlagda i EU-parlamentets utskottsarbete. För det erbjöds frikostiga betalningar till EU-
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parlamentariker – ”cash for amendments” – pengar för ändringsförslag.  En rumänsk socialdemokrat, 

före detta utrikesminister, en slovensk socialdemokrat, också före detta utrikesminister samt en 

österrikisk kristdemokrat, före detta utrikesminister, gick i fällan och filmades när de gjorde 

uppgörelser om att få goda ekonomiska ersättningar för att möta upp ”lobbyisternas” politiska vilja. 

EU-parlamentarikerna erbjöds 100 000 euro i årligt arvode samt ytterligare upp mot 4 000 euro i 

ersättning per arbetsdag för att lägga passande ändringsförslag. 

Den rumänske politikern hävdade efteråt att filmen med honom blivit manipulerad. Men han hade 

skickat en faktura på 12 000 euro till ”lobbyfirman” för ”konsulttjänster” just för att han hade sett till 

att ändringsförslagen hade lämnats in. Den slovenske politikern ville att hans ekonomiska ersättning 

skulle gå genom ett företag i London för att hålla avtalet hemligt. Den österrikiske politikern skröt 

inför ”lobbyisterna” att han egentligen var lobbyist och hade åtminstone fem affärsklienter som var 

och en av dem betalade honom 100 000 euro om året. 

Den rumänske politikern dömdes slutligen i november till fyra års fängelse i Rumänien. Den 

österrikiske politikern hade tidigare dömts till fyra års fängelse och den slovenska politikern fick två 

och ett halvt års fängelse. 

 

Men helt öppna extrainkomster till EU-parlamentarikerna är inte ovanliga. Ett känt exempel är 

tidigare ledaren för EU-parlamentets liberala partigrupp ALDE, den före detta belgiske 

premiärministern Guy Verhofstadt, som har ett tiotal extrajobb, bland annat som VD för ett 

investmentbolag (SvD 12/3 2019).  

I jämförelse med denna pengarullning framstår Cecilia Wikströms (L) två styrelseuppdrag, som 

tillsammans genererar 70 000 kronor i månaden, som småpotatis. 

Men problemet är inte ersättningsnivån, utan själva principen. EU-parlamentarikerna är 

förtroendevalda som skickats till Bryssel för att företräda väljarnas intressen, inte diverse 

särintressen. De som har försvarat Cecilia Wikström (L) framför två argument för henne – för det 

första har hon varit öppen med sina styrelseuppdrag, vilket gjorde petningen av henne bisarr och 

rentav odemokratisk, samt för det andra att det är en tillgång i uppdraget om aktiva politiker har 

också en fot inne i näringslivets arbete. 

Men… politik är en förtroendebransch - visst vore det bra om fler politiker hade erfarenheter från 

näringslivet, men det som varit intressant för företag att rekrytera Wikström till sina styrelser är 

hennes maktposition och nätverk i Bryssel som varande EU-parlamentariker. Det har också framgått 

av företagens motiveringar i samband med invalet av Wikström i deras styrelser.. 

EU uppges ha världens största kollektiva forskningsbudget, och EU-parlamentet har en avgörande 

makt över såväl budget som nya lagar, bland annat inom just läkemedelsbranschen där Wikström 

varit aktiv. Wikström försäkrade att hon skulle förklara sig jävig om det skulle uppstå 

lojalitetsproblem. Men påverkansarbete sker som bekant innan beslut fattas – och just detta 

påverkansarbete sker i korridorer och slutna rum under utarbetandet av ny lagstiftning. 
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Kapitel 7 

EU:s slöseri och pengarullning 

 

Gustav Möller, socialdemokratisk socialminister i ungefär 20 år omkring åren 1924-1951, myntade 

uttrycket "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" 

I Sverige ställer alla politiker upp på detta – i Sverige. Det gäller inte EU – för fredens skull? 

 

Högre och högre avgift till EU samtidigt som sparkniven ständigt går fram i vård, skola och omsorg 

Sverige betalar i nuläget cirka 40 miljarder till EU per år. Det kan jämföras med Sveriges 

försvarsbudget som legat på runt 40 miljarder per år sedan 1990-talet. Nu är försvarsbudgeten på 

väg uppåt, runt 2018-2019 ligger den på cirka 50 miljarder kronor per år. Men avgiften till EU kan 

snart gå om i svenska statens utgiftsliga. 

 

Vad går våra skattepengar till? 

Återflödet utgör till största delen stora summor till Sveriges storjordbrukare. Kommuner och 

Regioner söker också pengar för olika EU-projekt. Oftast är det krångliga ansökningsprocesser för 

strukturstöd så för att kunna förvalta EU-projekten måste man i princip ha folk anställda som arbetar 

heltid med byråkratin. 

 

Jordbruket är mycket omhuldat i EU. Dessutom är jordbrukarintressena mycket starka lobbyister i 

Bryssel och har stark kontroll över beslut som fattas. Torts överproduktion av livsmedel i ett slags 

planekonomi har jordbrukarna stått starka och behållit sina subventioner. Exempel på kreativt arbete 

för att få till en avsättning av överproduktionen är utdelningen av frukt till skolbespisningarna, ett 

annat exempel är EU:s ”säljfrämjande åtgärder”. För att få ungdomen att äta mer griskött fick 

branschorganisationen Svenskt kött EU-bidrag för att rikta reklam för fläsk till svenskar mellan 18 och 

29 år. Dessutom skulle branschorganisationen hjälpa till mer att uppfinna 40 nya grisköttsprodukter 

som kan attrahera unga. Detta skedde i samarbete med den danska motsvarigheten Landbrug & 

Fødevarer och det treåriga projektet ”Gilla gris” eller ”Glad før gris”, som har en budet på 33 miljoner 

kronor, varav 27 miljoner kronor kommer från EU. Pengar går framförallt till matlagningsinfluencers 

som ska ge grisköttsinspiration till sina unga följare. EU:s syfte med bidraget är kort och gott att öka 

efterfrågan på fläskkött. Det finns gott om liknande exempel som: tulpanreklam sponsrad av EU, 20 

miljoner kronor som satsades på att få hemmafruar att köpa mer frukt, tyska organisationer som fick 

12 miljoner kronor för att övertyga invånarna i Tyskland att köpa fler julstjärnor, 25 miljoner kronor 

som under tre års tid spenderades på att marknadsföra grekiska oliver och så vidare.27 

 

Rent allmänt i EU finns det ett talesätt från EU-kritikerna att EU:s regionbidrag går till de rika i de 

fattigare EU-länderna och betalas av de fattiga i de rika EU-länderna. EU:s utbetalningar går bland 

annat till korruption och organiserad brottslighet. Dessutom finns det en felprocent i utbetalningarna 

i administrationen. 

Ett exempel över hur de väletablerade i vissa EU-länder kan förse sig ur EU:s kassa är Ungern. En stor 

del av de offentliga investeringarna i detta land finansieras av EU i form av olika regionbidrag. I 

många fall lägger bara ett företag anbud vid offentliga upphandlingar. Det företag som tar hem 

upphandlingen har ofta koppling till det kristdemokratiska regeringspartiet Fidesz som i sin tur 

                                                             
27 Aftonbladet 20190724, ”Köttig EU-kampanj göder baconlobbyn”, Susanna Kierkegaard 
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genom det stärker partikassan. Premiärminister Orbán och hans vänner har således funnit ett system 

där EU indirekt betalar för att få landets politiska elit och näringsliv att stödja Fidesz. Det blir då också 

oklart i vilken mån statens resurser kan betraktas som skilda från regeringspartiets. Näringsidkare i 

Ungern som stödjer Fidesz har stor fördel och partiet får en alltmer dominant ställning. På så vis 

göder EU skapandet av enpartistaten Ungern. 

  

I Tjeckien har politiskt tillsatta guvernörer ute i regionerna hamnat i en guldsits. De överser 

upphandlingen av olika EU-projekt i sina regioner. ”Rathfallet” är ett exempel där en 

socialdemokratisk guvernör ska ha lett manipuleringen av minst åtta upphandlingar runt åren 2008-

2012. Den före detta guvernören har senare dömts till 8,5 års fängelse och höga böter, men 

överklagandeprocessen pågick fortsatt under början av 2019. Ett annat ärende i Tjeckien var 

Řebíčeksystemet inom det tjeckiska transportministeriet omkring åren 2007-2009. Offentliga 

upphandlingar medfinansierade av EU gavs till en liten grupp av företag som tillhörde en speciell 

vänskapsgrupp där även den dåvarande transportministern Aleš Řebíček från liberalkonservativa ODS 

ska ha varit medlem. 

Mest kontroversiellt och högtflygande har dock varit en skandal som sträcker sig ända upp till landets 

premiärminister. Från slutet av april 2019 växte demonstrationerna i Prag och på andra platser i 

Tjeckien mot premiärminister Babis. I början av juni deltog uppåt 120 000 människor i en 

demonstration i Prag mot premiärministern och hans omfattande fusk med EU-bidrag. 

Premiärminister Babis är Tjeckiens näst rikaste man och tillika ledare för mittenpartiet ANO 2011 

(medlem i den liberala partifamiljen ALDE). Formellt är han inte längre ägare av det stora 

företagsimperium han grundade, men i praktiken kontrollerar han fortfarande koncernen samtidigt 

som han är premiärminister sedan december 2017. Tidigare var han finansminister 2014-2017. Under 

dessa år på höga politiska positioner misstänks Babis ha fattat beslut om fördelning av EU-bidrag som 

har gynnat honom själv och hans företags intressen. EU-kommissionen kräver tillbaka drygt 17 

miljoner euro för EU-bidrag som har gått till Babis företag på felaktiga grunder. Babis vägrar att 

betala tillbaka några pengar och hävdar för sin del att EU:s granskning och krav är ett angrepp på 

Tjeckien i syfte att destabilisera landet. 

 

Enligt EU:s byrå för bedrägeribekämpning – Olaf uppgick värdet av bedrägerierna med EU-pengar 

2018 till 371 miljoner euro, alltså ungefär fyra miljarder svenska kronor. Det motsvarar 0,26 procent 

av EU:s budget 2018. Dessa pengar uppmanade Olaf EU-kommissionen och medlemsländerna att 

försöka ta i retur. För åren 2014 till 2018 är Ungern det EU-land där Olaf har rekommenderat att den 

största andelen av utbetalda EU-bidrag ska tas i retur på grund av fusk. Det handlar om cirka fyra 

procent av strukturfonds- och jordbruksstödet till Ungern som det alltså är grava problem med. 

Andelen är nästan dubbelt så stor mot landet som ligger två – Slovakien med 2,3 procent. 

 

”Svenska politiker må klara sig bra i den politiska granskogen i Sverige, men i den politiska djungeln i 

Bryssel är det en annan sak” 

 

Svenska politiker är inte alltid så hänsynslösa som en del politiker från andra länder för att nå högre 

positioner inom EU-institutionerna. Ett konkret exempel är från juni 2019 när Fredrik Federley från 

svenska Centerpartiet kandiderade till att bli gruppledare för liberala Förnya Europa (RE) i EU-

parlamentet. I ett skriftligt meddelande till TT skrev Federley när han drog sig ur ledarstriden citat: 

"Jag lovade att driva en ärlig och öppen politisk kandidatur som inte skulle splittra vår partigrupp, 
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vilket jag också har gjort. Tyvärr har hela den här processen kantats av avtal under bordet som 

riskerar att splittra gruppen. Det kan jag inte ställa upp på." 

Detta är ett typexempel på hur man måste lova runt, byta tjänster med folk som ibland kan vara rena 

skurkar, rentav muta, allt för att kunna klättra i positioner. 

 

Svenska politiker är också måna om att se till helheten i EU när det exempelvis finns politiker från en 

del andra länder som är fula maktspelare och oerhört särintresseinriktad för egna intressen för sig 

själva personligen, för sin region eller för det egna landet. 

 

En del politiker från andra EU-länder har ibland inga skrupler för att gynna intressen från det egna 

landet. Den tidigare EU-handelskommissionären 1999-2004 och tillika franske socialistpolitikern 

Pascal Lamy var tidigare stabschef hos EU-kommissionens ordförande Jacques Delors. I detta 

sistnämnda uppdrag var Lamy med och skar ned en företagsbot till det franska företaget Flechard 

från 17,6 miljoner euro till tre miljoner euro. Fléchard var involverat i ett bedrägeri med försäljning 

av EU-subventionerat smör som skulle gått till Ryssland men hamnade i Polen. Den franska 

regeringen tryckte för sin del på för att bötessumman skulle reduceras. I EU-kommissionen beslöts 

sedan att sänka företagsboten rejält. Mötet i sig där beslutet togs var unikt i sig och protokollet från 

mötet försvann… 

 

Mygel inom EU:s särskilda rättskipande insats i Kosovo 

En historia, där en svensk officer råkade illa ut, utspelade sig 2015 runt EU:s särskilda rättskipande 

insats i Kosovo, Eulex. Det fanns underrättelseinformation som hävdade att en italiensk domare och 

en italiensk åklagare vid Eulex hade tagit emot mutor. Dokument från en brittisk internationell 

åklagare hade lämnat till Eulex. Men de dokumenten försvann och den brittiska åklagaren fick senare 

sparken liksom flera andra som arbetat med fallet. Eulex fick en ny chef - en italienare. Denne 

suspenderade den svenske officer som arbetat med utredningen av de två italienare som eventuellt 

skulle vara inblandade i skumma affärer i Kosovo. Det blev många underliga turer i affären och den 

italienske Eulexchefen var starkt ifrågasatt, men fick ändå förlängt förordnande. Sverige röstade för 

hans förlängda förordnande mot att i gengäld en oberoende utredning skulle göras om vad som hänt 

på Eulex. Men den rapport som togs fram hemligstämplades och varken Sverige eller de andra 

medlemsländerna fick läsa den. Senare fick Sverige en kortfattad muntlig rapport - den italienske 

chefen vid Eulex hade brutit mot direktiv från EU:s utrikestjänst EEAS. Men mer blev det inte. 

Italienarna som skulle ha varit inblandade i skumma affärer i Kosovo klarade sig från fortsatt 

utredning då misstankarna mot dem avskrevs. Sedan var ärendet slut. 

 

En välbetald EU-elit i Bryssel 

EU-byråkratin i Bryssel är en bubbla i en väldigt mångskiftande stad. Men de som arbetar i 

Brysselbubblan är inflyttade välutbildade och välbetalda människor som ofta har gått på 

välrenommerade universitet. EU-parlamentarikerna som röstas in vart femte år i EU-parlamentet 

(några stannar som ledamöter i många år i EU-parlamentet, men många sitter kanske inte ens en hel 

mandatperiod där). 

Gemensamt för dem alla är dock att man sitter i en priviligierad miljö och skapar skrivbordsmodeller 

av olika direktiv som ska bli lag i medlemsländerna som fri rörlighet för tjänster, arbetstider, olika 

varor, jordbruksprodukter och så vidare. Byråkratin utökas ständigt – men inget avvecklas eller 

upphör. 
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Mer pengar måste ständigt in till EU-budgeten för att mätta EU:s vilja om att utöka EU-

institutionernas verksamhet och personalstyrka. Dåd och då framkommer det i svensk politisk debatt 

att EU involverar sig i politikområden som så gott som inget politiskt parti i Sverige vill att EU ska 

syssla med. Men man måste vara diplomatisk och inte skaffa sig för många ovänner. Sverige är ett 

mellanstort medlemsland och kan i bästa fall genom tyst diplomati stoppa en del rena galenskaper 

som det föreslås att EU ska syssla med. För det mesta väljer man att bara ligga lågt – om det föreslås 

att EU till exempel ska syssla med sport- eller ungdomspolitik så är det bäst att bara låta det passera i 

Bryssel. 

EU har medlemsländer som Rumänien och Bulgarien som har fått flera miljarder från EU för sociala 

reformer, men inte gjort det de skulle. Istället tvingas deras mest utsatta medborgare att söka sig till 

andra länder för att sitta och tigga på gator och torg. Grekland har fått nödlån efter nödlån utan att 

komma ur sin situation, där de senast aktuella nödlånen (enligt Sveriges Radios P1) helt och hållet går 

till att betala ränta på tidigare utfärdade nödlån. 

 

Ytterligare ett totalt onödigt EU-projekt startas – EU:s kulturarvsmärke 

Frågan om ett särskilt EU-kulturarvsmärke diskuterades en tid inom EU:s institutioner. Onsdagen den 

16 november 2011 röstade EU-parlamentet om frågan i en andra behandling efter att ministerrådet 

sagt ja till projektet. När ärendet var uppe i EU-parlamentet 2010 skrev föredraganden Chrysoula 

Paliadeli (grekiska PASOK, S&D-gruppen) i sin motivering till betänkandet följande: 

„Utformningen av en gemensam europeisk identitet och det ökande intresset för 

Europeiska unionen och dess tillblivelse är utmaningar som EU:s institutioner måste ta sig an om de 

ska lyckas i sina försök att skapa bred sammanhållning och solidaritet. 

Det finns förvisso andra, mer radikala sätt att stärka EU-medborgarnas tilltro till 

Europeiska unionen och dess ledare (den senaste finanskrisen har visat att mycket fortfarande 

återstår att göra på de högre administrativa nivåerna). Men kunskapen om vår kontinents historia, 

kännedomen om dess multinationella men ändå gemensamma kulturarv samt undervisningen av den 

yngre generationen i de idéer och personer som ledde fram till bildandet av Europeiska unionen kan 

faktiskt bidra till att överbrygga klyftan mellan EU och dess medborgare.“ 

Även önskan att höja valdeltagandet i EU-parlamentsvalen dras av föredraganden Paliadeli in i 

resonemanget om behovet av ett särskilt kulturarvsmärke i EU. Hon skriver också följande i 

motiveringen: 

„Föredraganden delar den åsikt som kommer till uttryck i konsekvensanalysen, nämligen att ”(det 

gamla) kulturarvsmärket ensamt inte kan överbrygga klyftan mellan medborgarna och EU” men att 

”det mer blygsamt var tänkt att vid sidan av andra initiativ bidra till att åtgärda samma problem”. 

Hon instämmer också i anmärkningarna i samma text om ”det sorgligt låga deltagandet i EU-valet i 

juni 2009”, och resultaten av ett antal Eurobarometrar som ”visar att bilden av EU inte har blivit mer 

positiv under de senaste åren, utan tvärtom ligger antalet EU-medborgare med en positiv 

uppfattning om EU (45 %) på den lägsta nivån sedan hösten 2005”. 

”EU:s institutioner har fortfarande mycket kvar att göra på viktigare områden om de ska kunna ändra 

på detta. Tanken på Europeiska unionens kulturarvsmärke som ett märke som syftar till att öka EU-

medborgarnas känsla av ett gemensamt kulturarv (genom kunskap om historien och deltagande i 

insatser som främjar den interkulturella dialogen) och att ge en vision av EU-bygget som en ständigt 

pågående process är en tanke i rätt riktning. 

Värden som demokrati och frihet, med rötter i Europas kulturella förflutna, är lika viktiga som 

öppenhet och solidaritet och behövs lika mycket idag, eftersom vi behöver och önskar överbrygga 
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klyftan mellan EU:s institutioner och medborgarna i EU:s medlemsstater.“ 

 

Huruvida EU:s kulturarvsmärke kommer att påverka valdeltagandet i EU-parlamentsvalen vart femte 

år får var och en fundera över. Det finns kulturarvsmärken både i medlemsländerna samt FN-organet 

UNESCO har en världsarvslista. Men det räcker alltså inte enligt EU-institutionerna. Detta EU-

kulturarvsmärke hade i EU:s budget 2012-2013 650 000 euro i anslag. Dessutom skall mycket 

arbetstid läggas av EU:s institutioner på projektet. En europeisk jury med 13 oberoende 

kulturexperter tillsattes och listan över kulturarv diskuterades i EU-kommissionen, EU-parlamentet, 

ministerrådet och Regionskommittén. En logotyp och ett regelverk utarbetades. På detta vis har EU-

byråkratin hittat ytterligare en „viktig“ arbetsuppgift och mening åt sig själva. Sverige, Finland, 

Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Irland och Kroatien deltar inte för närvarande i 

projektet.28 

 

År 2015 återkom EU-parlamentet i den viktiga frågan om EU:s kulturarvsmärke. 

Tisdagen 8 september 2015 i Strasbourg antog EU-parlamentet ett betänkande om en integrerad 

kulturarvsstrategi för Europa (A8-0207/2015) Föredragande var Mircea Diaconu (oberoende ledamot 

tillhörande liberala ALDE-gruppen). 

Betänkandet kom från utskottet för kultur och utbildning. Detta utskott är undersysselsatt då EU 

enligt fördragen inte har bestämmanderätt över kultur- och utbildningsfrågor. 

Men EU-parlamentet anser att detta skall bli EU-frågor i framtiden och lämnar gärna synpunkter på 

hur medlemmarna skall sköta framförallt sin utbildningspolitik som IT- och språkundervisning med 

mera. 

Denna gång gällde det frågan om europeiskt kulturarv. Definitionen om vad detta ”kulturarv” innebär 

finns det nog många olika åsikter om. Men EU-parlamentet kommer säkert att återkomma till denna 

fråga. Utskottet för kultur och utbildning måste ju ha något att göra. 

Det ställs givetvis krav på mer pengar till EU för att sköta kulturarvsfrågan. I dessa kristider skall EU 

alltid ha mer pengar enligt EU-pladdramentets, förlåt EU-parlamentets, federalistiska majoritet. 

 

I punkt 7f uppmanar de EU-kommissionen att ”se över riktmärket på 5 miljoner euro för 

kulturarvsprojekt som lämnats in inom ramen för åtgärden för småskalig infrastruktur, och få upp det 

till minst samma nivå som Unescos projekt, dvs. 10 miljoner euro.” (alltså drygt 100 miljoner svenska 

kronor). 

EU skall låta miljonerna rulla! 

 

Den svenska JTVSSH-gruppen är stor (JTVSSH = Ja Till Vilken Skit Som Helst). Federley (C), Paulsen 

(FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), 

Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S) och Ulvskog (S) röstade ja i samtliga tolv 

omröstningar med namnupprop på detta betänkande, inklusive i slutomröstningen. 

Hökmark (M) och Post (FI) röstade nej två gånger och Fjellner (M) en gång. Inga imponerande siffror 

där heller. 

 

                                                             
28

 EU-kommissionen ”De första minnesplatserna för Europeiska kulturarvsmärket har utsetts” 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1177_sv.htm Läst 2015-04-20 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1177_sv.htm
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Den som är intresserad kan nedan läsa exakt vad för onödigheter många svenska ledamöterna 

röstade ja till. Det är intressanta exempel över vad EU-parlamentet på sina sessioner sitter och röstar 

om. 

 

Omröstning med namnupprop (ONU) på punkt 3c: 

(3. Europaparlamentet riktar i fråga om framtagandet av den nya integrerade kulturarvsstrategin 

följande specifika rekommendationer till kommissionen:) 

c) att utnämna företrädesvis 2018 till Europaåret för kulturarvet, med en adekvat budget och med 

målet att bland annat sprida kunskap och öka medvetenheten och utbildning bland framtida 

generationer om värdet av det europeiska kulturarvet och dess skydd, och att lägga fram förslaget till 

program för Europaåret till parlamentet senast 2016, 

 

Punkten antogs med 597 ja-röster mot 82 nej-röster och nio nedlagda röster. Nästan alla gruppers 

majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av konservativa ECR, italienska delen av EU-kritiska 

EFDD, italienarna i främlingsfientliga ENF, vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska 

S&D samt de Gröna/Regionalisterna. 

Nej röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså främst den brittiska 

delegationen i EU-kritiska EFDD samt en större del av främlingsfientliga ENF. 

 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Andersson (MP), Engström (MP), 

Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI). 

Nej: Adaktusson (KD), Hökmark (M), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

Avstår: Björk (V). 

Närvarande men inte röstat: Fjellner (M). 

 

ONU på punkt 7b del 2: 

Andra delen hela texten utom orden "med särskild finansiering" och "direkt stödja" 

 (7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att) 

b) med särskild finansiering stödja studier, forskning och pilotåtgärder särskilt utformade för att 

analysera effekterna av kulturarvsfrämjande processer, utarbeta särskilda indikatorer och riktmärken 

i fråga om kulturarvets direkta och indirekta bidrag till processer som rör ekonomi och social 

utveckling samt direkt stödja kulturell och social innovation som integrerats i lokala miljöer där 

kulturarvet kan driva på utvecklingen och hjälpa till att förbättra människors livskvalitet, 

 

Punkten antogs med 596 ja-röster mot 95 nej-röster och inga nedlagda röster. Nästan alla gruppers 

majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av konservativa ECR, italienska delen av EU-kritiska 

EFDD, italienarna i främlingsfientliga ENF, vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska 

S&D samt de Gröna/Regionalisterna. 

Nej röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den brittiska delegationen i 

EU-kritiska EFDD samt en större del av främlingsfientliga ENF. 
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De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson 

(MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), 

Ulvskog (S), Post (FI). 

Nej: Adaktusson (KD), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

 

ONU på punkt 7f: 

(7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att) 

f) se över riktmärket på 5 miljoner euro för kulturarvsprojekt som lämnats in inom ramen för 

åtgärden för småskalig infrastruktur, och få upp det till minst samma nivå som Unescos projekt, dvs. 

10 miljoner euro. 

 

Punkten antogs med 590 ja-röster mot 62 nej-röster och 47 nedlagda röster. Nästan alla gruppers 

majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av konservativa ECR, italienska delen av EU-kritiska 

EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de 

Gröna/Regionalisterna. 

Nej röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den brittiska delegationen i 

EU-kritiska EFDD. 

Brittiska Labour avstod. 

 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson 

(MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), 

Ulvskog (S), Post (FI), Björk (V). 

Nej: Adaktusson (KD), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

 

ONU på punkt 13: 

13. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att undersöka bästa praxis inom 

skattepolitiska strategier i Europa och rekommendera lämpliga sådana till medlemsstaterna. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa dessa rekommendationer och utbyta bästa praxis 

sinsemellan för att se till att det privata stödet för materiella och immateriella kulturarvsprojekt får 

maximal uppmuntran och för att maximera den ekonomiska utvecklingen och den sociala 

sammanhållningens effekter i den relevanta lokala miljön. 

 

Punkten antogs med 549 ja-röster mot 128 nej-röster och 24 nedlagda röster. De flesta gruppers 

majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av konservativa ECR, italienska delen av 

kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de Gröna/Regionalisterna. 

Nej röstade EU-kritiska EFDD, italienarna i främlingsfientliga ENF samt vänstern i GUE/NGL. 

Avstod gjorde den brittiska delegationen i konservativa ECR. 

 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson 

(MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), 

Ulvskog (S), Post (FI). 

Nej: Adaktusson (KD), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD). 
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ONU på punkt 30: 

30. Europaparlamentet uttrycker sin oro över läget när det gäller strategierna för konservering, 

restaurering, bevarande och främjande av kulturarvet, som har en enorm betydelse för den 

europeiska identiteten. Parlamentet betonar att finansieringen av skyddet av kulturarvet har 

genomgått drastiska nedskärningar i vissa medlemsstater till följd av den ekonomiska och finansiella 

krisen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att se till att adekvata 

medel anslås och initiativ tas för att Europas kulturarv ska komma till sitt fulla värde. 

 

Punkten antogs med 639 ja-röster mot 55 nej-röster och sex nedlagda röster. Nästan alla gruppers 

majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av konservativa ECR, italienska delen av EU-kritiska 

EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de 

Gröna/Regionalisterna. 

Nej röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den brittiska delegationen i 

EU-kritiska EFDD. 

 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson 

(MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), 

Ulvskog (S), Post (FI), Björk (V). 

Nej: Adaktusson (KD), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

 

ONU på punkt 62: 

62. Europaparlamentet påpekar vikten – mot bakgrund av djupa demografiska och samhälleliga 

förändringar – av vårt gemensamma europeiska kulturarv och av det planerade Europaåret för att få 

medborgarna att i större utsträckning identifiera sig med EU och för att stärka känslan av 

samhörighet inom EU. 

 

Punkten antogs med 559 ja-röster mot 96 nej-röster och 44 nedlagda röster. Nästan alla gruppers 

majoriteter röstade ja, liberala ALDE, italienska delen av EU-kritiska EFDD, en majoritet av vänstern i 

GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de Gröna/Regionalisterna. 

Nej röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den brittiska delegationen i 

EU-kritiska EFDD, främlingsfientliga ENF samt en minoritet av vänstern i GUE/NGL. 

Avstod gjorde en majoritet av konservativa ECR samt en minoritet av vänstern i GUE/NGL. 

 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson 

(MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), 

Ulvskog (S). 

Nej: Adaktusson (KD), Post (FI), Björk (V), Winberg (SD). 

Närvarande men ej röstat: Lundgren (SD). 

 

ONU på punkt 63: 

63. Europaparlamentet anser att en uppskattning av Europas gemensamma kulturarv, i synnerhet för 

kommande generationer, ger riktningen och räckvidden för att utveckla en europeisk identitet och 
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värden såsom att samsas och respektera varandra, utanför medlemstaternas gränser. Parlamentet 

rekommenderar därför även att särskild hänsyn tas till den yngre generationen, bland annat när 

Europaåret för kulturarvet utstakas. 

 

Punkten antogs med 587 ja-röster mot 92 nej-röster och 20 nedlagda röster. Nästan alla gruppers 

majoriteter röstade ja, liberala ALDE, italienska delen av EU-kritiska EFDD, en majoritet av vänstern i 

GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de Gröna/Regionalisterna. 

Nej röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den brittiska delegationen i 

EU-kritiska EFDD, främlingsfientliga ENF samt tio ledamöter från vänstern i GUE/NGL. 

Avstod gjorde en minoritet av vänstern i GUE/NGL. 

 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson 

(MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), 

Ulvskog (S), Post (FI). 

Nej: Adaktusson (KD), Björk (V). 

Avstår: Lundgren (SD), Winberg (SD). 

 

ONU på punkt 74 del 2: 

Andra delen - orden "som speglar Europas värden och arv" 

74. Europaparlamentet stöder skapandet av gränsöverskridande kulturella turistprodukter som 

speglar Europas värden och arv. Parlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter ett ökat 

samarbete med medlemsstaterna och andra organisationer som utarbetar kulturpolitik och 

turismpolitik, till exempel Världsturismorganisationen (UNWTO) och Unesco, och att fortsätta 

samfinansieringen och främjandet av nätverk, gränsöverskridande regionala projekt och, i nära 

samarbete med Europarådet, de europeiska kulturvägarna, som är det bästa exemplet på 

gränsöverskridande alleuropeiska tematiska turistprojekt. 

 

Texten ”som speglar Europas värden och arv” i denna punkt antogs med 566 ja-röster mot 128 nej-

röster och tio nedlagda röster. Nästan alla gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, italienska 

delen av EU-kritiska EFDD, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de Gröna/Regionalisterna. 

Nej röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den brittiska delegationen i 

EU-kritiska EFDD, främlingsfientliga ENF samt vänstern i GUE/NGL. 

 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), 

Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), 

Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI). 

Nej: Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

 

ONU på skäl H: 

H. Kulturarvet, både det materiella och immateriella, spelar en betydande roll i att skapa, bevara och 

främja europeisk kultur och europeiska värden samt nationell, regional, lokal och individuell 

identitet, liksom det europeiska folkets nutidsidentitet. 
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Skäl H antogs med 584 ja-röster mot 57 nej-röster och 63 nedlagda röster. Nästan alla gruppers 

majoriteter röstade ja, liberala ALDE, italienska delen av EU-kritiska EFDD, ungefär halva 

främlingsfientliga ENF, en stor majoritet av vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska 

S&D samt de Gröna/Regionalisterna. 

Nej röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR samt den brittiska delegationen i 

EU-kritiska EFDD. 

Avstod gjorde majoriteten av konservativa ECR samt ungefär halva främlingsfientliga ENF.  

 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), 

Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), 

Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI). 

Avstår: Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

 

Slutomröstningen på betänkandet i dess helhet. 

Betänkandet i dess helhet (enbart ett politiskt uttalande) antogs med 613 ja-röster mot 70 nej-röster 

och 19 nedlagda röster. Så gott som alla grupper med ett undantag röstade ja, liberala ALDE, 

vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D, de Gröna/Regionalisterna, 

främlingsfientliga ENF samt en majoritet av den konservativa ECR-gruppen. 

Nej röstade en minoritet av konservativa ECR samt EU-kritiska EFDD. 

 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson 

(MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), 

Ulvskog (S), Post (FI). 

Nej: Adaktusson (KD), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

Avstår: Björk (V). 

 

EU-kampanj för att få folk att känna sig som européer 

Inför den kommande långtidsbudgeten i EU 2021-2027 kläcktes alla möjliga idéer fört sätta sprätt på 

EU-pengar. EU-parlamentets kulturutskott föreslog i april 2019 att 460 miljarder kronor skulle satsas 

över sjuårsperioden i en EU-kampanj för att stärka den ”europeiska identiteten”, bland annat genom 

utbildningsprogrammet Erasmus+. De 460 miljarder kronorna i förslaget kan jämföras med den då 

gällande budgeten på 147 miljarder kronor. 

 

Men att försöka ena folk ovanifrån brukar inte fungera utan bidrar bara till att öka splittringen 

underifrån. Denna EU-kampanj är en skrivbordsprodukt och inget annat. Ena folk gör man genom att  

Att från EU gå ut med initiativ för att skapa en ”europeisk identitet” påvisar att identifieringen med 

EU är dålig bland EU-ländernas invånare. Om EU ska skaffa sig legitimitet måste man få slut på 

korruption med EU-medel, avskaffa Brysselbubblan, ge upp europrojektet som skapar kriser runtom i 

Europa när räntenivån ska sättas centralt i Frankfurt am Main – samt inte hindra utan underlätta att 

EU:s medlemsländer kan leverera arbetstillfällen, vård, skola och omsorg till sina invånare. 
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EU-parlamentet vill öka kostnaderna för redan mycket kostsamma ”EU-ambassader” 

När EU-parlamentet behandlade ansvarsfrihetsärenden i maj 2015 var det en intressant omröstning 

med namnupprop på Czarneckibetänkandet (A8-0109/2015) om ansvarsfrihet 2013 för Europeiska 

utrikestjänsten (EEAS). 

Denna utrikestjänst har starkt kritiserats för att rekrytera diplomater som erhåller fantasilöner. 

Ungefär ett hundra tjänstemän på EEAS hade vid denna tid högre lön än den brittiske 

utrikesministern. Dessutom har man installerat ”EU-ambassader” i princip i varje land på jorden, 

även i mycket oroliga länder. Det har kostat stora summor med inköp av ambassadörslimousiner och 

dylikt men inte minst säkerhetskostnaderna har blivit mycket stora. EU:s skattebetalare får då betala 

dubbla räkningar, dels för EU:s ”ambassad” i ett land och dels för sitt eget lands ambassad i samma 

land (Sverige har dock lagt ned många utlandsambassader, men i ett antal länder är vi med och 

betalar dubbelt). 

 

Den socialdemokratiska S&D-gruppen är dock inte främmande för att öka säkerhetskostnaderna för 

”EU-ambassaderna”. De lade ett ändringsförslag (nummer 1) med den innebörden med en text som 

lyder som följer: 

“34a. Europaparlamentet betonar vikten av att erkänna och stödja det svåra arbete som utförs av 

utsänd civil och militär personal i världens farligaste och mest instabila delar, där unionen också 

måste företrädas och utföra sitt arbete. Parlamentet anser därför att det är av största vikt att 

personal som arbetar under stor press, både i termer av säkerhet och rörlighet, 

återförening/separation för familjer samt kulturella och sociala faktorer, ges största möjliga skydd 

och säkerhet och tillräcklig flexibilitet. Parlamentet förordar en ökning av budgeten för 

säkerhetskostnader för de berörda delegationerna. Parlamentet anser att det vore nyttigt att ha 

jämförbar statistik för Europeiska utrikestjänstens personal och medlemsstaternas personal för yttre 

åtgärder som arbetar i dessa situationer.” 

 

Som texten är utformad blir det lite av “Damn if you do, damn if you do not do”. Men poängen är 

denna: Om det är ett säkerhetsproblem med EU:s ”ambassader” i oroliga länder bör EU dra sig 

tillbaka från dessa länder. En del EU-länder har ambassader i dessa länder och via dem kan man 

faktiskt få information om läget. Men då EU-institutionerna har supermaktsambitioner skall EU:s 

”ambassader” finnas överallt i hela världen. Det är en prestigesak för dem. 

 

Ändringsförslaget antogs med 304 ja-röster mot 256 nej-röster och 129 nedlagda röster. 

Ja röstade socialdemokratiska S&D, liberala ALDE och de Gröna/Regionalisterna. Nej röstade 

kristdemokratiska EPP och grupplösa ledamöter. Den konservativa ECR-gruppen, och vänstergruppen 

GUE/NGL lade ned sina röster. 

 

De svenska ledamöterna i EU-parlamentet vid denna tid röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Paulsen (FP), Wikström (FP), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), 

Eriksson (MP), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI). 

Nej: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

Avstod: Björk (V). 

Närvarande men ej röstat: Hökmark (M) (lämnade omröstningen i förtid). 

Frånvarande: Guteland (S), Hedh (S). 

 



76 

 

C, FP, MP, S och FI har alltså inget emot att plöja ned ytterligare pengar i EU:s ”ambassader”, en 

verksamhet som redan från början är tvivelaktig. Utrikespolitiken ligger först och främst på EU:s 

medlemsländer att sköta, men EU vill givetvis ta över. 

 

Den ständiga felprocenten i EU:s utgifter 

Revisionsrätten i EU släppte 5 november 2014 sin rapport över granskningen av räkenskaperna för 

2013.29 För tjugonde året i rad underkände Revisionsrätten räkenskaperna. Felmarginalen i 

räkenskaperna låg kvar på den högre nivån (jämfört med tidigare år) den landade på för 2012. 

Felprocenten låg på 4,7 procent för 2013, jämfört med 4,8 procent 2012, 3,9 procent 2011, 3,7 

procent 2010 och 3,3 procent 2009. Den har dock varit högre, 2008 5,2 procent och 2007 6,9 

procent. Så EU-budgetens försvarare kan ju alltid hävda att ”det går bättre om man ser över tiden”. 

Dock, det finns svårigheter att jämföra över tid eftersom man i EU också räknar på ”korrigerande 

åtgärder”. Hade inte dessa ”korrigerande åtgärder” funnits skulle felprocenten ligga på 6,3 procent 

för år 2013. Revisionsrättens eget mål är att andelen fel skall ligga under två procent. De flesta felen 

sker i medlemsländerna, som till omkring 80 procent administrerar EU:s utgifter. 

 

Den 13 oktober 2016 presenterade EU:s Revisionsrätt sin granskning över EU-institutionernas 

räkenskaper för 2015.30 Den är intressant att jämföra med föregående år ovan. 

 

Revisionsrättens uppskattning var att det under 2015 var fel på 3,8% av alla transaktioner i EU:s 

budget. Det skulle då vara en minskning från 4,4% i 2014 års budget. 

Men man skall komma ihåg att EU-budgeten är komplex. För 2014 års räkenskaper uppgav 

Revisionsrätten att felprocenten egentligen skulle ha varit 5,5% om inte korrigerande åtgärder skett 

från myndigheterna i medlemsländerna och EU-kommissionen. Motsvarande korrigerande åtgärder 

har skett för 2015 och de minskade felprocenten från 4,3% till 3,8%. (punkt 1.43. i 

revisionsrapporten) 

Dessutom finns en intressant tabell (figure 1.2) på sidan 22. Den visar också ett ”Confidence interval” 

– ett tillitsintervall. Den visar då när det gäller avsnitt 1.b. Sammanhållnings- och regionalpolitiken en 

felprocent på 5,2% med ett tillitsintervall på mellan 2,8 och 7,6%! Hela 7,6% är en otroligt hög 

felprocent om så skulle vara fallet. 

För samtliga EU:s transaktioner ligger tillitsintervallet på en felprocent mellan 2,7 och 4,8%. Här har 

man alltså den genomsnittliga beräkningen lagd till 3,8% efter korrigeringar. 

 

Vad är då felprocenten? Det behöver inte vara någon kriminell handling, ineffektivitet eller slöseri 

som ligger bakom. Ett fel kan vara att det saknas en underskrift eller att en offentlig upphandling inte 

har genomförts korrekt. 

 

En felprocent på 4,7 procent 2013 innebar att det var problem med redovisningen av utbetalningar 

på cirka sju miljarder euro (i runda tal omkring 66 miljarder svenska kronor). Det är inte någon liten 

summa. 

Det vore oacceptabelt om felprocenten låg på samma nivå i ett medlemslands, en regions eller en 

kommuns räkenskaper år efter år, eller även om det bara var ett år det handlade om. Men EU-

                                                             
29 Den som vill kan själv läsa Revisionsrättens rapport här: 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AB_2013/AB_2013_SV.pdf 
30 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2015/annualreports-2015-EN.pdf 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AB_2013/AB_2013_SV.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2015/annualreports-2015-EN.pdf
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institutionerna är en annan sak – de finns ju där för fredens skull – det är en ”fredsförsäkring” vi 

betalar. Eller? 

EU:s budgetutgifter uppgick totalt till 148,5 miljarder euro 2013, eller ungefär 290 euro för varje 

medborgare. Dessa utgifter uppgår till ungefär en procent av EU:s bruttonationalinkomst och utgör 

cirka två procent av EU-medlemsländernas totala offentliga utgifter. (Det kan tilläggas att EU-

kommissionen och EU-parlamentet tycker att två procents spenderande på EU är alldeles för lite och 

att EU:s ”federala” budget borde gå upp ett par procentenheter av de totala offentliga utgifterna för 

att nå en verklig nivå á la USA:s federala budget). 

Som vanligt var de två utgiftsområden där det finns mest fel regionalpolitik, energi och transport 

med en felprocent på 6,9 % och landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa med 6,7 %. När det gäller 

utgiftsområdena med delad förvaltning (inklusive jordbruk: marknads- och direktstöd och 

sysselsättning och socialpolitik) var den uppskattade felprocenten 5,2 %. Men trots alla problem år 

efter år på dessa områden kommer det ingen förändring i utgiftspolitiken. 

 

Allt detta blir bara statistik. Men totalt sett måste man fråga sig hur EU:s så omskrutna 

sammanhållningspolitik – som i sig inte visar några övergripande resultat – år efter år skall få dras 

med en sådan hög felprocent? 

Vad kan man göra för att avbyråkratisera dessa EU-transaktioner? 

Hur länge måste skattebetalarna i de nettobetalande EU-länderna tvingas acceptera en så dålig 

administration? 

 

EU:s fond för justering av globaliseringseffekter 

EU:s Europeiska globaliseringsfond (EGF) inrättades 2007 för att ”bidra till anpassning till 

globaliseringens effekter genom att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit uppsagda på 

grund av strukturella förändringar i världshandelsmönstren”. Fonden ska enligt EU-kommissionen ge 

uppsagda arbetstagare stöd för att underlätta deras snabba återinträde på arbetsmarknaden. 

Förutom detta skall fonden även kunna ge stöd till arbetstagare som sagts upp på grund av en 

allvarlig störning i den lokala, regionala eller nationella ekonomin till följd av en oförutsedd kris.  

Sverige motsatte sig skapandet av fonden då man ansåg att huvudansvaret för att möta 

globaliseringens effekter ska ligga på de enskilda medlemsländerna. Sverige accepterade dock 

fonden under förhandlingarna som en del i en bredare uppgörelse om det finansiella perspektivet för 

perioden 2007-2013. Mot bakgrund av den ekonomiska och finansiella krisen liksom det låga 

resursutnyttjandet av fonden under dess första år reviderades fondens regelverk 2009 för att man 

skulle kunna lyckas betala ut de budgeterade pengarna. Det var då man lade till skrivningen om att 

allvarlig störning i den lokala, regionala eller nationella ekonomin skulle kunna leda till utbetalning ur 

fonden. 

 

I oktober 2011 antog EU-kommissionen, som en del av ett lagstiftningspaket med förslag på det 

regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska området, ett förslag till förordning om en Europeisk 

fond för justering för globaliseringseffekter för perioden 2014-2020 och man att man avsåg att 

utvidga fondens målgrupp till jordbrukare som drabbats av globaliseringen. 

Globaliseringsfonden skulle få omfatta högst 429 miljoner euro om året (i löpande priser). Totalt 

föreslås fonden få omfatta maximalt tre miljarder euro under perioden januari 2014 till 30 december 

2020, varav stöd till jordbruket inte får överstiga 2,5 miljarder euro. 



78 

 

De budgetära konsekvenserna är beroende av antalet ansökningar till fonden. Om fonden under ett 

år utnyttjas upp till det angivna taket på 429 miljoner euro, beräknades 2011 att den svenska 

statsbudgeten belastas med cirka 120 miljoner kronor. 

 

Den svenska regeringen motsatte sig 2011 att EGF skulle förlängas i nästa fleråriga budgetram 2014-

2020, då de ansåg att fonden saknar europeiskt mervärde och skall ses som ett komplement till 

medlemsstaternas egna insatser på sysselsättningsområdet. En globaliseringsfond borde fokusera på 

fondens ursprungliga syfte: att bidra till en anpassning till globaliseringens effekter, ansåg i alla fall 

den svenska regeringen i november 2011. Huvudansvaret för att vidta aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder för att hantera omställning skall ligga hos de enskilda medlemsländerna, 

EU:s roll bör vara stödjande och kompletterande. Det var i alla fall den svenska regeringens 

ståndpunkt. 

De exempel på kriser som EU-kommissionen lyfte fram ansåg regeringen vara av tillfällig och/eller 

konjunkturell natur och borde därmed inte berättiga till stöd från EGF. 

Regeringen delade inte heller EU-kommissionens uppfattning att utvidga målgruppen för EGF till att 

omfatta jordbrukare. Det var ett sätt att öppna dörren för nya subsidier till jordbrukssektorn. Men 

den svenska regeringen ansåg att det inom EU behövs väsentligt lägre utgifter till jordbruksstöd och 

en ökad marknadsorientering. Att utöka EGF:s tillämpningsområde till jordbruket vore inte en reform 

i rätt riktning utan en återställare av tidigare reformframsteg vad gäller jordbrukets 

marknadsinriktning. 

Dessutom, viktigast av allt – den svenska regeringen ansåg att det faktum att huvudansvaret för att 

möta globaliseringens effekter genom aktiva arbetsmarknadsåtgärder åligger de enskilda 

medlemsländerna och att EU:s roll är stödjande. EU har inte exklusiv befogenhet på det 

sysselsättningspolitiska området, utan skall stödja och, när det är nödvändigt, komplettera 

medlemsländernas åtgärder. Det är sagt att åtgärderna enligt subsidiaritetsprincipen som skall vidtas 

på EU-nivå bara skall ske om, och i den mån som målen för åtgärderna inte i tillräcklig utsträckning 

kan uppnås av medlemsländerna själva. Regeringens bedömning var att målet med EGF i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av medlemsländerna. Huvudansvaret för att vidta aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder för att hantera omställning ska ligga hos de enskilda medlemsländerna. 

Men Sveriges regering fick se sig besegrade. EGF verkar ha kommit för att stanna i EU:s utgiftsbudget. 

 

EU-kommissionen är av den åsikten att medlemsländerna inte i tillräcklig utsträckning själva kan 

uppnå de mål som EGF har med sin verksamhet, därmed väger EU-nivån tyngst. EGF:s verksamhet är 

därmed enligt EU-kommissionens bedömning förenlig med EU:s subsidiaritetsprincip. EU-

kommissionen anser också att EGF följer proportionalitetsprincipen då den inte går utöver vad som 

är nödvändigt för att målen ska uppnås. 

 

Det övergripande målet enligt EU-kommissionens egen folder om EGF är att visa ”EU-solidaritet” då 

arbetstagare förlorar jobbet i massuppsägningar till följd av strukturella förändringar i världshandeln. 

Vad det egentligen handlar om är att gör EU populärt. I samband med tidningsrubriker om stora 

fabriksnedläggningar blir det också rubriker om att EU går in med pengar till de som blivit arbetslösa. 

Bättre PR-poäng kan man inte ta.  

Men det är dock så att man kortsiktigt delar ut PR-pengar från EU, men det är medlemsländer och 

regioner som ansvarar långsiktigt för arbetsmarknad och sociala frågor i samband med 
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fabriksnedläggningar lokalt. EU-pengarna som engångsstöd bara blir kortsiktiga PR-pengar som det är 

svårt att se några resultat av.31 

 

Lyxskandal i EU-kommissionen 

EU-kommissionen fick i juni 2011 kritik av The Bureau of Investigative Journalism för flygresor med 

privatjets, inkvarteringar på lyxhotell, dyra cocktailbjudningar och kostbara presenter. 

Mellan åren 2006 och 2010 spenderade EU-kommissionärerna 7,5 miljoner euro på flygresor med 

privatjets. Bland annat spenderade dåvarande EU-kommissionsordförande Barroso drygt två miljoner 

kronor på att flyga privata jetplan i samband med att han deltog i 2009 års FN-konvention om 

klimatförändringar, enligt The Telegraph. 

Barroso och åtta personer till ur hans stab bodde på ett lyxhotell i New York fyra nätter. 

Hotellsviterna där kostade 780 euro per natt. Totalt gick den hotellräkningen på 28 000 euro. 

Gästtalare hos EU-kommissionen har fått gåvor som juveler från Tiffanys, manschettknappar och 

lyxiga reservoarpennor. 

År 2009 spenderade EU mer än 300 000 euro på cocktailbjudningar. Cirka 670 000 kronor 

spenderades på ett party vid vetenskapskonferensen ”Discovery 09”. 

Sistnämnda år spenderade också EU-kommissionen stora summor på lyxresorter för EU-funktionärer 

och deras familjer, bland annat i Papua Nya Guinea och Ghana. En EU-delegation i Vietnam flög 44 

anställda till femstjärniga Palm Garden Resort för ett arrangemang för att ”underlätta det interna 

samarbetet”. 

 

The Bureau of Investigative Journalism släppte sin undersökning i samband med att EU-

kommissionen just lade ett förslag om att öka EU:s budget med 4,9% nästkommande år. Vid samma 

tid genomförde nästan samtliga medlemsländer nedskärningar i sina respektive nationella 

budgetar.32 

 

5,05 miljoner euro för en ”kulturklubb” för EU-byråkraterna i Luxemburg 

År 2009 köpte EU "Foyer Européen" i Luxemburg för 5,05 miljoner euro.33 Lokalen är hem för Cercle 

Culture des Institutions Européennes - den kulturella cirkeln för EU:s institutioner - som är ett 

nätverk av klubbar och sällskap som EU:s anställda kan delta i.34 Den nedre våningen i byggnaden har 

en restaurang där EU:s anställda och deras gäster kan dinera35, medan de översta våningarna 

används för de olika sociala och kulturella klubbarna. Listan över klubbar inkluderar den skotska 

                                                             
31 Faktapromemoria 2011/12:FPM27 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014-2020) 
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Europeiska-fonden-for-
justerin_GZ06FPM27/ Läst 2015-04-18 
KOM(2011)608 EU-kommissionens folder om Europeiska Fonden för justering för Globaliseringseffekter - 
Solidaritet inför förändring (29/10/2014) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sv&pubId=7725&type=2&furtherPubs=yes Läst 2015-
04-18 
32

 The Bureau of Investigatie Journalism “EU Commission spends millions on ‘luxuries’” 2011-06-01 
 https://www.thebureauinvestigates.com/2011/06/01/eu-commission-spends-millions-on-luxuries/ Läst 2015-
04-21 
33

 Office for Infrastructure and Logistics purchases of above 25,000 EUR in 2009: 
http://ec.europa.eu/oil/doc/list_ann_marches_2009.pdf 
34 Cercle Culture Introduction, http://www.cercleculturel.lu/cercleculturel.htm 
35

 Lista över EU-kommissionens byggnader i området runt Luxembourg: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/guide/maps/index_fr.htm# 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Europeiska-fonden-for-justerin_GZ06FPM27/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Europeiska-fonden-for-justerin_GZ06FPM27/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sv&pubId=7725&type=2&furtherPubs=yes
https://www.thebureauinvestigates.com/2011/06/01/eu-commission-spends-millions-on-luxuries/
http://ec.europa.eu/oil/doc/list_ann_marches_2009.pdf
http://www.cercleculturel.lu/cercleculturel.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/guide/maps/index_fr.htm
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höglandsdansklubben och en vinprovningsklubb. Utrymmena hyrdes före det att EU köpte 

byggnaden. 

 

EU:s budget ökar och Sverige får betala än mer 

Om vi sedan sätter detta i ett budgetsammanhang för EU innebär scenarior 1, 4 och 5 ovan ökade 

kostnader för EU. Alltså medlemsländerna måste betala högre avgifter. Scenario 4 kan i bästa fall 

innebära att Eurozonsländerna samt de EU-länder som går in i nya EU-överstatliga projekt själva tar 

de ökade verksamhetskostnaderna.  

 

När Storbritannien som stor nettobetalare lämnar EU måste EU:s budget och verksamhet antingen 

minska eller de som är kvar i EU får betala mer. EU-institutionerna vill givetvis inte trimma ned 

verksamheten. Den svenska S-regeringen har sagt att EU-budgeten måste krympa när Storbritannien 

lämnar. Det är den svenska förhandlingspositionen enär beräkningar från bland annat Jacques 

Delors-institutet visar att Sverige är tvåa efter Nederländerna att få ökade EU-avgifter. Den svenska 

regeringen vill gärna skära i jordbruks- och regionalstöd. Samtidigt vill de öka EU-budgeten för 

migration, ”säkerhet” och konkurrenskraft. Det är inget nytt, men särintressena inom jordbruk, 

fiskeri och regionalstöd är starka i EU så de brukar klara sig från sparkniven. Kompromissen brukar bli 

att öka budgeten på andra områden utan att sänka den på de tre nämnda områdena. Det är bra att 

den svenska regeringen driver att medlemsländer som inte följer EU-regler skall bli av med EU-stöd. 

Men det är ingen ny fråga och där har man hittills inte lyckats, eller vågat, nå någon 

överenskommelse. 

Många EU-länder är nettomottagare, tillika har flera av dem problem med fusk, korruption med 

mera. 

Sverige är ett litet land och Stefan Löfven konstaterade själv citat: ”Det finns naturligtvis både 

medlemsländer och EU-institutioner som hellre skulle vilja se att EU-budgeten ökade. I det här 

sammanhanget är Sverige ett litet land.” 

Hur var det nu? Löfven ville gå med i EU för att påverka? Varför påverkar han inte då? 

Troligen får Sverige betala mer till EU samtidigt som vi får tillbaka än mindre mot idag. Enligt EU-

upplysningen betalade Sverige 2015 44,2 miljarder svenska kronor och tillbaka till landet kom 9,7 

miljarder kronor, en nettoförlust på 34,5 miljarder kronor. Dock, detta år verkar i jämförelse med 

andra år ha varit lite dyrare. 

 

Sverige säger idag (våren 2019) nej till EU-kommissionens förslag att höja avgiften från en procent till 

1,11 procent av bruttonationalinkomsten, BNI. 

När förhandlingarna nu börjar om den nya långtidsbudgeten i EU, som ska gälla från år 2021, ligger 

EU-kommissionens förslag på totalt 1 135 miljarder euro, i 2018 års priser. 

Det motsvarar alltså 1,11 procent av BNI. Regeringen har räknat på förslaget och kommit fram till att 

den svenska avgiften skulle öka med 15 miljarder kronor.  

I den svenska inrikespolitiken råder det stor enighet om att det helt enkelt är för mycket pengar. Bara 

Liberalerna har en annan uppfattning. 

 

Även före Brexit väntades Sveriges EU-avgifter öka rejält. I förslaget till Sveriges statsbudget för 2018 

visade prognosen för EU-avgifter på 39,5 miljarder kronor för 2018, 43,0 miljarder 2019 och 44,5 

miljarder 2020. 
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Summorna omfattar BNI-avgift, momsavgift, brittisk rabatt och tull. Det finns dock en osäkerhet i 

beräkningarna på grund av Brexit. 

 

EU:s kristdemokrater vill ge 18-åringar gratis Interrailkort – samtidigt som skolväsendet går på 

knäna resursmässigt 

EU:s kristdemokratiska grupp EPP (där M och KD ingår) vill ge alla EU:s ungdomar ett gratis 

Interrailkort i present när de fyller 18. Detta för att främja mångfalden och för miljön, enligt EPP. 

EU-finansierade tågresor skall få ungdomar att kunna upptäcka Europas mångfald, enligt Manfred 

Weber, tysk ledamot för EU-parlamentet och tillika ordförande för EPP-gruppen. 

Idén är att ge alla EU:s ungdomar ett Interrailkort som present på deras 18-årsdag, och EU står för 

notan, eller rättare sagt skattebetalarna i EU:s medlemsländer. 

Med Interrailkortet kan ungdomarna tågluffa i de 30 länder som är del av Interrailsamarbetet. 

Tågluffningen var mycket populär från 1970-talet till 1990-talet. Men sedan ville Medelhavsländerna 

ha bättre betalt då de flesta ungdomar reste omkring där. Lågprisflyg har också förändrat ungdomens 

resvanor. 

Ungdomar som vill resa i EU-länder som inte täcks av Interrailsamarbetet, som exempelvis de 

baltiska staterna, Cypern och Malta, ska tillåtas använda exempelvis buss och färja i stället. 

Om förslaget blir verklighet skulle det – förutom att ge ungdomarna en erfarenhet av Europas 

mångfald – även främja tågluffande som ett bra sätt att minska koldioxidutsläppen, står det i EPP:s 

förslag. 

I Sverige kostar ett interrailkort för obegränsade resor med tåg i Europa under 30 dagar 4875 kronor. 

En del politiker applåderade förslaget. Men frågan är om de tänkte till före det att de reagerade? 

Italiens premiärminister Matteo Renzi ska enligt Washington Post vara för förslaget. Ledarna för EU-

parlamentets partigrupper har också tillsammans uttryckt sitt stöd för interrailförslaget. 

Men skeptiker till förslaget hävdar att det är fel att lägga pengar på gratis tågluffande för ungdomar – 

beräkningar visar att kostnaden kan bli cirka 15 miljarder kronor årligen – när det samtidigt är stora 

problem att finansiera offentliga kärnverksamheter som vård, skola och omsorg. 

Dessutom kan det bli så att om förslaget skulle bli verklighet så skulle det gynna ungdomar från de 

rikare EU-länderna mer än ungdomar från de fattigare, där många inte skulle ha råd att tågluffa även 

om de fick biljetten betald. 

 

Ett inledande försök med att dela ut tågluffarkort till EU:s ungdomar gjordes sommaren 2018. Det 

betraktades av EU-parlamentet och EU-kommissionen som en succé – det är i alla fall den officiella 

bilden. Sommaren 2018 fick cirka 15 000 18-åringar möjlighet att färdas med tåg genom EU. De fick 

en förstahandsupplevelse av hur det är att vara europé.  

”Vi har hört så många fantastiska historier från dem som deltog och jag är väldigt nöjd över att vi kan 

erbjuda den här erfarenheten till fler unga nästa år", sade EU-kommissionens kulturkommissionär 

Tibor Navracsics i ett pressmeddelande. 

I oktober 2018 blev det klart att ytterligare 12 000 gratisresor nu skulle erbjudas till EU:s alla 18-

åringar, vilka eventuellt skulle vara intresserade av att ge sig ut mellan den 15 april och 31 oktober 

2019. 

För att få någon av tågluffarbiljetterna krävdes precis som i sommaren 2018 att deltagarna, som vara 

tvungna att vara 18 år vid årsskiftet, anmälde sig på förhand via en särskild webbplats senast den 11 

december 2018. Resorna skulle i första hand göras med tåg, men även buss- och färjeturer kan 

komma att ingå. 
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När det inledande försöket med "gratis-interrail" för 18-åringar gjordes i sommaren 2018 fanns 

knappt 300 svenskar med bland de utvalda. EU-kommissionen vill dessutom avsätta mer än sju 

miljarder kronor i kommande långtidsbudget 2021-2028 för att fortsätta med programmet. 

 

Sparkniven går ständigt fram över finansieringen i EU:s medlemsländer, såväl i de ”mjuka” sektorerna 

vård, skola och omsorg som i de ”hårda” sektorerna polis och försvar. Vad är vitsen med att ge 

ungdomar ett gratis tågluffarkort för en månad när de blir 18 år om man för det första inte har 

resurser i skolväsendet att ge dem en bra grundutbildning för livet? 

Men förslaget är typiskt för EU-parlamentet. De upprättar önskelistor över alla ”gåvor” EU skall ge 

medborgarna i medlemsländerna så att de blir mer positiva till EU-institutionerna. Men det är just 

precis medborgarna i medlemsländerna som sist och slutligen får betala räkningen. 

 

Avsaknad av öppenhet om hur våra skattepengar används 

Exakt vad som händer med utbetalningarna i EU vet man inte. Det finns ingen öppenhet i EU:s 

bokföring. En intressant jämförelse är mellan redovisningar hos riksdagsledamöter och EU-

parlamentariker. I Sverige fick flera riksdagsledamöter avgå under valrörelsen 2018 sedan 

Aftonbladet granskat deras rese- och hotellräkningar i Riksdagen. Otillbörligt användande av 

skattebetalarnas pengar kunde inte försavaras. Men i EU-parlamentet är det annorlunda – där är alla 

räkenskaper stängda. EU-parlamentarikerna behöver inte redovisa inför skattebetalare och väljare 

vad de gör av sina reseersättningar, allmänna kostnadsersättningar, kontorsersättning och dylikt. 

 

EU-parlamentariker får varje månad “kontorspengar”, en allmän kostnadsersättning, som inte 

behöver redovisas. 42 000 kronor i månaden, skattefritt. Så mycket får alla EU-parlamentariker varje 

månad, utöver sin ordinarie lön. Tanken är att pengarna ska gå till resor och hotell, telefonräkningar, 

kontorsutrustning, eller representation. 

Hur pengarna faktiskt används är det dock ingen som vet. EU-parlamentets administrativa avdelning 

ställer inga krav på redovisning av kvitton eller utlägg. Teresa Küchler, journalist på Svenska 

Dagbladet, som i flera artiklar sedan 2017 granskat de så kallade “kontorspengarna”, skriver på 

Twitter att ersättningen allmänt betraktas som en bonuslön. 

Journalistsamarbetet “The MEPs project”, som stämt parlamentet inför EU-domstolen för att få ut 

redovisning om pengarna, har tidigare avslöjat att många parlamentariker skickar pengarna till sina 

partier, trots att det är olagligt. Tyska journalister i samarbetet visade förra året hur tyska EU-

politiker “hyrde” kontorsrum av sig själva, eller uppgav falska adresser till platser där de enligt egen 

utsago skulle ha kontor (SvD 25/9). En av dem var den kristdemokratiska gruppens ordförande i EU-

parlamentet, Manfred Weber. 

Om svenska EU-parlamentariker ägnar sig åt sådant fusk är inte lätt att veta, eftersom alla utom en – 

Vänsterpartiets Malin Björk – vägrar berätta hur pengarna används. De flesta hänvisar till att de inte 

är förpliktigade att göra det enligt regelverket. 

Men det är skillnad på plikt och moral. Frågan om hur våra skattepengar används är för viktig för att 

skyllas bort på att någon EU-byråkrat skrivit reglerna. 

Man bör dessutom inse att den här sortens handlande spelar dem som vill odla politikerförakt rakt i 

händerna. Som den dansk-svenske journalisten Staffan Dahllöf säger till SvD: “Om de vill fortsätta att 

göda politikerföraktet i allmänhet, och föraktet mot EU-politiker och EU i synnerhet, så kan de 

fortsätta som de gör och inte redovisa kontorspengarna.” (4/7) 
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EU-domstolen gav EU-parlamentet rätt mot journalisterna i The MEPs project. EU-domstolen menar 

att integriteten för EU-parlamentarikerna väger tyngre. 

Det är förstås ett märkligt resonemang. Politikerna är valda av folket. Hur de utför sina uppdrag och 

använder de resurser som står till deras förfogande bör givetvis stå under demokratisk kontroll. 

Men domslutet behöver inte vara slutet för kravet på mer öppenhet.  

I oktober 2018 uttalade sig en majoritet i EU-parlamentet för öppna redovisningar av EU-

parlamentarikernas allmänna kontorsersättning. Men det var en icke-bindande resolution. Om det 

innebär några regelförändringar rent konkret vet vi inte. 

Sätt igång att opinionsbilda i parlamentet för tvingande regler. Föreslå att den svenska 

offentlighetsprincipen ska bli huvudregel i alla EU-institutioner. 
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Kapitel 8 

Justitiefrågor – EU-staten skall byggas med lagar och polis 

 

Med Maastricht- och Amsterdamfördragen har EU-samarbetet vidgats till utrikes-, säkerhets- och 

civilrättsliga frågor, med flera områden. Under EU har tre pelare sorterats ut; den första pelaren är 

det gamla EG, den andra pelaren är utrikes- och säkerhetspolitik samt den tredje pelaren är det 

civilrättsliga samarbetet med polis, asyl med flera justitiefrågor. 

Stegvis ska EU-staten byggas med bland annat skapandet av en federal polis – Europol, efter förebild 

av USA:s FBI. Ett EU-åklagarämbete European Public Prosecutor’s Office, Eppo, håller också på att 

byggas upp. Eppo syftar till att bättre bekämpa bedrägerier som EU:s budget utsätts för. Men… det 

finns redan nu förslag att Eppo ska utvidgas med att också bekämpa terrorbrott. Därmed utvidgas 

uppdraget rejält och det finns ingen principiell gräns för hur långt Eppo ska kunna utvecklas för att ta 

över medlemsländernas poliskårers uppgifter, eller konkurrera med dem. 

 

I justitie- och polisiära frågor har mycket redan hänt inom samarbetet i EU sedan 1990-talet. Inte 

minst när det gäller Europols utveckling och Schengensamarbetet. En omdebatterad fråga har också 

varit hur mycket man kan lita på andra EU-länders rättssäkerhet. I Sverige har opinionen till exempel 

varit tveksam om hur rättssäkerheten fungerat i enskilda rättsfall i Grekland där svenskar har varit 

involverade. 

 

Inga gränser mera i Europa 

Rent känslomässigt ogillar EU-institutionerna gränserna mellan EU:s medlemsländer. De ska 

monteras ner och Schengensamarbetet ska ersätta gränskontrollerna med ”kompensatoriska 

åtgärder”. 

 

“- Gränskontrollerna mot länderna utanför EU försvinner inte. Tvärtom, den stärks. För resande 

mellan EU-länderna kommer nya spaningsmetoder att utarbetas. Det är först när EU-länderna ser att 

de nya metoderna kan kompensera avvecklingen av gränskontrollerna som de kommer att 

försvinna.“  

(s. 52 Knark och brottslighet ur “På väg för ett ja!” Utgiven av Näringslivets EU-fakta)  

 

"Självklart skulle vi två aldrig ställa oss bakom ett medlemskap om det hotade det svenska sättet att 

leva. Lika självklart ska den svenska gränskontrollen mot knark vara kvar."  

(Mona Sahlin och Marit Paulsen i ett brev till Sveriges kvinnor ett par veckor före folkomröstningen) 

 

"Vi vanliga människor kommer att kunna resa vart vi vill i Europa utan pass. Men 

narkotikabrottslingar och terrorister får det mycket svårare."  

(Ja till Europa, Frågor och svar om EG, sidan 15, 25 juli 1992) 

 

Den negativa konsekvensen har dock varit att det som förr var flaskhalsar för kriminella och 

smugglare av olika slag – at ta illegala eller stulna varor från ett land till ett annat har försvunnit. 

När de ekonomiska klyftorna lönemässigt och socialt är så stora mellan främst väst och öst har en 

annan sorts brottslighet vuxit fram. Utländska ligor och enskilda personer har åkt in i Sverige, gjort 

inbrott främst ute på landet och tagit stöldgodset med sig tillbaka till sitt eget land – utan att ha 
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passerat någon form av gränskontroll. Än värre har varit fall av human trafficking och organiserad 

prostitutionsligor som kunnat operera i Sverige.  

Öppna gränser har skapat möjligheten för personer från EU-länder i östra och södra Europa att 

komma till Sverige och försörja sig på att stjäla eller driva prostitution. 

EU-vännerna talar tyst om denna utveckling. Avsaknad av gränskontroller är en helig princip i EU. 

De ”kompensatoriska åtgärderna” innebär mer av ett storebrorssamhälle – att till exempel stänga till 

en järnvägsstation och kontrollera alla därstädes personers identitet. Något sådant har man knappast 

praktiserat i Sverige och skulle vara mycket kontroversiellt. 

 

EU-systemet skapar också förutsättningar för ny sorts kriminalitet. Cigarettsmugglingen ökade rejält 

under 1990-talet, bland annat på grund av de politiska förändringarna i Östeuropa, men genom ett 

underlättande av förutsättningarna på grund av avskaffandet av gränskontrollerna inom EU. 

Smuggling av cigaretter innebär att oskattade cigaretter smugglas från länder med låg eller ingen 

tobaksskatt till länder med hög beskattning. Inom Europa sker smugglingen mestadels till 

högskatteländer i västra och norra Europa.  Låga straff för smuggling av cigaretter har också gjort det 

mer intressant att smuggla denna vara. 

 

En annan lukrativ form av brottslighet är momsbedrägerier mellan EU-länder. En kartläggning som 

Sveriges radio gjorde i början av 2019 tillsammans med 35 andra europeiska medier har visat att 

kriminella varje år lurar EU:s medlemsländer på mångmiljardbelopp i momsbedrägerier. Det är ofta 

organiserade kriminella grupper på EU-nivå som utför dessa bedrägerier. Genom en komplex kedja 

av transaktioner vid försäljning av varor över gränserna mellan EU:s medlemsländer kan företag 

kräva tillbaka moms som aldrig betalats in från skattemyndigheter. Det sker väldigt snabbt och kan 

därför åstadkomma stora förluster. 

Totalt uppskattas det röra sig om 500 miljarder kronor årligen som EU:s medlemsländer förlorar i 

uteblivna skatteintäkter, enligt beräkningar från EU kommissionen. Pengar som kunde ha gått till 

verksamhet i den offentliga sektorn istället. 

I stället går pengarna till de kriminella. Granskningen, som har samordnats av det tyska 

reporternätverket Kollektiv, visar att fusket har pågått i flera årtionden. 

Men det är svårt att komma åt problemet, eftersom nuvarande regelverket inte tillåter företagen att 

lägga på moms på varor som säljs till andra företag inom EU. Syftet är att förenkla momshanteringen, 

men samtidigt gör det EU-länderna sårbara. Sverige ska ha funnits med i fall där momskaruseller 

hade ägt rum, men då har andra EU-länder lurats, enligt den granskning som gjordes. 

 

”* Asylrätt för Geneve-flyktingar och samarbete för att ge flyktingar från svält, kris och katastrofer 

tillfälliga uppehållstillstånd eller skydd i sina närområden.”  

(Manifest för ett socialdemokratiskt Europa. Socialdemokrater för EG/EU, 1994) 

 

Asylrätten i EU-gemensam eller var för sig med gemensamma yttre gränser? 

EU skapar gemensammayttre gränser och avskaffar gränskontrollerna mellan EU-länderna. Samtidigt 

i en orolig värld söker sig flyktingar till EU-länderna och skapar ett starkt tryck på bland annat 

Grekland, Malta, Italien, Spanien, Ungern och Slovakien. 

Hade det varit samma tryck av immigration mot dessa länder om det fortsatt hade funnits 

gränskontroller mellan EU-länderna? 
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EU sluter avtal med länder som Turkiet och Libyen att dessa sistnämnda länder ska kvarhålla 

flyktingar i sina respektive länder. I Libyen, som inte ens är ett enhetligt styrt land utan har minst två 

regeringar och inbördeskrig, lever flyktingar under slavliknande förhållanden. EU låter det ske. 

Under Bosnienkriget på 1990-talet flydde många från det landet till Österrike, Tyskland och Sverige. 

Då var det så att en del länder fick bära tyngre bördor än andra. Idag är det diskussioner om 

flyktingar skall fördelas mellan EU-länderna när man nu har gemensamma gränser. Men i en del EU-

länder är främlingsfientligheten stark, EU-bidrag och solidaritet inom EU vill man ha, men solidaritet 

med folk från andra länder utanför EU vill oftast man inte vara solidariska med. 

 

EU vill ta över skilsmässolagen 

Också inom familjerätten vill EU ta över. Sverige stoppade 2008 ett EU-förslag om vilket lands lag 

som skall gälla vid skilsmässor. Omkring denna tid tillämpade sju EU-länder, däribland Sverige, den 

egna lagstiftningen vid skilsmässor. De övriga 20 medlemsländerna valde vilket lands lagar som skulle 

tillämpas beroende på makarnas nationalitet och var de varit bosatta. 

 

Den svenska regeringen motiverade sitt nej med att för en svensk är det en grundprincip att man 

själv får bestämma när man vill gifta sig och när man vill sluta vara gift. Det ses som ett oerhört 

viktigt inslag för jämställdheten. I vissa fall skulle den rätten begränsas i EU om de föreslagna 

enhetliga lagvalsreglerna som EU-kommissionen lade fram skulle antas, hävdade Sverige. 

EU-förslaget skulle, enligt dess anhängare, tydliggöra vilka regler som skall gälla när makar, som 

flyttat runt i Europa och som kan ha olika medborgarskap, vill skiljas. Det kan också handla om par 

med medborgarskap från länder utanför EU som söker skilsmässa i ett EU-land. 

Sverige menade att nackdelarna med förslaget var tyngre än fördelarna. Förslaget skulle kunna 

innebära att svenska domstolar i en del fall måste döma enligt maltesisk, irländsk, tysk eller iransk lag 

när en part begär skilsmässa. Det skulle begränsa den ovillkorliga rätten för en person att få 

skilsmässa beviljad i Sverige. Många länder har krav på utredningar om skulden till en skilsmässa och 

flera år av betänketid innan den kan beviljas. På Malta existerade vid denna tid inte ens skilsmässa 

som begrepp. En folkomröstning på Malta 2011 har dock öppnat upp möjligheten för skilsmässor 

enligt vissa villkor. 

 

När förslaget var uppe på justitieministrarnas bord 2008 krävdes det enhällighet mellan de 27 

medlemsländerna för att det skulle kunna antas. Enhällighet fanns inte och förslaget föll. Men i mars 

2010 lade EU-kommissionen ändå fram förslag till en ny lag som gjorde det möjligt för ett par som 

skall skiljas att välja vilket lands lagar som skall tillämpas vid skilsmässan. Den nya lagen skulle dock 

inte gälla i Sverige. För första gången planerade medlemsstaterna att använda sig av den så kallade 

mekanismen för ”närmare samarbete“. Det fungerar så att en grupp av medlemsländer, minst åtta, 

kan gå vidare med ett förslag som övriga medlemsländer inte ställer sig bakom. Men övriga länder 

kan ansluta sig senare om så de vill. De länder som stod bakom det aktuella förslaget var Bulgarien, 

Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Rumänien, Slovenien, Spanien, Ungern och Österrike. 

 

EU-kommissionen och de tio medlemsstaterna som stod bakom förslaget motiverade detta med att 

det i EU registreras runt 300000 internationella äktenskap varje år, alltså par där makarna har olika 

nationalitet, bor i olika länder eller bor i ett annat land än hemlandet.  
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Ansvarig kommissionär, Viviane Reding, sade att hennes mål är att se till att EU:s medborgare fullt ut 

kan utnyttja sin rätt att bo och arbeta i alla EU-länder. Därmed behövs alltså en total harmonisering, 

som här uppenbart går in även på familjerätten. EU-kommissionen motiverade också förslaget med 

att det var för att skydda barn och den svagare parten vid skilsmässor. Tanken är också att par som 

bor utomlands inte skall behöva skiljas enligt ett rättssystem de inte känner till och som de kan ha 

svårt att förstå. I sådana fall riskerar förhandlingarna att bli kostsamma och utdragna, vilket även 

drabbar eventuella barn, menar EU-kommissionen. Med den nya lagen skulle den rättsliga 

säkerheten stärkas för gifta par, då de måste vara överens om vilket lands lagar som skall gälla. Kan 

de inte komma överens skall domstolarna följa gemensamma bestämmelser för att avgöra detta. 

Den nya lagen innebär alltså inte någon jämkning av de olika ländernas skilsmässolagstiftning, utan 

reglerar bara vilket lands lagstiftning som skall gälla. Den stora politiska majoriteten i Sverige riksdag 

håller dock inte med EU-kommissionen i denna fråga. 

 

I december 2010 stod det klart att 14 EU-länder valde att gå vidare och genomföra förslaget om att 

skilsmässor skall vara en EU-fråga. Sverige sade fortsatt nej, eftersom svenska domstolar skulle kunna 

tvingas att döma efter ett annat lands skilsmässolag och att rätten att skiljas då skulle kunna 

inskränkas. Sverige stod fast vid sitt motstånd och deltar inte i det fördjupade samarbetet. 2018 var 

det 17 EU-länder som deltog i det närmare samarbetet om en gemensam skilsmässolagstiftning.36 

 

De som förordar ökad överstatlig maktutövning av EU gentemot medlemsländerna kan ju fundera 

över om till exempel denna fråga är ett utmärkt exempel på hur enskilda medlemsländer i framtiden 

i EU ska kunna köras över om de ställer sig negativa till majoritetsbeslutet? 

  

                                                             
36 https://en.wikipedia.org/wiki/Applicable_divorce_law_regulation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Applicable_divorce_law_regulation
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Kapitel 9 

Den svenska offentlighetsprincipen – rejält skadeskjuten 

 

Det avgavs många heliga löften inför EU-folkomröstningen 1994 om offentlighetsprincipens 

bevarande i Sverige och att detta även gällde handlingar som gick mellan Sverige och EU-

institutionerna. Men de som lovade sådant 1994 fanns på 2010-talet inte kvar i svensk politik när de 

löftena visade sig inte vara vatten värda. 

 

"Offentlighetsprincipen förblir ograverad och är ej förhandlingsbar" (sidan 7)  

 

"Offentlighetsprincipen, dvs allmänhetens och pressens tillgång till allmänna handlingar samt 

meddelarfriheten (rätten att förmedla uppgifter till massmedia) är inskriven i den svenska 

tryckfrihetsförordningen. Därmed är den en del av våra grundlagar. Offentlighetsprincipen har inte 

varit föremål för förhandlingar med EU, och kommer att vara kvar vid ett EU-medlemskap." 

 

Särskild ruta: 

”Sverige har i en särskild deklaration framhållit att "offentlighetsprincipen och i synnerhet, 

allmänhetens tillgång till offentliga handlingar liksom meddelandefriheten utgör en del av Sveriges 

konstitutionella, politiska och kulturella arv.” 

 

"Däremot kan frågor som tas upp med Sverige av EU komma att omfattas av sekretessreglerna i 

såväl EU som Sverige. En statlig utredning har nyligen föreslagit en förenkling av utrikessekretessen 

inför ett EU-medlemskap. 

Inom EU går utvecklingen mot ökad öppenhet. Principen i Kommissionen är numera lik den svenska: 

allt är offentligt som inte uttryckligen är sekretessbelagt. Tidigare var det tvärtom." (sidan 25) 

(Allt ovan är citat från Utrikesdepartementets informationsskrift “EU-avtalet“ 1994) 

 

Offentlighetsprincipen – den bistra verkligheten i EU 

Dåvarande statsrådet Reidunn Laurén hävdade vid ett antal tillfällen inför folkomröstningen 1994 att 

offentlighetsprincipen inte berördes av förhandlingarna. ”EG har inte harmoniserat 

offentlighetsreglerna och medlemsländerna får därför ha sin egen lagstiftning. Dessutom är EG på 

väg mot ökad öppenhet.” (Laurén i SvD 10 oktober 1992).  

”Regeringens ståndpunkt var att den svenska offentlighetsprincipen inte var förhandlingsbar.” (Till 

exempel Laurén i DN 13 januari och 18 maj 1993).  

 

Faktum är att EU aldrig har godtagit den svenska offentlighetsprincipen. Sverige avgav en deklaration 

på helt egen hand, som slog fast att "Offentlighetsprincipen (...) och grundlagsskyddet för 

meddelarfriheten, är och förblir grundläggande principer som utgör en del av Sveriges 

konstitutionella, politiska och kulturella arv." 

Men EU-länderna godtog inte denna skrivning. I anslutningsfördraget bemöts det med att "unionens 

nuvarande medlemsstater noterar att Sverige avgett en unilateral förklaring om öppenhet och insyn. 

De förutsätter att Sverige som medlem i Europeiska unionen kommer att fullt ut följa 

gemenskapsrätten i detta avseende." Med andra ord - Sverige har avgett en förklaring men EU:s 

medlemsstater förutsätter att Sverige inte kommer att offentliggöra handlingar mot EU:s vilja. Men 
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mot detta står dels EU-fördragets grundläggande lojalitetsprincip och dels EU:s arkivförordning, som 

uttryckligen stadgar att medlemsstaterna skall avstå från att ge allmänheten tillgång till sådana 

handlingar som EU-institutionerna sekretessbelagt. Den förordningen är direkt tillämplig i 

medlemsstaterna. 

 

Ett konkret exempel från verkligheten år 2008 visar att offentlighetsprincipen inte fungerar i EU. I 

samband med debatten om presstödet i Sverige skrev medieföretaget Bonniers brev till EU-

kommissionen och försåg dem med argument i syfte att strypa presstödet till konkurrenttidningar. 

Det nämnda brevet lämnades helt enkelt inte ut av EU-kommissionen vid förfrågan. Det hölls hemligt 

med hänvisning till EU-kommissionens inre hantering av presstödet. Man struntade i det 

allmänintresse som ligger i nyhetskonkurrens mellan stora dagstidningar och maximalt goda villkor 

för politisk debatt. Det hemliga brevet avslöjades i maj 2008 i Bonniers eget remissvar på den 

svenska regeringens förslag till ny utformning av stödet. Men som sagt – EU-kommissionen gjorde 

inget för att hjälpa till att få öppenhet i processen i denna viktiga fråga. 

 

Den svenska offentlighetsprincipen före EU-inträdet har krockat på flera sätt gentemot verkligheten i 

EU-systemet. Det finns många frågor och krav. Som när skall ett dokument bli offentligt? Alla 

dokument för internt bruk som diskussions-PM, departementens åsikter och informella besked skulle 

allmänheten inte få tillgång till. EU- och departementstjänstemän i utskott och arbetsgrupper skall ha 

arbetsro. Beslutsprocedurerna är långa inom de olika institutionerna. Först när dokument 

färdigbehandlats skulle de offentliggöras. Det gör att allmänheten inte får tillgång till information 

ändå förrän det är för sent. I till exempel Amsterdamfördraget talades det om att medborgarna skall 

bli indragna i beslutsprocessen. Hur går det ihop? Kommer exempelvis EU:s bokföring att öppnas upp 

i framtiden? Det skulle göra det möjligt att lättare upptäcka bedrägerier i EU-systemet (5 procent av 

budgeten försvinner genom fusk och oegentligheter år efter år). 

 

Ett bakslag mot EU:s öppenhetssträvanden ägde rum i slutet av juli 2000 då en majoritet av EU-

länderna genom en "skriftlig procedur" (används främst vid semesteruppehållen då ministrarna inte 

har möten särskilt ofta) i rådet fattade ett preliminärt majoritetsbeslut om nya sekretessregler för 

känsliga handlingar rörande säkerhetspolitik, militärt samarbete och den av Sverige omhuldade civila 

krishanteringen. Sådana dokument skall alltså över huvud taget inte förekomma i några diarier. De 

skall inte heller kunna underställas någon sekretessprövning. I de nya reglerna står att alla dokument 

som rör utrikespolitik, militär och ickemilitär krishantering skall kunna klassas som topphemliga, 

hemliga eller konfidentiella. De nya sekretessreglerna är så vaga att de möjliggör tolkningar av vad 

som skall vara hemligt. Förslaget till beslut kom från EU:s dåvarande utrikespolitiske talesperson 

Javier Solana. Det kontroversiella så kallade "Solanabeslutet" innehöll stora och luddiga undantag. 

Tre länder, Sverige, Finland och Nederländerna röstade nej till förslaget. I en gemensam förklaring 

som även Danmark deltog i försvarade man också principen att alla dokument skall diarieföras och 

att registren skall vara offentliga.  

 

Andra exempel där svensk offentlighetsprincip kolliderat med EU är reglerna för EU-kommissionens 

databas Circa, ett elektroniskt dokumenthanteringssystem som förser experter från 

medlemsstaterna med arbetsdokument och rapporter, bland annat på jordbruks- och 

livsmedelssäkerhetsområdet. Det mesta i Schengen-arbetet är också sekretessbelagt. Så är det till 

exempel med Sirene-handboken ("Supplementary Information Requested at the National Entry" 
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översatt till svenska ungefär "Kompletterande information som begärs vid inresa i landet") - en 

handbok för vad myndigheterna har rätt att göra. Likaså är många av de beslut och 

“tillämpningsföreskrifter" som Schengens verkställande kommitté fattat och antagit också 

sekretessbelagda. 

 

Våren 2001 kom en ny uppgörelse om öppenhet i EU:s institutioner. Den dåvarande svenska 

demokratiministern Britta Lejon försvarade den. Hon sade att den grundlagsfästa svenska 

offentlighetsprincipen på intet sätt hotades fast en hänvisning till nationell praxis till slut ströks. 

Samma budskap fanns kvar i rättsaktens inledning, sade Lejon. Dessutom handlar det bara om 

rådgivning, inte att EU-institutionerna skall besluta åt oss, poängterade Lejon angående EU:s rätt att 

lägga sig i svensk offentlighet. Helt perfekta var inte de nya reglerna, medgav dock Lejon. För 

känsligare handlingar ges medlemsstaterna veto både mot diarieföring och utlämnande. Hon 

underströk att även sådana handlingar skulle kunna sekretessprövas. Britta Lejon uteslöt inte heller 

helt risken att institutionerna passar på att försöka hemligstämpla lite för breda kategorier av 

dokument. 

 

De tre folkpartistiska EU-parlamentarikerna var dock tveksamma. ”Gummiparagrafen" som rör så 

kallade känsliga dokument som skall behandlas i en särskild ordning såg Cecilia Malmström (FP) som 

en olycklig regel, vilken kunde komma att tolkas godtyckligt. Hon frågade också om man kunde lita på 

att svensk lag gäller då ett dokument är hemligt i Bryssel men offentligt i Stockholm. Liberala 

gruppen såg de nya reglerna som en kompromiss som innebär vissa framsteg men också innehåller 

vissa brister. Det var nu bara ett första steg på den långa resan för att öppna EU-institutionerna för 

medborgarna. 

 

Många frågetecken finns nu när det gäller tillämpningen av reglerna. För Sveriges del återstår det att 

se hur hela systemet med "känsliga dokuments" undanhållande från allmänheten kommer att bli om 

Sverige inte skulle följa lojalitetsprincipen. Svensk förvaltning måste undanhålla EU-dokument för 

offentligheten om de är "känsliga" i EU i sin helhet. Allvarligast betecknas vara att respekten för 

svensk offentlighetsprincip inte garanteras. En förordning från EU är överordnad nationella regler, 

och i förordningen slås det fast, i punkt 14, att medlemsländerna skall vara lojala med förordningens 

innehåll. Samt i artikel 5 står det att medlemsländer skall höra med EU:s institutioner om vägledning i 

oklara fall om EU-dokument skall lämnas ut. Hur lång tid ett sådant "hörande" kan ta vet vi inte. Sist 

och slutligen är det EU:s domstol som får den avgörande makten om konflikter uppstår på området. 

Förordningens tillskyndare hävdade att EU-domstolen kommer att döma till öppenhetens fördel. 

 

En rapport från Statskontoret i januari 2000 visade att det förekommer vissa brister i myndigheternas 

hantering av EU-handlingar. Det gällde bland annat rutinerna för registrering av EU-handlingar och 

avsaknaden av interna instruktioner för utlämning av dessa. Många EU-handlingar nådde aldrig 

allmänheten, eftersom de aldrig diariefördes på svenska myndigheter eller departement. Andra 

handlingar registrerades felaktigt, hos myndigheter i stället för hos departementen. 

Statskontoret konstaterade att myndigheterna hade bristande kunskaper om att EU:s regelsystem 

under vissa förutsättningar ägde företräde framför svensk lagstiftning. 

 

Statskontoret pekade också på att de delar av beslutsprocessen inom EU som sker genom informella 

underhandskontakter försvårar insyn och möjlighet till kontroll. 
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Andra saker som de svenska myndigheterna behövde åtgärda var att se till att även de arbetspapper 

som statstjänstemännen får i EU:s olika arbetsgrupper, exempelvis olika utkast, skrivelser och 

rapporter, diarieförs som en allmän handling. Det gjorde i detta läge inte hälften av de 18 undersökta 

myndigheterna. Likaså skulle handlingar som myndighetstjänstemännen får när de företräder den 

svenska regeringen diarieföras på departementen. De fastnade alltför ofta i myndigheternas egna 

arkiv. Bakgrunden var att EU-medlemskapet påtagligt förändrat förutsättningarna för verksamheten 

inom den svenska statsförvaltningen. Frågor som tidigare var av inrikespolitisk karaktär faller nu 

inom utrikessekretessens område. 

 

Jordbruksverket och Livsmedelsverket är två av de svenska myndigheter som har allra mest med EU 

att göra. Dessa två uppgav klart och tydligt att fler dokument sekretessbelades vid denna tid år 2000 

än före det svenska EU-medlemskapet. Dessutom hade Livsmedelsverket, Jordbruksverket, 

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen flera gånger fått klagomål från andra medlemsstater 

och/eller EU-organ, sedan de svenska myndigheterna valt att offentliggöra olika EU-dokument. 

Efter många års EU-medlemskap verkar dock intresset ha avtagit rejält från svensk sida, både från 

politiker och journalister, att försöka ta nya tag för ökad öppenhet i EU. De flesta verkar acceptera 

verkligheten som den är och att det inte finns så mycket mer att göra. 

 

I april 2012 höll det danska ordförandeskapet i ministerrådet samtal om EU:s öppenhetsregler. Det 

handlade i princip om att ta ett par rejäla steg bakåt i EU:s öppenhet. Bland annat ville de flesta 

medlemsländer och EU-institutioner inskränka öppenheten inom ”för-dokuments”-området och 

epostmeddelanden från EU-tjänstemän. Man vill också utöka hemlighetsmakeriet runt utnämningar 

av toppositioner och hur man genomför EU-lagstiftning. Detta i en tid då EU:s institutioner samtidigt 

skulle få mer makt att övervaka medlemsländernas nationella budgetarbete på grund av eurokrisen. 

 

Det konstaterades att det med 2001 års öppenhetsregler ändå är svårt att få tillgång till handlingar 

inom EU då det inte finns något enkelt register över vilka dokument som existerar. Det kan också bli 

en långvarig juridisk strid om att få ut ett dokument som existerar därför att en EU-institution inte vill 

lämna ut det med till exempel hänvisning till privatpersoners integritet, till nationell säkerhet eller att 

det inte finns något övergripande allmänt intresse att publicera känslig information. 

 

En öppenhetslobbyist påpekade att EU:s institutioner idag har oerhört dåliga meriter inom öppenhet. 

Som exempel togs att det krävdes många läckor och undersökningsrapporter tills det klarlades att 

EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet i Italien styrs av livsmedelsindustrins lobbyister.  

En representant för det danska ordförandeskapet sade, anonymt, att läget i början av 2012 var 

sådant i ministerrådet att det fanns tre till fem länder på ena sidan med positionen pro-transparens 

och alla andra länder på den motsatta sidan.37 

 

I november 2013 fattades ett beslut av Sveriges Riksdag om att öka sekretessen kring EU-dokument – 

tvärsemot vad som sades från ja-sidan under EU-debatten inför EU-folkomröstningen 1994. Den 

svenska lagen skulle börja gälla från 1 januari 2014 och innebär att dokument som rör EU kan bli 

hemligstämplade. 

                                                             
37 EUObserver 20120412 ”Officials, diplomats want even more EU secrecy” Andrew Rettman 
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Journalisten och tryckfrihetsexperten Nils Funcke var kritisk. Han sade att det kan mycket väl bli så att 

man hemligstämplar dokument för säkerhets skull och att värdet av den svenska offentlighetsprincipen 

devalveras. Det skulle inte längre bli självklart att svenska myndigheter lämnar ut uppgifter och 

dokument som på ett eller annat sätt berör samarbetet inom EU. 

År 2013 uppskattades att cirka 50 procent av all lagstiftning som skedde i Sverige var byggd på 

åtaganden inom EU. Den nya bestämmelsen om begränsning av öppenheten kring EU-dokument 

innebar att uppgifter i allmänna handlingar som svenska myndigheter får från andra EU-länder och 

som tagits fram i anslutning till EU-samarbetet kan sekretessbeläggas. De kan sekretessbeläggas om 

det kan antas att ”Sveriges möjligheter försämras att delta i det internationella samarbetet om 

uppgiften blir känd”. Det är en så allmän bestämmelse utan specifika påpekanden att den kan 

användas till nästan allt. Det blir som ett vått tält över all skriftväxling med myndigheter inom EU och 

med EU-länderna. Dokument kan mycket väl hemligstämplas för säkerhets skull. Bestämmelsen är 

väldigt vag - om någonting skulle kunna försämra Sveriges möjligheter att delta i internationella 

samarbeten - det kan inkludera vad som helst. 

Detta beslut 2013 var ett klart brott mot den deklaration som Sverige gjorde ensidigt i samband med 

EU-inträdet. Sverige sade då att man inte tänkte ändra offentlighetsprincipen och meddelarfriheten 

eftersom det tillhör vårt kulturella arv. Men det löftet från ja-sidans politiker inför EU-

folkomröstningen 1994 var inte vatten värt – det heller. 

 

Jakt på vilt  

Det visade sig snabbt att jakten är ytterligare ett område som EU reglerar i detalj och där Sverige har 

tydliga begränsningar i sitt beslutsfattande. Det finns ett habitatdirektiv och ett fågeldirektiv inom EU 

där man listat skyddsvärda rovdjur och fåglar inom unionen. Enligt Svenska Jägareförbundet är dessa 

direktiv inte alls bra för svenska förhållanden. Att samma direktiv gäller från "Gibraltar till 

Karesuando" får märkliga konsekvenser.  

 

"Inte heller svenskarnas rätt att jaga kommer att förändras vid ett medlemskap. Eftersom EU har 

vissa jaktregler som skiljer sig från våra togs frågan upp i förhandlingen. Det klargjordes då att EU-

reglerna inte hindrar oss att fortsätta vår jakt på hittillsvarande sätt, vare sig det gäller fågel eller 

vilt."  

(Utrikesdepartementets informationsskrift “EU-avtalet“ 1994) 

 

Harjakten har till exempel visat sig krocka med EU-direktiv. Sedan 1980 var jaktlag tillåtna att jaga på 

marker som ägs av personer som inte deltar i jaktlaget. Den svenska regeringen fann dock att detta 

inte överensstämde med EU:s konvention om ägandeskydd. Den svenska lagen om 

viltskyddsområden öppnande upp för skapandet av stora områden för jakt, men också för den 

obligatoriska anslutningen för markägare till gemensamma viltförvaltningssällskap. De stora 

jaktområdena var idealiska för harjakt. Enligt EU:s regler är det endast möjligt att begränsa 

ägandeskyddet om viktiga allmänna intressen står på spel. Större vilt som älg, kronhjort, dovhjort och 

vildsvin kan orsaka betydande skada på skog och är en vägtrafikfara. Därför kommer jakten på dessa 

djur att fortfarande tillåtas i viltskyddsområden. Men haren utgör inte något hot på detta sätt och 

därmed förbjuds harjakt på de större jaktområdena och blir därmed svårare att jaga. En del 
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jaktintressegrupper protesterade mot den svenska regeringens diskriminering av harjakt medan 

andra jaktorganisationer var för frivillighet i harjaktsdeltagandet.38 

Den svenska björnstammen växer långsamt, och björnarna vandrar allt längre söderut. För att 

förhindra att björnarna börjar etablera sig i områden där de inte hör hemma ansågs det i Sverige vara 

befogat med en ökad skyddsjakt. Men björnen är skyddad enligt EU:s habitatdirektiv. I slutet av 1997 

anmäldes den svenska björnjakten till EU-kommissionen. Kommissionen ställde då ett antal skriftliga 

frågor till Sverige och i februari 1998 sammanträffade en grupp EU-tjänstemän med 

miljödepartementet för att diskutera den svenska rovdjursjakten. Därefter fick departementet vänta 

på att EU-kommissionen skulle höra av sig igen med ett besked om hur de såg på de tillstånd till 

björnjakt som Naturvårdsverket utfärdat.39 

 

Även Sveriges skyddsjakt på lodjur blev en EU-fråga i början av 1998. Före januari månads utgång 

1998 var miljödepartementet tvungna att svara på ett antal frågor från EU-kommissionen, föranledda 

av en anmälan mot den svenska lodjursjakten. Enligt EU-direktiv måste det finnas starka 

skyddsargument för att bedriva rovdjursjakt, och det var detta EU-kommissionen ville få bekräftat 

från den svenska regeringen. Naturvårdsverkets naturresursavdelning ansåg att lodjursstammen 

vuxit snabbt i Sverige och nu var tillräckligt stor för att tåla avskjutning. EU-kommissionen för sin del, 

skulle granska svaren på sina frågor för att ta ställning till om den svenska skyddsjakten skulle bli ett 

fall för EU-domstolen.40 

Lojakten blev åter aktuell 2001. Sverige riskerade att dras inför EU-domstolen eftersom jakt på lodjur 

tilläts utanför renbetesland. EU-kommissionen gav den svenska regeringen en frist till slutet av 

september 2001 att förbjuda lodjursjakten utanför renbetesland. Men dåvarande miljöminister Kjell 

Larsson (S) ville inte minska lojakten. Miljökommissionär Margot Wallström skrev i ett brev till 

regeringen att ”Konungariket Sverige har inte uppfyllt sina skyldigheter” enligt det EU-direktiv som 

skall skydda lodjuren. EU-kommissionen underkände de svenska argumenten för en begränsad jakt 

på lodjursstammen, som växer snabbt i mellersta Sverige, och menade dessutom att Sverige inte 

gjorde tillräckligt för att stoppa tjuvjakt på lo. Men den svenske miljöministern hävdade att den 

svenska lodjursstammen är den största i Europa och mycket livskraftig. Riksdagen antog våren 2001 

regeringens förslag om en stam på 1500 lodjur, som innebar en höjning med 50 procent från 

rovdjursutredningens förslag. Miljöministern såg inget skäl för att minska skyddsjakten eftersom 

stammen har god tillväxt. Behovet av jakt på lodjur rådde det en bred enighet om i Sverige alltifrån 

viltforskare och jägare till riksdagen. Årligen har lodjurens antal ökat med 20 procent och den jakt 

som den svenska staten tillåter motsvarar mindre än hälften av denna tillväxt. Men EU-

kommissionen hävdar att tjuvjakten i Sverige är ”av en betydande omfattning” och uppgick till 50 

lodjur 1999. EU anser att den svenska staten inte ”vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att 

förhindra denna jakt”. Miljöminister Kjell Larsson framhöll att det beslutats om skärpta insatser från 

polis och andra myndigheter samt att straffet för grovt jaktbrott fördubblats. 

EU-kommissionen underkände också Sveriges argument att en försiktig jakt på lodjur är nödvändig 

för att såväl jägare som ortsbefolkning i berörda bygder skall acceptera och känna förtroende för 

rovdjurspolitiken. Detta ansåg EU inte vara ett sådant ”överskuggande allmänintresse” som 

berättigar till undantag från habitatdirektivet, som värnar som hotad fauna och flora. Endast om 

rådjuren, lodjurens främsta föda, hotar att försvinna kan kommissionen tänka sig att medge 

                                                             
38 Inslag i SVT Aktuellt 20000607 21.00 4 minuter 
39

 DN 19981009 "Ökad björnjakt befogad" Jesper Pettersson 
40 DN 19971229 "Jakt på lo synas i Bryssel" Anna Kågström 
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undantag. Sverige hade i augusti 2001 redan svarat kommissionen två gånger om synen på 

lodjursjakt. Om EU inte nöjde sig med nästkommande svenska svar skulle tvisten föras till EU-

domstolen. Om svenska regeringen inte skulle rätta sig efter EU-domstolens utslag hotade böter. 

Viltforskaren Olof Liberg sade i DN 15 augusti 2001 att om EU tvingar Sverige att förbjuda all jakt 

utanför renbetesområdet blir följden en katastrof för lodjursförvaltningen, eftersom det innebär risk 

för okontrollerad tjuvjakt. Enligt Liberg hade Sverige 2001 en lodjursstam som sakta men säkert 

ökade under kontroll genom en väl fungerande jakt. Miljökommissionär Margot Wallström var 

alldeles tydligt inte av den uppfattningen. 

Den svenska regeringen vidhöll 24 september 2001 i ett sista brev före eventuellt EU-

domstolsförfarande än en gång att det fanns starka skäl för lodjursjakt utanför renskötselområdet. 

Bland annat anfördes att Naturvårdsverket hänvisat till att jakten behövs för att "motivera 

jägarkåren" att medverka vid inventeringen av lodjur. Dessutom hänvisades till att jakten 

"förebygger" skador på tamdjursbesättningar, samt att lodjuren hotar den för jägarna så viktiga 

jakten på rådjur. 

Om EU-kommissionär Wallström inte ansåg att Sveriges skäl var tillräckligt starka för att undanta 

lodjursstammen i Sverige från den särskilda bevarandestatus som stammen har i EU:s habitatdirektiv 

skulle det bli det ett fall för EU-domstolen att avgöra. När det gäller uppgifterna EU-kommissionen 

anser sig ha om förekomsten av tjuvjakt på lodjur i Sverige skriver de i ett svar till dåvarande EU-

parlamentariker Jonas Sjöstedt (fråga E-2480/01) att en rad klagomål inkommit till EU-kommissionen. 

På grund av "konfidentialitetskraven" kan namnen på dessa källor inte avslöjas, men kommissionen 

har kontrollerat och befäst uppgifterna.41 Skriftväxlingen mellan EU-kommissionen och den svenska 

regeringen och lodjurjakten fortsatte i flera år och är fortfarande känslig. 

 

Vid en konferens som Kungliga skogs- och lantbruksakademiens utskott för viltförvaltning 

arrangerade 24 november 2000, ifrågasattes det kloka i att beslut om snabbt föränderliga 

djurpopulationer i Norden i allt högre utsträckning fattas av EU. Det är framförallt habitatdirektiv och 

fågeldirektiv som har fått konsekvenser för svensk jakt. Björn och lo finns på habitatdirektivets lista 

för djur som har strikt skydd, vilket innebär att endast skyddsjakt är tillåten. 

 

Naturvårdsverket, Svenska jägareförbundet, Svenska naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden 

var 2000 eniga om att skyddsjakten borde ersättas med licensjakt. Det motsvarade bättre arternas 

status samtidigt som en del detaljregler kunde slopas. År 2000 krävdes exempelvis ett särskilt 

tillstånd för att sälja kött från legalt skjutna björnar. En annan märklig detalj gällde hur många 

patroner man fick ha i halvautomatiska kulvapen. Vid jakt på björn fick man ha hälften så många 

patroner i vapnet som vid jakt på älg. Något man menade är helt bisarrt med tanke på hur farlig en 

skadeskjuten björn kan vara.42 

 

Jakt är alltså ytterligare ett område som EU reglerar i detalj och där Sverige har tydliga begränsningar 

i sitt beslutsfattande. De svenska myndigheterna bör rimligen ha bättre kompetens att avgöra 

jakttillstånd och jakttider för Sveriges djurliv än vad man har i Bryssel. Djur- och fågelliv skiftar stort 

inom EU och det blir lite absurt om samtliga medlemsländer utifrån så olika förutsättningar skall följa 

samma direktiv.  

                                                             
41 DN 20010815 ”EU kan stoppa lojakt” Anders Johansson - DN 20010925 "Svensk lodjursjakt till EU:s domstol" 
Roland Johansson/TT 
42 KSLA-nytt nr 4/2000 "Har EU makten över jakten?" Bo Carlestål 
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Kapitel 10 

Utrikes- och försvarspolitik – EU vill ta över 

 

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har successivt förstärkts under åren som Sverige har 

varit EU-medlem och i princip har beslut tagits om att EU skall ha ett gemensamt försvar i framtiden. 

Medlemsstater som utsätts för väpnat angrepp skall bistås av de andra länderna med alla till buds 

stående militära och andra medel. Dessutom förbinder sig medlemsstaterna att ställa militära styrkor 

till EU:s förfogande för interventioner i omvärlden. Att framstå som alliansfri är svårt att få ihop med 

ekvationen som EU-medlem. 

 

”(…) Bland annat kan organisationen (EG, vår anm.) komma att stärkas för att medlemmarna skall 

kunna föra en gemensam politik på områden som utrikes- och säkerhetspolitiken. 

Skulle EG verkligen välja att gå mot en sådan långtgående samordning blir det inte möjligt för Sverige 

att driva frågan om ett medlemskap. Där går nämligen den definitiva gränsen. Trovärdigheten i vår 

neutralitetspolitik skulle rimligen kunna ifrågasättas om vi gick in i ett förpliktigande samarbete av 

det slag medlemskap i EG tycks förutsätta. I fråga om krig och fred i världen, och i fråga om konflikter 

och kriser i vårt närområde, måste vi helt enkelt själva bestämma vår handlingslinje.” 

(Ingvar Carlsson på DN Debatt 900527) 

 

”Det viktiga för mig är att vi själva kommer att fortsätta att bestämma. Vi kan som medlemmar av 

den Europeiska Unionen vara militärt alliansfria. Och vi kan förklara oss neutrala i händelse av krig. 

Finland, Sverige och Österrike intar här samma position. Det är mitt entydiga besked.” 

(Ingvar Carlsson 1994 i ”Argument för osäkra socialdemokrater/Ja till EU”. Socialdemokrater för EU 

1994) 

 

"EU:s krishantering handlar mest om minröjning och sjukhus, ungefär den verksamhet som vi nu ser i 

Bosnien och Kosovo"  

(Statsminister Göran Persson (s) i DN 991109 i samband med Nordiska rådets möte i Stockholm) 

 

"Den som enbart lyssnat på svensk EU-debatt riskerar att underskatta kraften i vad som sker militärt i 

EU: mentalt, institutionellt och informellt"  

(Mikael Holmström i SvD 991209) 

 

"Det där var för grovt. Ingen har sagt att EU skall skaffa sig kärnvapen"  

(Detta sade en upprörd Carl Bildt i slutdebatten fredagen den 11 november 1994 i ett svar till Eva 

Hellstrand, jordbrukare på nej-sidan, när hon sade att EU vill skapa ett gemensamt försvar, utrustat 

med kärnvapen.) 

 

I Tv-debatten som sändes den 13 september 1995 inför Sveriges första EU-parlamentsval uttalade 

Wilfred Martens, dåvarande ledare för den kristdemokratiska gruppen EPP och före detta belgisk 

premiärminister: "Vårt parti är för ett kärnvapenelement i det europeiska försvaret". Han fortsatte 

sedan med citat: "Som det internationella läget är behöver vi en europeisk försvarspolitik. Och i den 

bör kärnvapen ingå." Vid en närmare granskning av EPP:s program som gällde sedan 1994 stod 

följande: "Vi strävar efter att vid sekelskiftet ha en union med alla nödvändiga politiska och 
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diplomatiska maktmedel och ett effektivt säkerhetspolitiskt maskineri, inkluderande ett 

kärnvapenelement." Kristdemokraterna (då med namnet KDS) och Moderaterna attackerades hårt i 

slutskedet av valrörelsen 1995 för denna skrivning. De andra partierna attackerade de båda 

förstnämnda partierna för deras partisamarbete med en strävan mot ett gemensamt försvar som 

innebär ett kärnvapenparaply för Europa samt för att man hemma i Sverige mörklade vad de partier 

man tillhör i EU verkligen arbetar för. 

 

EUMS - Europeiska unionens militärstab 

European Union Military Staff, på svenska Europeiska unionens militärstab (EUMS), är en militär stab 

inom EU med ett uppdrag inom EU:s säkerhets- och försvarspolitik. EUMS bistår EU:s höga 

representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med militär kompetens och EU:s militärkommitté 

med stabsarbete, och är inriktat på att genomföra militär planering på strategisk nivå. De skall också 

implementera gemensamma säkerhets- och försvarspolitiska uppdrag som EU:s militära operationer i 

Tchad och Demokratiska Republiken Kongo. 

 

Efter kriget på Balkan ansågs det att EU behövde en operativ förmåga och EUMS skapades för att öka 

EU:s möjligheter att agera vid framtida fredsbevarande insatser och insatser med stridskrafter vid 

krishantering, vilket även skall inkludera fredsskapande åtgärder samt humanitära insatser och 

räddningsinsatser. EUMS inrättades 11 juni 2001, efter att ha existerat provisoriskt sedan i mars 

2000. EUMS utgör ett generaldirektorat inom generalsekretariatet för Europeiska unionens råd, har 

en personalstyrka på cirka 200 och leds av en trestjärnig general. 

 

Vid ett möte i Bryssel 26 mars 2001 föreslog de dåvarande 15 försvarscheferna från de 15 

medlemsländerna i EU (Chodgruppen - Chief of Defence) genom omröstning den svensktalande 

Gustav Hägglund från Finland till EU:s första "EU-ÖB". 

Valet stod mellan Hägglund och en kandidat vardera från Italien respektive Portugal. Det krävdes två 

slutna omröstningar för att enas. Slutligen vann Hägglund med en röst, åtta mot sju över Italiens 

överbefälhavare Mario Arpino. Alla 15 försvarscheferna deltog i omröstningen, alltså även den 

danska försvarschefen. Att Danmark sagt nej till EU:s militära samarbete hindrar inte en generalsröst. 

Sedan USA signalerat att ett val av ordförande utanför Nato-kretsen gick bra fällde Hägglunds person 

och erfarenheter från fredsoperationer avgörandet. 

Efter omröstningen var de 15 generalernas och amiralernas rekommendation till EU:s 

utrikesministrar om utnämningen enhälliga. EU:s utrikesministrar utnämnde 9 april 2001 Gustav 

Hägglund till permanent ordförande för tre år framåt för EU:s nya militärkommitté. 

 

Att en general från Finland skulle företräda försvarscheferna från elva Nato-länder var historiskt i 

flera avseenden. Argumenten för en Nato-general ansågs som starkare om EU en gång skall använda 

Nato-resurser. Men Hägglund sade att resultatet visade att försvarscheferna är likställda och att EU 

kan förrätta personval. 

På frågor om relationen till USA sade Hägglund att européerna "inte kan ropa på mamma genast om 

det smäller i knutarna": EU-trupp i Makedonien sade han vore mycket korkat då Nato redan finns i 

området.43 

 
                                                             
43

 SvD 20010327 "Hägglund vald till första Europa-ÖB" Mikael Holmström - DN 20010327 "Finsk ÖB ska leda EU-
styrka" Clas Barkman 
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EU-parlamentets federalistiska majoritet har intagit ståndpunkten att EU bör företrädas och ha en 

enda röst i Förenta Nationerna och dess säkerhetsråd. Detta går intressant nog emot Tysklands 

strävanden då de är ute efter att Tyskland skall få en permanent plats i Säkerhetsrådet vid sidan om 

Storbritannien och Frankrike. 

EU-parlamentets federalistiska majoritet anser likaså att EU skall företrädas och ha en enda röst i 

Internationella Valutafonden (IMF). 

 

EEAS – EU:s utrikestjänst som ska ta över 

European External Action Service (EEAS), på svenska Europeiska utrikestjänsten eller formellt 

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder, är ett organ inom EU som efter Lissabonfördragets 

ikraftträdande etablerades den 1 december 2010. EEAS uppgift är att bistå den höga 

utrikesrepresentanten, för närvarande brittiskan Catherine Ashton, i arbetet med EU:s gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitik. Detta inkluderar även EU:s diplomatkår. 

Vid starten hade EEAS en budget på 10 miljoner euro och i början av 2012 hade utrikestjänsten över 

1.500 anställda i Bryssel och över 2.000 anställda i ambassader runt om i världen. Den 1 januari 2010 

bytte ”Europeiska kommissionens delegationer” namn till ”Europeiska unionens delegationer”. De 

fick i samband med detta förstärkta diplomatiska rättigheter. Förutom en central förvaltning består 

alltså EEAS även av alla delegationer runt om i världen. Varje delegation leds av en delegationschef 

som är direkt underställd den höga representanten. Personalen vid en EU-delegation har 

diplomatstatus. Att till exempel bli delegationschef (EU-ambassadör) i Washington är ett toppjobb 

som de högsta EU-politikerna slåss om att få utse sina utvalda skyddslingar till. Det är den höga 

representanten, det vill säga Catherine Ashton, som beslutar om att öppna eller stänga delegationer. 

Delegationerna motsvarar medlemsstaternas ambassader, och har övertagit de befogenheter som 

tidigare tillhörde ambassaderna från den medlemsstat som för tillfället innehade ordförandeskapet i 

ministerrådet. Delegationerna har befogenhet att tala för EU i frågor där det finns en gemensam 

ståndpunkt. Långsiktigt är målsättningen givetvis att EU skall tala med en röst i omvärlden och att 

EU-ambassader skall ersätta medlemsstaterna ambassader. 

Med all denna verksamhet kommer en stor kostnad för skattebetalarna, något som givetvis inte 

klargjordes under debatten om EU:s konstitutionella fördrag/Lissabonfördraget. 

 

Att bygga upp EU:s diplomatservice i olika länder har redan kostat en hel del. Det sades att den skulle 

vara ”budgetneutral”, men det visade sig dyrt att sätta upp en diplomatservice på omkring 7.000 

anställda. 2010 överskred man budgeten med 45 miljoner brittiska pund. 

EEAS totalbudget låg på cirka sju-åtta miljarder euro vid denna tid. Brittiska tidningar har ägnat EEAS 

extra uppmärksamhet då den ”höga representanten” Ashton är brittiska. Hon var 2011 världens bäst 

betalda kvinnliga politiker med en årslön på 270000 pund plus tjänstebil med chaufförer, 

hushållskostnadstillägg och en personlig stab på 20 personer.  

 

Ashton har begärt anslagsökningar bland annat för att täcka höga lönekostnader inom EEAS. EEAS 

hade rekryterat många personer med lång erfarenhet och befordrat dem i positioner, vilket gjorde 

att lönekostnaderna slog i taket. I maj 2011 uppgav brittiska tidningar att omkring 100 av EEAS 

diplomater tjänade mer än den brittiska utrikesministern, som hade en årslön på cirka 135000 pund 

vid denna tid. EU-ambassadörer i stora länder som USA och Kina hade en årslön på omkring 188000 

euro. EU-ambassadörer till mindre länder hade cirka 90000 euro. 
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Säkerhet för EU:s diplomater var en prioriterad fråga och EEAS skulle spendera 32,8 miljoner pund på 

inköp av skottsäkra limousiner, som kostade 200000 pund styck. Under 2012 var det budgeterat att 

EEAS skulle lägga 15 miljoner euro på privata säkerhetsfirmor som skulle skydda EU-diplomaterna 

som är stationerade på nio känsliga platser i världen som i Libanon, Haiti och Libyen. Till det skall 

läggas ytterligare 35 miljoner euro i utgifter för att hyra in säkerhetsvakter dag för dag för de övriga 

136 utländska EU-delegationerna.44 

 

Är då kostnaden för EEAS ”budgetneutral” genom att EU:s medlemsstater lägger ned sina 

ambassader i de länder i världen där EU öppnar en ambassad? 

Nej, så är det inte. Visserligen skär medlemsstaterna ner på sina ambassader och representationer i 

världen, men ett fullständigt överlämnande till EU är det aldrig frågan om. Varje medlemsstat anser 

sig vara sig själv närmast att representera sina intressen till exempel för bättre handelsförbindelser 

och dylikt. 

 

I oktober 2011 beslutade den svenska regeringen att öppna ett nytt konsulat i Mumbai, Indien. 

Motivet för detta var att Indiens växande globala ekonomiska och kommersiella roll erbjuder 

möjligheter för Sverige och svenska företag. Öppnandet av ett Generalkonsulat i Mumbai utgör enligt 

den svenska regeringen ett led i Sveriges ökade ansträngningar att bygga långsiktiga och breda 

relationer med Indien. Ett mycket bra initiativ för svenska intressen säkerligen, men samtidigt strävar 

alltså EEAS efter att ta över diplomatverksamheten från medlemsländerna och Sverige har godkänt 

detta politiskt. Men uppenbarligen anser den svenska regeringen att ett svenskt konsulat i Mumbai 

gör ett bättre jobb att representera framtida svenska intressen än ett EU-konsulat som samordnar 

samtliga EU-länder. Följden blir att de svenska skattebetalarna i framtiden troligen får betala för 

både ett svenskt konsulat och ett EU-konsulat i Mumbai. Antingen borde Sverige satsa fullt ut på sin 

egen utrikesrepresentation eller också fullt ut inordna sig i EU:s nya utrikesrepresentation (den 

förstnämnda lösningen är säkerligen den bästa). En halvmesyr leder bara till dubbla kostnader. 

 

EU-frågan bortglömd i den politiska debatten 

EU har 28 (snart 27) medlemsstater som var för sig styrs av demokratiskt valda politiker, även om det 

i vissa länder finns en systematiserad korruption. Men i EU-frågor fungerar demokratin dåligt.  

I de nationella valen är EU-frågorna undanskymda, oftast medvetet bortglömda av de större 

partierna (som ändå tycker samma sak och inte tar hänsyn till underströmmarna av åsikter om EU i 

samhället). Röstar folket i ett land i en folkomröstning nej till förslag om EU:s utformning från 

toppolitikerna får de ofta rösta igen eller får ingen ny chans. I Danmark folkomröstade två gånger om 

Maastricht 1992 och 1993. Irland röstade två gånger om Nicefördraget 2001 och 2002 samt två 

gånger om det konstitutionella fördraget/Lissabonfördraget 2008 och 2009. Frankrike och 

Nederländerna röstade nej till det konstitutionella fördraget 2005 och fick inte chansen att 

folkomrösta om Lissabonfördraget. 

EU-frågan spelar föga roll i nationella valrörelser och ett enat politisk etablissemang samt 

ledarskribenter, politiska krönikörer och journalister tar inte heller upp frågan. 

 

                                                             
44 EUObserver 20120309 ” Ashton to spend €15mn on private security firms” Andrew Rettman 
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Sveriges riksdag alltmer marginaliserad 

EU styr över Sveriges riksdag i många frågor. Många politiska områden kan utgången av ett 

riksdagsval inte avgöra och en ny regering har föga påverkan inom EU-systemet. Till exempel frågan 

om sänkta arbetsgivaravgifter i glesbygd är en inre marknadsfråga och inte en fråga där Sverige har 

suveränitet. 

 

Politiken och juridiken - EU-domstolen som dömande makt 

Juristernas roll i Sverige har varit svag vid en internationell jämförelse. Det är nästan otänkbart att en 

jurist i en svensk politisk debatt skulle vara en motpol till politikerna. I vårt politiska system har heller 

aldrig kravet på en författningsdomstol varit särskilt starkt.  

Däremot har detta varit en självklarhet i bland annat Tyskland och Italien, där den juridiska makten 

har setts som nödvändig för att kontrollera den politiska. I Sverige däremot har inte minst 

Socialdemokraterna under sitt långa regeringsinnehav utnyttjat lagstiftning som ett politiskt verktyg 

för att förverkliga sina politiska mål, till exempel på arbetsmarknaden genom arbetsrätt, 

medbestämmandelagar och liknande. Ingen författningsdomstol har kunnat lägga hinder i vägen för 

denna utveckling. 

I EU är regelverket vägvisare för politiken. Regelverket är, i alla fall när det gäller primärrätten, skrivet 

så otydligt att EU-domstolen får stor tolkningsfrihet. I Sverige är domstolarnas tolkningsfrihet starkt 

begränsad eftersom de politiska beslutsfattarna i instruktionerna till förarbetena har talat om hur 

lagen skall tolkas. 

EU-domstolen med säte i Luxemburg är en slags EU:s författningsdomstol. De dömer i tvister mellan 

medlemsstater, mellan EU-kommissionen och medlemsstater samt ger förhandsbesked om tolkning 

av EG-rätten till de nationella domstolarna. EU-domstolens inflytande över Sveriges är stort. EU-

domstolen har tolkat fördraget som så att EG-rätten tar över nationell lag. Detta står visserligen 

ingenstans i fördragen, men EU-domstolen har tolkat det så. 

EU-domstolen har som uppgift att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen av 

EG-rätten (artikel 220 i EG-fördraget). Det faller på domstolen att se till att EU:s institutioner handlar 

inom sina respektive kompetensområden och i enlighet med EG-rätten. Det är EU-domstolen som 

ytterst vakar över att medlemsstaterna och EU:s institutioner korrekt följer och tillämpar EG-rätten. 

De vanligaste målen vid EU-domstolen har varit mål om förhandsavgörande enligt artikel 234 i EG-

fördraget. På begäran av nationella domstolar i EU-länderna lämnar EU-domstolen bindande 

uttalanden om tolkningen av fördragen och om tolkningen eller giltigheten av rättsakter som har 

beslutats av EU:s institutioner. 

 

En annan måltyp vid EU-domstolen är mål om fördragsbrott enligt artikel 226 i EG-fördraget. EU-

kommissionen eller ett medlemsland kan väcka talan mot en medlemsstat som har underlåtit att 

uppfylla sina förpliktelser enligt fördragen. Vidare kan talan väckas enligt artikel 230 i EG-fördraget 

om ogiltighet av rättsakter som har beslutats av institutionerna samt enligt artikel 232 i EG-fördraget 

om att en institution har varit passiv och underlåtit att vidta en åtgärd som den är skyldig att vidta. 

Medlemsstaterna kan själva vara parter i mål vid EU-domstolen och har dessutom, i likhet med vissa 

av EU:s institutioner, möjlighet att yttra sig i mål om förhandsavgöranden. I andra mål finns det en 

möjlighet att intervenera, det vill säga föra talan till stöd för en av de ordinarie parterna i målet. För 

medlemsstaterna är det viktigt att kunna utnyttja dess möjligheter. Det gäller inte bara i de mål där 

den nationella lagstiftningen är berörd utan även i andra mål som kan påverka den nationella 

lagstiftningen. 
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EU-domstolen verksamhet år 2000 var enligt följande: 

 Nationella domstolar begärde förhandsavgörande i 224 fall. Av dessa kom tre från 
svenska domstolar. Den svenska regeringen yttrade sig i 14 mål om förhandsavgörande. 

 En institution eller medlemsstat väckte talan mot en annan medlemsstat eller institution 
i 197 fall. 

 Förstainstansrättens domar överklagades i 79 fall till EU-domstolen. 

 Den svenska regeringen ansökte om intervention i tre mål vid EU-domstolen och i ett mål 
vid förstainstansrätten. Talan väcktes mot Sverige i två fall.45 

 

EU-domstolens domar har många gånger fått en politisk påverkan på EU-samarbetet, då domstolen 

tolkat beslut som mer långtgående än vad en del av medlemsstaternas politiker tänkt sig. EU-

domstolen har därmed precis som andra EU-institutioner drivit på integration och överstatlighet i EU. 

En av de mest principiella domarna kom 1979, i Cassis-de-Dijon-målet ansåg EG-domstolen att de EG-

regler som fanns måste tolkas som så att svartvinbärslikör från Frankrike också får säljas i Tyskland så 

länge den uppfyller lagens krav i Frankrike. En vara som var godkänd i en medlemsstat var alltså 

också godkänd i alla andra medlemsstater. Domen innebar att länderna i mycket större utsträckning 

måste lita på varandras godkännande av till exempel varor och de är inte tillåtna att stoppa utländska 

varor vid gränsen med hänvisning till nationella egenheter. 

 

”Politiska domar” som berör Sverige 

Med EU-medlemskapet blev det alltså som så att juridiken kan överpröva politiska beslut, i alla fall i 

de politiska beslut som gäller Sveriges relation till EU och dess inre marknad. För Sveriges del har EU-

domstolen dömt i frågor som vi upplevt som demokratiskt fattade politiska beslut. Det gäller 

systembolagsmonopolet, import- och avelsförbud för den belgiska monstertjuren, 

Thamprofessurerna för ett ökat kvinnligt inslag bland universitetsprofessorerna samt 

azofärgämnesförbudet. Även en dom som Bosmandomen 1995 orsakade stora konsekvenser inom 

fotbollen i Sverige. Det är något nytt genom EU-medlemskapet att juridiken och domar i domstol 

leder till så stora konsekvenser i det svenska samhället. 

 

Maria Abrahamsson på SvD:s ledarsida tolkar 19 juli 2000, efter Tham-professursmålet, utgången i 

EU-domstolen som ganska självklar, eftersom EU-domstolen enligt henne konsekvent har vägrat att 

låta kollektivets intressen gå ut över individens rättigheter. Domen var ett konsekvent fullföljande av 

den västerländska liberala grunduppfattningen att individen går före kollektivet, enligt Abrahamsson. 

 

När Stig von Bahr var på gång att utnämnas till ny svensk domare vid EU-domstolen i Luxemburg 

intervjuades han i SvD 30 april 2000. Von Bahr tillfrågas om inflödet av den europeiska 

rättstraditionen gett svenska domstolar en starkare ställning gentemot den politiska makten. Von 

Bahr svarar citat: "Ja. Helt klart. Vi är väl mer av den tredje statsmakten än för 10-20 år sedan. 1970- 

och 80-talen kan väl sägas representera en all-time-low vad gäller domstolens ställning i förhållande 

till regering och riksdag."46 Det finns ett antal konkreta exempel på hur EU-domstolen påverkat 

riksdagens beslut.  

                                                             
45 Regeringens skrivelse 2001/02:30 ”Årsboken om EU” Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 
under 2000 
46 SvD 20000430 "EG-domstolen får svenskt nytillskott" Ylva Nilsson 
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De fall av större betydelse där EU-domstolen satt sig över svensk riksdags politiska beslut är följande: 

 I juli 2000 slog EU-domstolen fast att den svenska jämställdhetslagen inte var förenlig 

med EU:s regler. "Tham-professurernas" upplägg med positiv diskriminering (det vill 

säga att utse personer som tillhör det kön som är underrepresenterat på arbetsplatsen, 

bara personen i fråga anses ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna sköta jobbet) 

passade inte in i EU. 

 EG-domstolen fann i en dom den 26 september 1996 (mål C-43/95) att en tillämpning av 

den svenska lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för 

rättegångskostnader stred mot EG-rättens så kallade likabehandlingsprincip (artikel 12 

EG, före detta artikel 6), om den tillämpades på fysiska eller juridiska personer med 

hemvist i en annan medlemsstat. Lagen fick ändras så att den numera överensstämmer 

med EG-domstolens dom. 

 Att målet om systembolagets detaljhandelsmonopol stod i strid med EG-rätten 

återkommer vi till på annan plats. EU-domstolen kom dock till slutsatsen att så inte var 

fallet. Men det svenska systemet med tillverknings- och partihandelstillstånd var 

däremot inte förenligt med principen om fri rörlighet för varor. Alkoholförordningen i 

Sverige fick ändras så att de administrativa avgifterna sänktes. Den svenska regeringen 

kom också fram till att partihandelstillståndet kunde ifrågasättas ur EG-rättslig synpunkt 

och kravet på partihandelstillstånd utmönstrades därför ur alkohollagen. 

 I Safirmålet om skatt på vissa premieinbetalningar ansåg EG-domstolen att den svenska 

skatten stred mot artikeln om fri rörlighet för tjänster. Lagen om skatt på vissa 

premieinbetalningar upphävdes från och med den 1 januari 1997, alltså innan EG-

domstolens dom föll. I propositionen anfördes dock att skattebestämmelsen var föremål 

för prövning i EG-domstolen. 

 Enligt den så kallade femprocentregeln i försäkringsrörelselagen (1982:713) fick inte 

försäkringsbolag utan särskilt administrativt medgivande äga fler aktier i ett inhemskt 

eller utländskt aktiebolag än vad som motsvarar fem procent av röstetalet för samtliga 

aktier i bolaget. EU-domstolen fann i en dom 20 april 1999 att denna regel stred mot 

förbudet i två försäkringsdirektiv. Medlemsstaterna får inte fastställa regler för valet av 

de tillgångar som utgör försäkringsbolagens fria medel. Försäkringsrörelselagen, lagen 

om understödsföreningar och bankrörelselagen ändrades från och med den 1 januari 

2000 med anledning av EU-domstolens avgörande. Femprocentregeln avskaffades 

därmed för försäkringsbolag och understödsföreningar. 

 Lagen om miljöskatt på inrikes flygtrafik upphävdes från och med den 1 januari 1997. I 

propositionen angavs att den svenska regeringen erhållit en skrivelse från EU-

kommissionen enligt vilken den svenska skatten skulle vara oförenlig med 

mineraloljedirektivet. Ärendet blev också ett fall för EU-domstolen. Sverige böjde sig och 

yttrade sig inte ens i målet. Den 10 juni 1999 konstaterade EU-domstolen att den 

svenska skatten stred mot direktivet. De pengar den svenska staten tagit in fick man 

återbetala till de flygbolag som betalt in skatten. 

 Undantaget för Sverige, och Österrike, när det gäller kadmium som färgämne, 

stabiliseringsämne och för ytbehandling (kadimering) upphävdes av EU-domstolen den 

18 juni 2002 i mål C-314/99. Enligt EU-domstolen hade EU-kommissionen felaktigt 

använt en procedur som tillåter EU-kommissionen att bara vidta åtgärder på EU-nivå och 



102 

 

i händelse av nya hälso- och miljörisker som uppkommer. Det fanns enligt EU-domstolen 

helt enkelt inga särskilda skäl till varför just Österrike och Sverige skulle ha begränsningar 

av användandet av detta ämne. 

 

Det finns också fall som prövats där Sverige har gått ut som segrande part från EU-

domstolsförhandlingarna. 

 EG-domstolen prövade bland annat om det svenska förbudet mot Tv-reklam riktad till 

barn under 12 år, som finns i 7 kapitlet 4 paragrafen i radio- och TV-lagen, var förenligt 

med EG-rätten. I denna del konstaterade EG-domstolen att detta förbud inte utgjorde ett 

sådant handelshinder som är förbjudet enligt artikel 28 (före detta artikel 30). Förbud 

mot barnreklam i inhemska kanaler ansågs därför vara tillåtet. Däremot 

satellitsändningar från utlandet (i detta fall gällde det bland annat TV3) är inte förenligt 

med det så kallade TV-direktivet 89/552/EEG, som innehåller vissa regler om reklam för 

barn. 

 

Under de första sex årens EU-medlemskap var det drygt 40 mål som berörde svenskar. Av de drygt 

25 mål där dom hade fallit fram till och med år 2000 hade den svenska staten förlorat i 15 fall.47 

 

EU-domstolen står mycket stark i EU och blir allt mäktigare som uttolkare av EG-rätten. I domstolens 

årsrapport för år 1998 framgår det att domstolens arbetsbörda ökat kraftigt och att många ärenden 

handlar om att slå fast att EG-rätten står över nationell lagstiftning. 1998 avgjorde domstolen 768 

mål, jämfört med 415 mål under 1997. För Sveriges del var det flera uppmärksammade rättsfall 1998, 

bland annat förbudet mot parallellimport från länderna utanför EU och Efta-området 

(Silhouttemålet). 

 

Andra mål som behandlades i EG-domstolen var bland annat frågan om Sverige har rätt att förbjuda 

Tv-reklam som riktas till barn när reklamen sänds från andra länder, huruvida det behövs särskilt 

intyg eller ej i Sverige för att få sälja bilar som redan är typgodkända i EU, om företag i andra EU-

länder måste ställa pengar i säkerhet för rättegångskostnader i Sverige eller ej och mycket mera. EG-

domstolen ogiltigförklarade också kommissionens beslut att bevilja ett stort statsstöd till Air France. 

Likaså beordrade EG-domstolen också EU-kommissionen att ta upp klagomål från två spanska privata 

Tv-stationer som ansåg sig diskriminerade av de statliga kanalerna. Vanligtvis är det annars 

kommissionen som attackerat orimliga statsstöd.  

 

EG-domstolen behandlade också ett mål vad gällde beskattningen av importerad elström. Av 

miljöskäl kan olika beskattning på olika produktionssätt accepteras, men samma produktionssätt får 

inte beskattas olika om den är importerad. EG-domstolen behandlade också 1998 för första gången 

unionsmedborgarskapet. Ett avgörande gällde rätten att tillgodogöra sig tjänstetid för befordran 

inom offentliga sektorn.48 

 

EU-domstolen beslutade också till exempel rörande det svenska Systembolagets verksamhet, som ett 

svar på en fråga som tingsrätten i Landskrona ställde till dem utifrån målet mot Harry Franzéns 

                                                             
47 Regeringens skrivelse 2001/02:30 ”Årsboken om EU” Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 
under 2000 - Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-478/99 020131 
48 Dagens Industri 19990319 "Allt fler ärenden dras inför EG-domstolen" Ola Hellblom 
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alkoholförsäljning. EU-domstolens tolkning gällde då som lag. Huruvida avel med Belgian Blue skulle 

vara tillåtet i Sverige eller inte beslutades också genom en dom i EU-domstolen. 

 

Ett problem i sammanhanget är att ju fler medlemsländer i EU, desto otydligare blir regelverket 

eftersom det skall tillgodose så många olika viljor. Det leder till att EU-domstolen får allt större 

möjlighet att tolka vad ministerrådet egentligen har beslutat. Större tolkningsfrihet ger EU-

domstolen mer makt. 

Det är inte längre så (som det har varit i Sverige) att politiken gör lag och juridiken tillämpar lagen. I 

EU gör juridiken i stället lag och politiken tillämpar lagen. Den politiska demokratin försvagas därmed 

och demokratiska politiska beslut läggs på jurister att tolka. Med EU-medlemskapet har juristernas 

röster stärkts i samhällsdebatten och domstolens inflytande i samhället stärks gentemot den 

lagstiftande och den verkställande makten. Juridiken tar över politiken. 

 

De svenska juristerna å sin sida anser att rättsskyddet för Sveriges medborgare har förbättrats genom 

att domstolarnas ställning stärkts. Tidigare gällde rättspositivismen. Lagen beslutades av riksdagen 

och utanför den fanns ingen rätt. Att tillämpa allmänna rättsprinciper fanns det väldigt lite utrymme 

för. 

 

Den europeiska rättstraditionen är annorlunda. Lagar är många gånger mer allmänt skrivna. Det 

gäller särskilt EU-regler, som ofta är resultatet av kompromisser och mer eller mindre vagt 

formulerade. När lagstiftarna varit otydliga skall domstolarna genom att tillämpa rättspraxis eller 

allmänna rättsprinciper avgöra vad som egentligen menas. Proportionalitetsprincipen skall användas 

för att stoppa myndighetsutövning som går för långt i sitt myndighetsutövande. Förenklat kan man 

säga att det handlar om den skada som myndighetsutövande kan vålla en individ skall balanseras mot 

nyttan för det allmänna. Annars kan domstolen underkänna det politiskt fattade beslutet. 

 

Andra exempel där politiska beslut utmanats i domstol är flera mål där patienter utmanat svensk 

sjukvård genom att kräva ersättning för utlandsvård. Svensk alkoholpolitik har som nämnts ovan 

prövats i domstol. Beslutet att ge fördel åt kvinnor vid professurtillsättningar utmanas rättsligt (och 

den svenska regeringen förlorade). Svenska skattelagar har också fått skrivas om sedan staten 

förlorat i domstol. 

Det skall tilläggas att inte bara EU-medlemskapet har påverkat det svenska rättssystemet. Sedan 

1995 är även Europakonventionen för mänskliga rättigheter införlivad i svensk lag. Det är dock inte 

så att svensk rättighetslagstiftning har varit dålig, men här och var har den varit mindre långtgående 

än man trodde, enligt Regeringsrättens ordförande Gunnar Björne i Svenska Dagbladet 5 januari 

2000. 

 

Rätten att överklaga myndigheters beslut i domstol har också stärkts. Grundas en begäran på en 

rättighet föreskriven av EU måste överklagandemöjlighet finnas. Det slog Regeringsrätten fast i det så 

kallade Lassagårdsmålet. När ett svenskt jordbruk fick avslag på ansökan om odlingsstöd fanns det 

ingen möjlighet att överklaga beslutet. Regeringsrätten gav myndigheterna bakläxa och slog fast att 

rätten att gå till domstol inte får nekas. Detta har skapat en ny regel hos flera myndigheter och är ett 

exempel på hur domstolar inte bara utövar rättsskipning, utan också är med och skapar den. 
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Regeringsrätten deltar i ett livaktigt nätverk mellan domare från EU-ländernas högsta domstolar, där 

också EU-domstolens domare ingår. De diskuterar EU-rätten och dess tolkningar med varandra både 

på seminarier och via täta telefonsamtal. Svenska domstolar är numera också domstolar i EU. Det 

innebär att de skall tolka EU-rätten och döma enligt den. De måste vara uppmärksamma på när en 

EU-aspekt skall anläggas.49 

 

Lobbyismen – har alla lika möjligheter att påverka? 

En del pekar ut lobbyisterna som ett hot mot demokratin, andra anser dem oumbärliga som 

smörjmedel i EU:s beslutsprocess. Ingetdera av påståendena kan betecknas som sant, men det finns 

onekligen en del negativa sidor.  

 

1997 uppskattade EU-kommissionen att det fanns omkring 10 000 professionella påverkare i Bryssel. 

I september 2016 hade cirka 6200 lobbyister tillträdeskort till EU-parlamentet. Men alla lobbyister 

hade inte hämtat ut sådana kort och en del av de som lobbar i Bryssel kanske mer arbetar gentemot 

EU-kommissionen. Omkring 2019 uppskattades antalet lobbyister i Bryssel till kanske 25 000-30 000 

personer, varav 70% av dem arbetar för olika affärsintressen. Dock, definitionsgränserna för vad som 

är en lobbyist kan variera.  

Lobbyisterna kan indelas i olika grupper: 

 Yrkeslobbyister som är experter på maktspelet. De har en dyrbar kunskap som kan köpas 

av de rika intressena. 

 Företagslobbyister. Storföretag som har egna lobbyister på plats. 

 Lobbyister från branschförbund inom näringslivet. 

 Regionlobbyister, som exempelvis från West Sweden, East Sweden och Stockholm. 

Regions- och storstadslobbyister som skall ta till vara intresset för samtliga olika 

intressen lokalt. 1998 fanns det ungefär 200 "regionkontor" lokaliserade till Bryssel. Ett 

regionkontor arbetar ofta med "downstream lobbying", det vill säga man tar fasta på de 

beslut som är tagna inom EU och arbetar med att söka pengar ur olika EU-fonder. Den 

andra arbetsformen är "upstream lobbying" och handlar om att försöka påverka besluten 

innan de fattas, så att de blir så fördelaktiga som möjligt för den egna regionen. 

 Lobbyister från intresseorganisationer typ Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 

 Fackföreningslobbyister. 

 Lobbyister från idéburna organisationer och folkrörelser. 

Därutöver finns det intressegrupper som kommer till Bryssel tillfälligt och bara arbetar med en enda 

sakfråga under en kortare tid. 

 

Näringslivets lobbyister är starkast representerade och har överlägset mest resurser. Miljö- och 

folkhälsoorganisationer är de som drabbas negativt i denna lobbyprocess då de inte har motsvarande 

resurser för att föra fram sina åsikter. De har ofta åsikter som står i motsats till näringslivets och 

branschorganisationernas. 

Cirka 80 procent av de organisationer som har representation i Bryssel ägnar sig åt vinstdrivande 

verksamhet såsom branschorganisationer och företag. Sociala välfärdsorganisationer och 

                                                             
49 SvD 20000105 ”Rättsskyddet ökade efter EU-anslutning” Ylva Nilsson 
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organisationer representerande "allmänna" intressen (såsom miljö- och konsumentintressen) utgör 

några enstaka procent av de Brysselbaserade organisationerna.50 

 

EU-kommissionen och dess tjänstemän är det viktigaste lobbymålet för uppvaktningar, då det är de 

som ensamma har rätt till att lägga förslag. Desto tidigare det går att påverka förslaget, desto mer 

kan man styra diskussionen. De olika arbetsgrupperna i ministerrådet är också viktiga lobbymål. Men 

även EU-parlamentarikerna uppvaktas, dels för att de i sin tur har kontakter in i kommissionen och 

dels för att de har ett inflytande i ärenden som sorteras under medbeslutandeproceduren inom EU. 

De sistnämnda grupperna av ovan nämnda lobbyister, de som representerar idéburna 

organisationer, är klart underrepresenterade medan näringslivets intressen har många lobbyister på 

plats. Att ha en lobbyist på plats i Bryssel innebär en årlig kostnad på minst cirka 1-1,5 miljoner 

svenska kronor i löner, resor, kontorslokaler, hotellkostnader, representation och liknande. 

Listan på idéburna organisationers lobbyister i Bryssel är oerhört kort. Men Näringslivet har både en 

mängd europeiska näringslivsorganisationer på plats, olika branschsammanslutningar och 

storföretagen har egna kontor samt de företag som inte har permanent representation köper ofta 

tjänster från professionella lobbying- och konsultfirmor. 

 

Lobbyisterna behövs många gånger för att EU:s institutioner skall kunna ta intryck från berörda. De 

tjänstemän som skriver på förslagen och de politiker som skall fatta beslut behöver få höra så många 

olika argument som möjligt i frågan. Problemet är snedfördelningen av uppvaktande intressen. EU:s 

tjänstemän och EU-parlamentariker har ett stort personligt ansvar i umgängesformerna. Lobbying 

som går felaktigt till kan givetvis gå över gränsen mellan att övertyga politiker och att köpa dem. Det 

finns givetvis en moralisk gråzon av allt från bjudmiddagar till finansiering av politiska 

kampanjfonder. Problemet är också att lobbyingen sker utan insyn. Mediernas möjligheter att 

bevaka beslutsprocessen är starkt beskuren. Journalisternas arbete bygger på att odla kontakter. 

 

Att vissa intresse- och lobbygrupper tillmäts större betydelse än andra är givet. En mycket mäktig 

lobbygrupp är European Round Table of Industrialists (ERT). ERT bestod ursprungligen av en grupp 

industriledare som Fiatchefen Giovanni Agnelli samlade ihop under 1960-talet. Pehr G 

Gyllenhammar, då Volvochef, blåste under 1980-talet nytt liv i ERT. Organisationen har bestått av de 

46 mäktigaste personerna i europeisk industri. ERT:s betydelse har varierat sedan dess start. Men 

under 1990-talet har de blivit mycket aktiva. Huvudkontoret flyttades från Paris till Bryssel och 

medlemmarna stod runt år 2000 för en sammanlagd omsättning på 8.600 miljarder kronor och 

styrde över fem miljoner anställda. 

Om man ser till frågor ERT har drivit verkar de ha fått stort genomslag för sina idéer. I ett politiskt 

klimat där en majoritet av de politiska beslutsfattarna är mycket välvilligt inställda till att lyssna och 

ta intryck av näringslivets toppars åsikter för ett bättre företagarklimat. De åsikter som ERT 

företräder anses av många beslutsfattare som neutrala samt sakliga och alltså inte styrt av politiska 

värderingar. 

 

Det bestämda intrycket får man också av Kestelijn-Sierensbetänkandet (EU-parlamentet A4-0172/99) 

som behandlades i EU-parlamentet 13 april 1999 och är en resolution om kommissionens 

                                                             
50 Greenwood, Justin & Aspinwall, Mark 1998. Collective Action in the European Union: Interests and the New 
Politics of Associability. Routledge: London - Schmidt, Vivien A. 1997. European Integration and Democracy: 
The Differences Among Member States i Journal of European Public Policy 4 (1) 
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meddelande "Att uppmuntra företagandet i Europa: prioriteringar inför framtiden". Där skrivs 

inledningsvis att EU-parlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av rapporten från ERT: 

”Job creation and competitiveness through innovation”. Det finns inte någon rapport från den 

europeiska fackföreningsrörelsen som beaktas. 

 

ERT:s ordförande Morris Tabaksblat, tillika ordförande i den anglo-nederländska mediegruppen Reed 

Elsevier, sade att toppmötet i Stockholm skulle bli ett lackmustest på om de stolta förklaringarna från 

toppmötet i Lissabon 2000 skulle infrias. Där beslutades att Europa skall bli den mest 

konkurrenskraftiga och dynamiskt kunskapsbaserade ekonomin under den kommande 

tioårsperioden. Vad som hade hände året efter Lissabonmötet var ERT inte särskilt imponerade av. 

ERT efterlyste en snabbare avreglering av energimarknaden, postmarknaden, de finansiella 

marknaderna och flygtrafikkontrollen. Gemensamma patent för immaterialrätt var också en reform 

de ville se. ERT efterlyste mer handling och mindre prat.  

 

EU-kommissionen för sin del svarar 14 februari 2002 EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt (fråga E-

3714/01) att i samband med att förslag och åtgärder förbereds är det kommissionens policy att 

kontakta alla sina samtalspartner. På det företagspolitiska området är ERT en av de grupper som 

kontaktas. Olika kommissionsledamöter har vid ett flertal tillfällen deltagit i möten med 

representanter för ERT som ett led i EU-kommissionens allmänna samråd med det civila samhället. 

Diskussionerna med representanterna för ERT har enligt EU-kommissionen i allmänhet rört frågor 

inom områdena företagspolitik och konkurrenskraft. ERT har till exempel överläggningar med de 

högsta politikerna i varje land som för tillfället innehar ordförandeskapet i ministerrådet. 

Storföretagen och den politiska makten har därmed en regelbunden direktkontakt för att diskutera 

den aktuella politiska dagordningen i EU. 

 

EU-kommissionen var också med och startade TABD (Trans Atlantic Business Dialog) där mäktiga 

företagare från bägge sidor av Atlanten träffas för att diskutera politiska frågor. Till TABD redovisar 

EU-kommissionen löpande den verksamhet som berör de frågor TABD diskuterar. Dessutom har EU-

kommissionen varit med och finansierat stora lobbymöten som EBS (European Business Summit) i 

Bryssel då stora delar av EU-kommissionen träffade näringslivets direktörer.51 

 

Lobbyingen har professionaliserats alltmer. Merparten av de större företagen (fler än 500 anställda) 

har särskilda avdelningar med uppgift att sköta så kallade samhällskontakter. Fortfarande dominerar 

näringsliv och fackföreningsrörelse lobbyismen. Men näringslivet har dragit ifrån. Direktkontakter 

mellan beslutsfattare och intresseorganisationer är inget nytt, det nya är professionaliseringen av 

kontakterna. 

 

Det är de stora företagen och intresseorganisationerna som har råd att ägna sig åt påverkan. De har 

direktkontakterna, opinionsbildar, köper kampanjer och särskilda lobbytjänster från specialiserade 

PR-företag. Den politiska jämvikten är i stor fara och lobbyismen kan bli ett allvarligt demokratiskt 

problem. Utvecklingen har gynnat näringslivets och de mer klassiska elittruppernas ställning på 

folkrörelsernas och fackföreningsrörelsens bekostnad. 

                                                             
51 Dagens Industri 20010322 ”Lyssna till lobbyisterna kring Europas Runda Bord” Ledaren - "Europe Inc.: 
Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power" Belen Balanya (redaktör), Ann Doherty, 
Eric Wesselius med flera, Pluto Press, 2000, med Corporate Europe Observatory (CEO) 
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I april 2000 kom en avhandling av Johan Nylander som visade på att intressegrupper inom EU inte 

arbetar under lika villkor. Oftast är det miljöorganisationer, sociala organisationer och andra ideella 

organisationer som hålls utanför av EU-kommissionen, medan industriorganisationer och 

intresseföreträdare som delar EU-kommissionens mål om ökad europeisk integration premieras. Han 

visade också att EU-kommissionen tar framför allt hjälp av de grupper som kan stödja EU-

kommissionens förslag och bidra till den ökade integrationen. En hel del intressegrupper skapas 

också av EU-kommissionen och får finansiellt stöd för att delta i debatten. På så sätt mobiliserar EU-

kommissionen stöd för sina egna idéer. 

 

Nylander tar bland annat som exempel avregleringen av den europeiska elektricitetsmarknaden som 

påbörjades under slutet av 1980-talet. Förslaget, som antogs 1996 av ministerrådet, handlar om 

konkurrens och avreglering. Miljörörelsens argument, till exempel att ett lägre elpris innebär en 

svårare marknad för alternativa energikällor, passade inte i den avregleringsram som EU-

kommissionen skapade för förslaget. När EU-kommissionen har gjort en ram inom vilken politiken 

skapas bestäms också vilka intressegrupper som får inflytande och vilka som utestängs från 

processen. När EU-kommissionen började behandla produktion och distribution av elektricitet som 

en konkurrensfråga minskade möjligheten för miljörörelsen att få inflytande, istället fick stora 

industriella konsumenter möjlighet att tillsammans med EU-kommissionen formulera målen. Här 

fanns en organisation för stora elkonsumenter, ENER-G8, som aldrig skulle ha bildats om inte EU-

kommissionen hade drivit på, enligt Johan Nylander i DN 27 december 1999. 

 

Ett konkret exempel där industriella särintressen har resurser att försöka påverka gällde dåvarande 

svenske EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedts (V) betänkande om säker gruvdrift och gruvavfall (A5-

0214/2001). Detta är ett område där det finns både starka industriintressen och miljöintressen. 

Givetvis blir beslutsfattare påverkade av vilket utrymme de olika lobbyintressena tar av deras tid. 

Gruvindustrin hade i det här fallet stora resurser och hyrde in en professionell lobbyfirma. Denna 

firma tryckte på genom telefonsamtal och e-post för att få till sammanträffanden. De ser till att vara 

noggranna med att svara snabbt på e-post de får från EU-parlamentet. Till exempel 

Världsnaturfonden var inte lika aktivt i denna process. Givetvis påverkar sådana praktiska 

förhållanden också den politiska linje som skall läggas i EU-parlamentet. 

 

Det svenska förbudet mot alkoholreklam upphävs 

Ett av de största politiska nederlagen för den svenska nykterhetsrörelsen måste ändå ha varit när det 

svenska förbudet mot alkoholreklam upphävdes 2002 med hänvisning till EG-rätten. 

Bråket om det svenska förbudet mot alkoholreklam inleddes 1997 då tidningen Gourmet i nummer 4, 

augusti-oktober 1997, publicerade tre helsidor med alkoholreklam. Dessa sidor fanns inte med i den 

utgåva som såldes i handeln, utan gick bara ut i den prenumererade upplagan. 

Konsumentombudsmannen (KO), väckte då talan vid Stockholms tingsrätt och yrkade förbud vid vite 

för Gourmet att medverka till marknadsföring av alkoholdrycker. 

 

Tidskriften Gourmets ombud ansåg att möjligheten att göra riktade alkoholkampanjer är små för 

alkoholproducenterna eftersom all reklam i periodiska tidskrifter, radio och TV var förbjuden, även 

om förbudet kringgicks bland annat i gratistidningar på krogen och flyget och i tidningar riktade till 

yrkesfolk. Därtill kom att de svenska konsumenterna hade bättre kännedom om svenska varumärken 
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eftersom dessa återkommande fanns med i medierna, direkt eller indirekt. Förbudet kunde därför 

drabba importerade varor i större utsträckning än vad det drabbade varor som tillverkades i Sverige. 

Det snedvred konkurrensen och gav svenska varumärken fördel, enligt advokat Ulf Djurberg som 

företrädde Gourmet. 

 

Motståndet mot alkoholreklamförbud blev allt mäktigare. Stockholms tingsrätt beslöt 18 september 

1998 att fråga EU-domstolen om tolkning av artiklarna 30, 36, 56 och 59 i det dåvarande EG-

fördraget i förhållande till det svenska förbudet. EU-kommissionen yttrade sig i ärendet till EU-

domstolen och de ifrågasatte inte att ett alkoholreklamförbud kunde vara berättigat av folkhälsoskäl, 

men ifrågasatte "om lagstiftningen tillämpas proportionerligt med anledning av omständigheterna i 

fallet" (svar på fråga E-3991/00 till dåvarande EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt (V)). 

 

I december 2000 kom utlåtandet från generaladvokaten vid EU-domstolen. Generaladvokaten 

Francis Jacobs ansåg att det svenska förbudet skulle mildras. Sveriges förbud var onödigt långtgående 

och bröt mot EU:s regelverk, enligt honom. Jacobs skrev att "min bedömning är att ett mindre 

omfattande förbud skulle bidra lika verkningsfullt till att uppfylla målen om minskad konsumtion". 

Han ansåg att förbudet exempelvis kunde utformas så att det bara omfattade motorpressen eller 

annonser som framställde alkohol som något positivt. EU-kommissionen uppgav att deras synpunkter 

sammanfattas i generaladvokatens förslag till avgörande (svar fråga E-3991/00). 

 

EU-domstolen avgav sin dom 8 mars 2001 (mål C-405/98). De slog fast att de svenska reglerna för 

alkoholreklam var förenliga med EG-rätten, åtminstone under vissa förutsättningar. Förbudet fick 

finnas för att skydda folkhälsan, men reglerna fick inte hindra varor från andra länder att få tillträde 

till den svenska marknaden. Utländska varor fick inte diskrimineras, påpekade EU-domstolen. I varje 

fall inte om det gick att skydda folkhälsan med åtgärder som påverkade handeln mindre. EU-

domstolen ansåg dock att inget framkommit i målet som tydde på att folkhälsoskäl använts för att 

diskriminera utländska producenter eller skydda svenska varor. 

 

Men flera frågor ansågs återstå för svensk domstol att pröva. Tingsrätten fick i uppdrag att 

undersöka om förbudet var onödigt långtgående eller om skyddet för folkhälsan kunde uppnås med 

mindre ingripande än förbud. Vidare skulle det komma att prövas om förbudet leder till godtycklig 

diskriminering av utländska varor eller förtäckt handelsbegränsning. Skulle svenskar dricka mer 

whisky om det inte rådde reklamförbud i Sverige? Konsumtionen i Sverige av vin och whisky (drycker 

som huvudsakligen importeras) hade visserligen ökat i förhållande till andra varor, såsom vodka (som 

huvudsakligen är av svenskt ursprung). Men EU-domstolen skrev att citat: "Det kan nämligen inte 

uteslutas att denna utveckling skulle ha varit mer påtaglig om de ifrågavarande bestämmelserna inte 

hade funnits." Ölkonsumtionen hade också utelämnats i uppgifterna från Sverige till EU-domstolen. 

Detta fick det svenska domstolsväsendet fundera vidare på. Målet skulle därmed återupptas i 

Stockholms tingsrätt. 

 

Tingsrättens dom kom måndagen den 4 mars 2002. Den blev en överraskning för såväl 

alkoholforskare som nykterhetsrörelsens representanter och socialministeriet. Tingsrätten menade 

att förbudet mot alkoholreklam, som motiverades med omsorg om folkhälsan, inte överensstämde 

med EU-regler. Rätten stannade inte vid att ge Gourmet rätt utan ansåg att Sverige borde överge 

reklamförbudet. Det blev så att tingsrätten tog hänsyn till att en liberaliseringsvåg sköljt över Sverige 
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när det gällde alkohol; Systembolaget har lördags- och kvällsöppet och allt fler tidningar skriver om 

vin, sprit och öl. I det perspektivet - med ökad indirekt alkoholreklam - kunde ett reklamförbud te sig 

verkningslöst, ansåg tingsrätten. De ansåg att alkoholreklam inte kommer att få oss att dricka så värst 

mycket mer än vad vi redan gör i Sverige. 

En nationell domstol kan, enligt EG-rättens principer, ogiltigförklara bestämmelser i det egna landet 

om dessa anses stå i strid med EG-rätten. Tingsrätten dömde i denna fråga om proportionalitet till 

förmån för Gourmet och till nackdel för Konsumentombudsmannen.  

Stockholms tingsrätt gjorde därmed en politisk värdering i ett ärende som till exempel 

nykterhetsrörelsen anser är en sak för regering och riksdag att besluta om. Men EG-rätten är så 

konstruerad att en nationell domare måste gå in och granska en politisk målsättning och ställa den i 

relation till rättsregleringen. Den ingående proportionalitetsbedömningen kan man säga skapade 

rättshistoria i detta fall. 

 

Konsumentombudsmannen (KO) förlorade sedan ytterligare en gång när Marknadsdomstolen i slutet 

av maj 2002 sade nej till KO:s begäran om ett tillfälligt reklamförbud i avvaktan på att domstolen 

slutgiltigt avgör frågan. Nu var inte bara tidningen Gourmet KO:s motpart. Även tidningen Moderna 

Tider var inblandad, då de införde en helsidesannons för whiskey i sitt aprilnummer 2002. Därmed 

stämde KO även Moderna Tider och företaget bakom whiskeyreklamen inför Marknadsdomstolen. 

 

Lördagen den 1 juni 2002 publicerade Svenska Dagbladet en vinannons. Därmed anslöt sig också en 

stor dagstidning till de tidskrifter som testat hur långt alkoholreklamreglerna kunde tänjas. 

Betydande intäkter stod på spel. Annonsörföreningens vd Anders Ericson sade till TT 2 juni 2002 att 

det kunde röra sig om 100 miljoner till 200 miljoner kronor årligen. Det handlade då mestadels om 

annonser i tidningar och tidskrifter till att börja med.52 

 

Men alkoholreklamen i Sverige har ökat och ökat. Enbart under 2011 steg den enligt Sifo med 25 

procent och omsatte 800 miljoner kronor. Men vd för Sveriges Bryggerier, Cecilia Giertta, tyckte dock 

att siffrorna skulle tas med en nypa salt. 

 

  

                                                             
52 Finanstidningen 20001019 "KO-Gourmet, 0-1!" - Aftonbladet 20001019 notis "EU-kommissionen för 
alkoholreklam" - SVT Text 20001214 "Förbudet mot alkoholreklam underkänns" - Pressmeddelande 
Konsumentverket/KO 20010308 "Delseger för KO i EG-domstolen om förbud för alkoholreklam" Marianne 
Åbyhammar/Annika Ahlberg - DN 20010309 "Reklam för sprit olöst fråga" Peter Bratt - DN 20020304 "Dom 
öppnar för alkoholreklam" Lars Pedersen/TT - Sydsvenskan 20020306 "Fritt fram för alkoholreklam" Ann-Helén 
Laestadius - Svenska Dagbladet 20020522 "Spritreklam förbjuds inte" TT - Aftonbladet 20020602 "Hundratals 
miljoner på spel i tvist om spritreklam" Stefan Ljung/TT 
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Kapitel 11 

Miljöfrågor i förhållande till starka vinstintressen 

 

Allt handlar om pengar – och en del särintressen har gott om det och vill ha mer. Inom EU finns det 

starka industri- och lantbruksintressen som anser att utsläpp och giftanvändning inte är så 

problematiskt i förhållande till produktion och nytta. 

I en debatt inför EU-parlamentsvalet 2019 uttalade till exempel den tyska kristdemokraten Manfred 

Weber, tillika ”spetskandidat” för EU:s kristdemokratiska partifamilj, apropå klimatet att ”vi måste ju 

också tänka på bilindustrin.” Vilket mycket väl illustrerar det grepp biltillverkarföretagen har om de 

ledande politikerna i en del av EU:s medlemsländer. 

 

”På de områden där Sverige har strängare regler har EU utfäst sig att se över sina regler. Syftet är att 

skärpa dem. Om detta inte sker inom fyra år har Sverige möjlighet att behålla sina strängare regler 

med hänsyn till den så kallade miljögarantin, en bestämmelse som ger medlemsländer rätt att hålla 

en högre skyddsnivå.” 

(Riksskatteverkets broschyr ”Ja eller nej till svenskt medlemskap i EU” sidan 3, oktober 1994) 

 

”På de områden där Sverige har strängare regler för kemikalier, t ex asbest, kvicksilver och vissa 

lösningsmedel, behåller vi våra regler och EU åtar sig att istället förbättra sina regler. Vi fortsätter att 

avveckla ozonnedbrytande ämnen som freoner i snabbare takt än EU. Vår strängare bevakning och 

klassificering av kemikalier behåller vi tills vidare, och EU ska anpassa sitt märkningssystem till det 

svenska.” 

(Odd Engström (S) i cirkulärbrev från Ja till Europa, 1 mars 1994) 

 

”Sverige har redan påverkat EU. I medlemskapsförhandlingarna gick EU-länderna med på att se över 

sina miljöregler där Sverige har strängare bestämmelser, samtidigt som Sverige får använda den så 

kallade miljögarantin om de nya reglerna inte skulle bli tillräckligt långtgående.” 

(Sidan 76 i Socialdemokrater för EG/EU (Ja-kommittén inom S). Ja- och Nej-kommittéernas 

dokument. Socialdemokraterna. Stockholmskongressen juni 1994) 

 

”Vi säger ja till EU i förvissning om att vi kan åstadkomma förbättringar av mat och miljö genom en 

direkt påverkan av lagar och regler inom EU. Maten är en produkt av den miljö där den tas fram.” 

(Artikel ”Röster från kvinnornas EU-parlament” Ur en resolutionstext. Artikel i Europea. Kvinnors 

röster om EU. Utgiven av Näringslivets EU-Fakta 1994)  

 

"Och till sist vågar vi faktiskt lova dig att vi och våra barn kan fortsätta att äta bra och ren mat.” 

(Mona Sahlin och Marit Paulsen i ett brev till Sveriges kvinnor ett par veckor före folkomröstningen 

1994)  

 

"Sverige har en fyraårig övergångstid att bibehålla sitt system, om vi blir medlemmar i EU. Jag är 

fullständigt övertygad om att det blir de andra länderna, som tvingas anpassa sig till oss innan de fyra 

åren har gått, på grund av larmrapporterna om antibiotika-resistenta (sjukdomarna går inte att bota 

längre) och livsfarliga bakteriestammar, som upptäckts överallt.”  

(Marit Paulsen i "En liten bok i en stor fråga" 1994) 
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“De svenska kraven på salmonellakontroll vid import av livsmedel, levande djur och foder 

tillmötesgicks. Om t.ex. kött skall föras in i Sverige skall detta vara kontrollerat och innehålla en 

garanti utfärdad i det land där djuret slaktats. Kontrollen i ursprungslandet skall vara lika noggrann 

som den svenska kontrollen.“  

(s. 77 Jordbrukspolitik/fiske ur “På väg för ett ja!” Utgiven av Näringslivets EU-fakta)  

 

"Förhandlingsresultatet innebär emellertid att Sverige vid ett medlemskap trots avsaknad av 

gränskontroll kan upprätthålla kravet att importerat kött är salmonellafritt." (Den svenska regeringen 

i propositionen inför EU-omröstningen). "Skydd mot salmonella - Sverige fick i förhandlingarna 

igenom kravet att livsmedel, levande djur och foder som förs in i Sverige ska vara fria från salmonella. 

Kontrollen sker genom inspektioner vid slakterierna i ursprungsländerna och stickprovskontroll vid 

införseln till Sverige."  

(Utrikesdepartementets informationsskrift “EU-avtalet“ 1994)  

 

”Sverige får stöd om salmonella - Sveriges krav på sträng salmonellakontroll får stöd av en nyligen 

avkunnad dom i EG-domstolen. Där ges Grekland rätt att införa systematisk kontroll av salmonella 

och att förbjuda import av kött som visat sig innehålla bakterier.”  

(EGenheter nr 6, Augusti 1993, utgiven av Nätverk för Europa)  

 

”Ett par av mina särskilda hjärtefrågor har behandlats väl i förhandlingarna. Jag tänker på den 

fortsatta kontrollen av salmonella och förbudet mot foderantibiotika. Här har EU accepterat Sveriges 

synsätt och detta är två områden där vi i Sverige, med våra strängare regler och erfarenheter av god 

djurhållning, i praktiken kan vara goda förebilder för de andra EU-länderna.”  

(Marit Paulsen i ”Argument för osäkra socialdemokrater/Ja till EU” Socialdemokrater för EU 1994) 

 

EU:s kommittologi – miljö och demokrati? 

Kommittologin i EU handlar egentligen om kärnan i hur en demokrati ska fungera. Men då många 

kommittologiärenden framförallt handlar om miljöpolitik är det lämpligt att avhandla den under 

miljökapitlet. Många viktiga beslut fattas i EU-institutionerna och ibland är dessa beslut delegerade 

till särskilda kommittéer. År 2015 fanns det till exempel 280 tjänstemannakommittéer som lade fram 

1726 förslag/beslut. 

När EU:s ministerråd och EU-parlamentet antar en ny förordning skapas det ett ramverk med 

tillhörande mål och tidsram. Mer detaljerade åtgärder, som till exempel listor över ämnen eller 

produkter återstår att definieras. För att lagstiftarna inte ska bli överlastade, är genomförandet 

delegerat till EU-kommissionen. Då medlemsländerna vill ha fortsatt insyn över beslutsfattandet, 

arbetar kommissionen med nationella tjänstemän i hundratals kommittéer, ett system av delegerat 

beslutsfattande. Det är detta som kallas kommittologin. 

EU-kommissionen ansvarar för, och leder kommittologin. Mötena äger i regel rum i Bryssel. 

Medlemsländerna representeras i kommittéerna av de olika statliga myndigheterna med olika 

ansvarsområden. Det är alltså anställda tjänstemän som deltar i dessa kommittémöten. Exakt vilka 

dessa tjänstemän är har anonymiserats i protokollen som offentliggörs.  

Arbetet i kommittologin kan jämföras med situationen i Sverige där regeringen kan få i uppgift av 

riksdagen att besluta om detaljerade bestämmelser för att genomföra en svensk lag. Få känner till 

kommittologin i EU och dess nackdelar debatteras nästan aldrig. En central fråga i sammanhanget 



112 

 

handlar om i vilken utsträckning politikerna ska delegera beslutsfattande till tjänstemän. Politikerna 

är de som ska sätta upp målen och tjänstemännen ska finna vägen. 

Vilka tjänstemän som deltar i dessa kommittéers möten är inte offentligt. Begär man ut handlingar 

över vilka personer som deltagit i ett specifikt möte får man svartmaskade listor.53 

I de ständiga kommittéerna anges röstresultatet i antal, och inte hur ländernas representanter 

röstar. Om en kommitté inte uppnår majoritet för att kunna ta ett beslut går ärendet vidare till 

appellationskommittén (kallas även omprövningskommittén). Appellationskommitténs arbete 

regleras i en särskild arbetsordning54 som bl.a. säger att dess diskussioner ska vara hemliga (artikel 

12.2). Appellationskommittén kan träffas på tjänstemannanivå, EU-ambassadörsnivå (kallas även 

COREPER), och i vissa fall på ministernivå.55  

I ett pressmeddelande från EU-kommissionen 14 februari 201756 klagar kommissionen på att 

medlemsländerna inte har kunnat fatta beslut i ett antal känsliga och högprofilerade frågor. I dessa 

fall har ansvaret fallit på EU-kommissionen att fatta beslut utan en klar politisk förankring från 

medlemsländerna. EU-kommissionen anger i sitt pressmeddelande att 17 av dessa ärenden under 

åren 2015 och 2016 innebar godkännande av känsliga produkter och ämnen.57 16 av ärenden gällde 

GMO – genetiskt modifierade organismer som majs, bomull, rapsfrö och dylikt, och ett ärende gällde 

glyfosat.58  

 

Det är ett stort demokratiproblem att anonyma tjänstemän fattar viktiga beslut i rum där den 

demokratiska representativiteten är oklar. Möjlighet till ansvarsutkrävande finns inte, och 

beslutprocesserna är både svårbegripliga och svåråtkomliga. Som alltid tar många åt sig äran av 

politiskt framgångsrika beslut, men misslyckade beslut tar ingen något ansvar för.  

Det problematiska med kommittologin är att den är en sluten, teknokratisk och odemokratisk 

process, och ett centralt inslag i den gamla modell av beslutsfattande som skapades i EU på 1980- 

och 1990-talen. Då användes den för att snabbt godkänna produkter till den inre marknaden. 

Demokratiskt ansvarsutkrävande och medborgarengagemang prioriterades inte vid denna tid så 

länge beslutsprocessen var effektiv. Men numera är det många viktiga miljö- och hälsobeslut bland 

dessa frågor. Då måste beslutsformerna förändras för att ansvarsutkrävandet ska kunna fungera. 

 

                                                             
53 Svar från EU-kommissionen 13 oktober 2017 till Natacha Cingotti om “Participants to 2 meetings of the 
working group on food contact materials of the toxicological safety section of the standing committee on 
plants, animals, food and feed”, https://www.asktheeu.org/en/request/ participants_to_2_meetings_of_th 
54 Rules of procedure for the appeal committee (Regulation (EU) No 182/2011). Adopted by the appeal 
committee on 29 March 2011. 
55

 Rapport från EU-kommissionen om kommittéernas arbete under 2016 {SWD(2017) 337 final}: http:// 
ec.europa.eu/transparency/regcomitology/docs/annual_report_2016_sv.pdf 
56 European Commission - Press release: “Comitology: Commission proposes more transparency and 
accountability in procedures for implementing EU law”, Strasbourg, 14 February 2017 
57

 På en fråga till EU-kommissionen via Ask the EU vilka dessa 17 ärenden var lämnade de i augusti 2017 ut en 
lista över 27 lagstiftningsakter – se bilaga. 15 akter som man refererade till i pressmeddelandet 14 februari 
2017 hade varit uppe till omröstning i appellationskommittén utan resultat – ”no opinion” - och sedan hade de 
antagits av EU-kommissionen under 2015 och 2016. Ytterligare två akter som nämndes i pressmeddelandet 
hade inte inkluderats i den lista EU-kommissionen skickade då dessa två akter hade antagits av EU-
kommissionen under 2017. Sedan tillkom 12 akter på listan som hade varit uppe till omröstning i 
appellationskommittén före 2015 utan att en åsikt avgavs. Dessa 12 akter hade sedan istället antagits av EU-
kommissionen 2015 eller 2016. 
58

 https://www.asktheeu.org/en/request/4557/response/14348/attach/html/5/GMO% 
20authorisations%20adopted%202015%202016%20FINAL.pdf.html 
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Amitrole var förbjudet i Sverige tidigare – åter tillåtet och förbjudet igen långt senare 

Beslut om förbud av bekämpningsmedlet amitrole togs den 14-15 april 2016 av sektionen 

Phytopharmaceuticals inom Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder. Men amitroles 

omdebatterade existens på EU:s inre marknad har en lång historia. Sverige fick känna av EU:s 

kommittologi i form av ”ständiga växtskyddskommittén” redan i slutet av 1990-talet när våra regler 

för farliga bekämpningsmedel skulle anpassas till EU.  

Sverige förband sig juridiskt vid anslutningen 1995 att ensidigt anta de EU-lagar som gällde efter en 

tioårig övergångsperiod – oavsett hur EU:s lagar då skulle se ut. Att EU-kommissionens prövning 

kunde sluta med att Sverige skulle tvingas tillåta kemiska ämnen som var förbjudna vid EU-inträdet 

var något som befarades från svenskt håll redan 1997. Under en tioårsperiod var det EU-

kommissionens växtskyddskommitté som skulle avgöra vilka ämnen som skulle godkännas.  

I slutet av 1996 låg antalet tillåtna gifter mot insekter, svampar och ogräs på 300 i Sverige och hela 

800 på EU:s inre marknad. Opinionen i Sverige upprördes när amitrole åter godkändes. Ämnet hade 

ju förbjudits i Sverige redan på 1970-talet efter misstankar om att det orsakar cancer.  

I samband med en översyn och nya beslut om pesticider 2009 skulle amitrole förbjudas på EU-nivå 

och därmed åter i Sverige. Men det tog tid - förbudsbeslutet kom först 2016. Amitrole - ett 

cancerframkallande gift - var alltså tillåtet på ”extratid” i över 15 år i Sverige på grund av EU:s 

långsamma beslutsprocess och politiska ovilja till att ta tag i frågan.  

Sverige företräddes i EU-kommissionens ständiga växtskyddskommitté av Kemikalieinspektionen. De 

var medvetna om att den politiska majoriteten i Sverige ville hålla tidigare förbjudna gifter borta från 

den svenska marknaden. Men vilket politiskt ansvar hade företrädarna från de andra 

medlemsländerna, och vilken uppbackning hade de från politiskt ansvarigt håll i respektive land? 

 

GMO – omdiskuterat – vilka tar det politiska ansvaret? 

Ett exempel på ett mycket viktigt och principiellt avgörande tjänstemannabeslut är frågan om GMO-

majs. Detta ärende handlar om EU-kommissionens beslut av den 13 oktober 2004, att genetiskt 

modifierad majs skulle tillåtas inom EU. Detta trots att det inte fanns kvalificerad majoritet för detta 

bland EU:s medlemsländer. EU-parlamentet hade inget att säga till om i detta fall om genetiskt 

modifierade organismer (GMO). Kritiker sade att kommittologin hade tillåtit EU-kommissionen att 

lyfta moratoriet på GMO bakvägen. Sedan dess har GMO gått som en röd tråd genom 

kommittologiarbetet där medlemsländerna tvekat och varit oeniga, men EU-kommissionen har 

fortsatt med att godkänna olika GMO-produkter.  

Den 30 april 2004 överlämnades ett utkast till kommissionsbeslut om att godkänna livsmedel och 

livsmedelsingredienser från den genetiskt modifierade ”majslinjen” NK603 till Ständiga kommittén 

för livsmedelskedjan och djurhälsa.  

Resultatet i omröstningen i kommittén blev följande;  

50 röster för: (Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Finland, Sverige, Storbritannien)  

19 röster mot: (Danmark, Grekland, Luxemburg, Österrike, Portugal)  

18 röster nedlagda: (Tyskland, Spanien)  

Kommittén kunde därmed inte avge något yttrande med kvalificerad majoritet om EU-

kommissionens utkast till beslut. Kommissionen skulle därför59 utan dröjsmål föreslå EU:s ministerråd 

vilka åtgärder som skulle vidtas, och rådet skulle inom tre månader fatta beslut med kvalificerad 

majoritet, samt informera EU-parlamentet. Källorna ger lite olika uppgifter på vad som hände 
                                                             
59

 I enlighet med artikel 13.4b i förordning (EG) nr 258/97 och i enlighet med artikel 5 i rådets beslut 
1999/468EG, http://eur-lex.europa.eu/legal-contents/SV/TXT/?uri=celex:A52004PC0439 

http://eur-lex.europa.eu/legal-contents/SV/TXT/?uri=celex:A52004PC0439
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därefter. På jordbruksministrarnas rådsmöte 19 juli 2004 fanns det inte någon kvalificerad majoritet 

för att fatta ett beslut. Inget medlemsland hade ändrat position sedan den ständiga kommitténs 

möte 30 april. Någon officiell omröstning hölls inte på rådsmötet och därför togs inget beslut om 

NK603 för användning i livsmedel. Frågan gick därmed tillbaka till EU-kommissionen. De beslutade 13 

oktober 2004 att godkänna denna GMO-majs för användning i livsmedel från och med 26 oktober 

samma år60. 

Jordbruksministrarna från respektive land är indirekt valda, men de har ett politiskt mandat från 

respektive medlemslands parlament.  

Detta väcker en mängd frågor om vad som är demokratiskt fattade beslut. Frågan är vilket politiskt 

mandat EU-kommissionen hade att fatta beslut när jordbruksministrarna fann att de inte hade 

tillräcklig politisk uppbackning i medlemsländerna? Att EU-kommissionen tog detta beslut när EU:s 

ministerråd inte kunde enas är häpnadsväckande och oroande. Var lagstiftarna medvetna om att EU-

kommissionen skulle fatta sådana här politiska beslut när kommittologireglerna beslutades?6162 

 

Glyfosat – farlig eller inte – vem tar ansvaret? 

Glyfosat och dess isopropylaminsalt är aktiva substanser i många bekämpningsmedel. Monsantos 

patent på glyfosat gick ut år 2000 och numera finns ämnet i ett flertal bekämpningsmedel. 

Volymmässigt är det den vanligaste herbiciden och används främst mot gräs och andra blomväxter. 

Detta ärende har varit en lång följetong och meningarna går isär om huruvida glyfosat är 

cancerframkallande eller inte. Ett stort ansvar vilar på beslutsfattarna om ämnet ska vara tillåtet att 

användas eller inte. 

International Agency for Research on Cancer (lyder under Världshälsoorganisationen WHO) 

publicerade i juli 2015 en rapport vars slutsats var att glyfosat troligen är cancerframkallande. Men i 

en rapport från ett gemensamt möte i maj 2016 mellan FN-organen WHO och FAO (FN:s livsmedels- 

och jordbruksorganisation) drogs däremot slutsatsen att glyfosat inte är cancerframkallande för 

människor via kosten. Vad dra för slutsats av det? 

Frågan har orsakat stark debatt. I ett offentligt brev till EU-kommissionen uttalade nästan 100 

forskare att: ”… det är rimligt att dra slutsatsen att glyfosatformuleringar också bör betraktas som 

sannolika humana carcinogener”.63 Även Sveriges kemikalieinspektion gjorde en bedömning hösten 

2015 och ansåg då att det finns en misstänkt koppling till cancer. Därmed gick Sverige som ensamt 

land mot EU:s preliminära bedömning. ”Utifrån det underlag som fanns då så var vår bedömning att 

det kan vara cancerframkallande”, sade Katarina Lundberg, enhetschef för ämnesutvärdering på 

svenska Kemikalieinspektionen.64 

I Sveriges riksdag debatterades glyfosat den 28 juni 2016. Den svenska regeringen stödde den 

tillfälliga förlängningen av användningen med två år. Det motiverades med att ge Europeiska 
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kemikaliemyndigheten (ECHA) möjlighet att komma med en rapport.65 Men Sveriges Riksdag kunde 

bara debattera frågan - beslutet låg i EU-kommissionens händer. 

I avvaktan på ECHA:s arbete förlängde EU-kommissionen i juni 2016 godkännandeperioden, som 

längst till och med den 31 december 2017. EU-kommissionen beslutade också om ändring av 

villkoren för godkännandet. Ett av de nya villkoren innebär att tillsatsämnet POEA (talgamin) inte får 

finnas i växtskyddsmedel med glyfosat som verksamt ämne.66  

Den 15 mars 2017 presenterade ECHA:s riskbedömningskommitté sitt yttrande. De rekommenderade 

samma klassificering av glyfosat som tidigare, det vill säga som ett ämne som orsakar allvarliga 

ögonskador och är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Samtidigt skrev 

kommittén att det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att klassificera glyfosat som 

cancerframkallande.  

I EU-parlamentet har tillståndsförfarandet också debatterats, bland annat under 2017 där 

parlamentets majoritet begärde att glyfosat skulle fasas ut under fem år. Men det ska understrykas 

att EU-parlamentet bara debatterar frågan om bekämpningsmedlets vara eller inte vara - de äger 

inte frågan. 

Under hösten 2017 närmade sig datumet då EU måste besluta om glyfosat skulle stoppas eller få 

ytterligare dispens. EU-kommissionen föreslog nu att ämnet skulle få användas under ytterligare en 

tioårsperiod. Frågan lämnades för beslut till kommitologin, i detta fall EU:s kommitté för växter, djur, 

livsmedel och foder. I svenska medier kunde man ena dagen läsa att det är EU-kommissionen som 

beslutar, nästa dag att det är ministerrådet. I själva verket låg frågan i denna kommitté. 

Nu började ett spel där några länder, bland annat Frankrike, uttalade att de ville använda 

försiktighetsprincipen och avveckla glyfosat. Andra länder ville att ämnet skulle få fortsatt tillstånd 

medan ytterligare andra inte hade någon offentlig åsikt. Sverige sade att de ville stötta EU-

kommissionens förslag men avvakta de fortsatta diskussionerna innan man bestämde sig hur man 

skulle rösta. 

Under oktober och november 2017 hölls två möten i kommittén, men vid inget av dessa möten 

kunde en kvalificerad majoritet uppnås, trots att EU-kommissionen vid det andra mötet halverade 

tillståndsperioden från tio till fem år. Media spekulerade om att Sverige röstade ja vid första mötet 

och nej vid det andra, men det var tydligen ingen formell omröstning utan bara rundor där länderna 

sa sin åsikt. Tyskland talade varken för eller emot enligt massmedia.67 

I slutet av november närmade sig snabbt datumet då tillståndet för glyfosat skulle gå ut. Därför gick 

frågan till appellationskommittén. Med knapp majoritet beslutade de den 27 november att följa EU-

kommissionens förslag och godkänna glyfosat för ytterligare fem år. Avgörande var att Tysklands 

företrädare nu röstade ja. Men ändå fortsatte spelet om vem som var ansvarig. Förbundskansler 

Angela Merkel ursäkta sig i en intervju strax efter beslutet med att företrädarens ställningstagande 

inte var förankrat i regeringen.68 
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Experterna har olika åsikter om riskerna med glyfosat för människan. Kokar man ner frågan så blir 

den politisk – finns den politiska viljan att använda försiktighetsprincipen69 eller inte?  

De som fattar beslut om att tillåta eller förbjuda det måste stå som politiskt ansvariga för beslutet.  

 

Är bin viktigt? Alla i EU verkar inte bry sig - Neonicotinoider 

Under de senaste tiotal åren har flera larmrapporter kommit om hot mot bins existens. Många 

bikolonier har kollapsat, och om problemet växer kan det få oöverstigliga konsekvenser för 

matproduktionen i världen, då bina är naturliga pollinerare. Ett av flera hot mot bin är 

bekämpningsmedel med neonicotinoider. Bin som utsätts för neonicotinoider får svårare att flyga, 

att navigera, och lär sig långsammare. Men är riskerna stora nog för att förbjuda ämnet? Vilka är 

lämpliga att avgöra det? Miljökonsekvenser, faran för matproduktionen och även biodlingens framtid 

är ytterst viktiga aspekter när det gäller neonicotinoiders effekter på bin.  

Ärendet sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Våren 2012 publicerades ny vetenskaplig fakta om de 

hälsofarliga effekterna av neonicotinoid på bin. EU-kommissionen bad då European Food Safety 

Authority (EFSA)70 om vetenskapligt och tekniskt bistånd för att bedöma denna nya information samt 

att granska riskbedömningen av neonicotinoid er vad gäller deras inverkan på just bin. I januari 2013 

publicerade EFSA en studie71 som uttalade att neonicotinoider innebär en oacceptabelt hög risk för 

bin. Dessutom har den industrisponsrade forskningen som EFSA litat på varit bristfällig och innehållit 

datafel som inte tidigare beaktats.  

Slutsatserna från EFSA granskades av EU:s medlemsländer och EU-kommissionen i kommittén för 

näringskedjan och djurhälsa. Arbetet avslutades den 15 mars 2013 genom ett tillägg till 

granskningsrapporterna för de tre neonicotinoiderna Clothianidin, Thiamethoxam och Imidacloprid72. 

Kommitténs mötesprotokoll finns på EU-kommissionens hemsida73. Omröstningen som genomfördes 

gav 173 röster för ett förbud, 93 röster mot, 79 röster nedlagda. En kvalificerad majoritet krävdes, 

vilket innebar att då måste 255 röstande och 14 medlemsländer rösta ja. Kommitténs beslut blev 

alltså ”ingen åsikt”. Vilket land som röstade för respektive mot eller lade ner sina röster framgår inte 

av protokollet. 

Ärendet gick vidare till appellationskommittén. De sammanträdde den 29 april 2013, och om detta 

möte kan man bland annat läsa i ett par brittiska tidningar. Det är annars ovanligt att media 

uppmärksammar sådana här möten, men frågan var politiskt intressant för allmänheten.  

En rapport från mötet74 avslöjar att kommittén inte kunde avge en åsikt då det inte heller här nåddes 

en tillräcklig majoritet – 187 röster för ett förbud, 125 röster mot och 33 nedlagda röster. Vilka 

länder som röstade vad framgår inte. Även om appellationskommittén inte kunde fatta ett beslut såg 

miljövännerna mötet som en seger då det slutgiltiga beslutet nu låg hos EU-kommissionen. De 
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sistnämnda införde ett tillfälligt förbud.75 Därmed kunde användningen av de tre neonicotinoiderna 

(Clothianidin, Imidakloprid och Tiametoxam) begränsas för fröbehandling, applicering på marken 

(granulat), bladbehandling på växter, och spannmål som är attraktiva för bin.  

I EU-parlamentet har ärendet med neonicotinoider behandlats 2013 och 2016. När betänkandet om 

skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen76 antogs i mars 2013 röstade så gott som alla 

partigrupper mot ämnet. Ärendet rullar vidare och debatten fortsätter – det var bara ett begränsat 

moratorium som sattes 2013, och som sedan förlängdes.  

Neonicotinoider är ett ärende där det genom åren har varit icke-folkvalda tjänstemän som fattat 

beslut. Besluten har fattats i en komplicerad struktur och inte av folkvalda politiker som kan ställas 

till ansvar i val. I skrivande stund (september 2017) granskar EU-kommissionen restriktionerna utifrån 

“relevant vetenskaplig och teknisk utveckling”.77 

 

Avgasutsläpp kontra miljö – bilindustrin har mäktiga beskyddare i EU 

Ett mycket talande exempel över hur viktiga beslut i miljöfrågor fattas på tjänstemannanivå gäller 

utsläppsgränserna för nya dieseldrivna bilar. Detta är också ett talande exempel över hur 

särintressen kan styra medlemsländers politiska linje. 

I september 2015 bröt ”dieselgate” ut – tyska Volkswagen hade gjort utsläppstest i laboratoriemiljö, 

och inte i den verkliga världen. Testerna i gatumiljö visade att utsläppen var avsevärt mycket högre 

än tidigare konstaterat.78  

Precis efter det att utsläppsskandalen bröt ut samlades Motorfordonskommittén (TCMV, ansvariga 

för utsläppsregleringen) för att anta den huvudsakliga regleringen för utsläpp av kväveoxider genom 

RDE-tests (Real-world Driving Emissions). På detta möte vattnade medlemsländernas experter ur den 

existerande ”Euro 6”-regleringen genom kommittologins bakdörr. Experterna röstade för att ge 

bilindustrin 210 procents flexibilitet över Euro 6-gränserna de första två åren efter introduktionen 

2019, och ytterligare 50 procent därefter med start 2021. Detta ändrade de ursprungliga 

utsläppstandarderna som man hade kommit överens om i medbeslutandeprocessen mellan EU-

institutionerna bara några år tidigare. Kritiker anser att den icke-transparenta 

kommittologiproceduren utnyttjades för att försvaga standarderna och ge fördelar till bilindustrin i 

de olika medlemsländerna.79  

Exakt vilka tjänstemän som var med på mötet framgår inte av mötesprotokollet, men de olika 

ländernas positioner om utsläppsstandarder finns noterade. Några medlemsländer (Italien, Sverige, 

Spanien, Tjeckien, Ungern och Rumänien) ville skjuta upp omröstningen till nästa TCMV-möte. 

Storbritannien ville ha en ännu längre fördröjning. Positionerna finns alltså återgivna i protokollet, 

men själva omröstningen beskrivs ytterst knapphändigt; exakt hur länderna röstade i de två 
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omröstningarna finns inte angivet. Detta trots att det var ett mycket viktigt, kontroversiellt samt 

högaktuellt beslut som togs i oktober 2015.  

Nivån på tillåtna utsläppsstandarder berör människoliv. En studie från International Institute for 

Applied System Analysis (IIASA) och Norges Meteorologiska Institut från september 2017 

uppskattade att ungefär 10 000 för tidiga dödsfall i EU28, Norge och Schweiz årligen kan hänföras till 

NOx-utsläpp från dieselbilar, skåpbilar och lätta nyttofordon. Omkring hälften av dessa fall beror på 

att NOx-utsläppen är mycket högre än gränsvärdena vid körning i verkligheten. Om dieselbilar 

släppte ut NOx i samma omfattning som bensindrivna bilar kunde omkring 7 500 för tidiga dödsfall 

undvikas årligen, enligt studien.80 

Hade alltså EU:s utsläppsgränser för fordon förverkligats vid körning i verklighetens värld kunde 

dessa för tidiga dödsfall ha undvikits och med än strängare regler kan alltså ännu fler liv räddas. Det 

ligger onekligen ett stort ansvar i att vara med och besluta om dessa utsläppsgränser. 

Fordonsindustrin har en stark ställning i kommittologin på grund av goda ekonomiska resurser och en 

stark lobbyverksamhet. Men delvis beror också deras tyngd på en stark politisk uppbackning från 

medlemsländer där bilindustrin sysselsätter många. Till exempel uttalade Ferdinand Dudenhöffer, en 

av Tysklands bilexperter samt professor vid universitetet Duisburg-Essen, i juli 2017 angående 

Dieselgate: ”Svågerpolitiken inom bilindustrin och regeringen för att skydda tyska arbetstillfällen har 

skapat den här situationen”.81  

 

Det ska tilläggas att EU-parlamentet hade ett särskilt tillsatt utskott som granskade ”Dieselgate”. De 

avlade en rapport våren 2017. Deras slutsats var föga förvånande att utöka EU-byråkratin – en ny EU-

myndighet behövde startas som ska övervaka att fordon lever upp till existerande miljö- och 

sökerhetsregler. Det är tydligen bara EU-myndigheter man kan lita på och det är alltid lösningen på 

alla problem. Dessutom, rent politiskt intressant var att den tidigare EU-kommissionären för 

industrifrågor, och vid rapportens framläggande 2017 EU-parlamentets talman, Antonio Tajani 

uppgavs ha känt till dieselfusket i flera år innan det avslöjades. Men i rapporten uttalades ändå ingen 

tydlig kritik mot Tajani. Han skyddades av den kristdemokratiska EPP-gruppen i EU-parlamentet och 

undgick kritik. 

 

Ett annat exempel på fordonsindustrins makt är arbetet med The Industrial Emissions Directive 

(direktivet om industriutsläpp) under 2015.82 Greenpeace påvisar i en rapport hur Europas största 

förorenare blev tillsynsmyndighet åt sig själva. Den tekniska arbetsgrupp som arbetade med 

förberedandet av direktivförslaget bestod av 352 medlemmar. Av dem var 183 antingen anställda av 

de företag som var föremål för den framtida regleringen eller anställda av lobbygrupper som 
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representerade dessa företag.83 Det ska tilläggas att arbetsgruppen arbetade i stadiet före 

kommittologin, även om de förslag som blir avvisade i denna grupp sannolikt inte kommer tillbaka i 

EU-kommissionens slutliga förslag till direktiv. 

 

Många frågetecken om kommittologin 

Kommittologifrågan är värd att studeras vidare. 

Hur kan väljarna påverka besluten i dessa tjänstemannakommittéer? 

Hur kan de som bor i EU:s medlemsländer vara informerade om de beslut som fattas? 

Hur kan allmänheten enkelt se och förstå vem som är ansvarig för de beslut som tas inom 

kommittologin? 

 

De svenska miljöundantagen 

Ja-sidan talade mycket om de svenska miljöundantagen i folkomröstningen. EU skulle se över sina 

egna miljöregler och eventuellt skärpa dessa i svensk anda. Hur blev det då i verkligheten?  

Generellt sett har inte miljöundantagen varit det stora problemet. Men EU-medlemskapet betyder 

främst att Sverige har förlorat sin frihet att gå före internationellt utan att behöva tänka på samtycke 

från övriga EU-länder. Det finns en nord-syddimension inom EU i miljöfrågan som inte kan ignoreras. 

 

* När gäller kadmium i handelsgödsel fick Sverige efter många år till slut backa även om EU har rört 

sig framåt på detta område. EU:s ministerråd (inre marknadsrådet) beslöt 24 september 1998 att 

Sveriges undantag för gränsvärdet för kadmiumhalten i fosforgödselmedel, som gällde fram till och 

med 31 december 1998, skulle förlängas med tre år till och med 31 december 2001 i avvaktan på att 

EU-kommissionen undersökte behovet av gemensamma EU-åtgärder på området. När Sveriges 

undantag skulle gå ut 2001 frågade EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt (V) EU-kommissionen hur det 

skulle gå med ärendet. Vid EU-parlamentets frågestund 13 november 2001 lovade EU-kommissionär 

Liikanen att Sverige ensidigt skulle få förlänga förbudet medan EU beslutade sig för om reglerna för 

hela EU skulle skärpas på området. Om inte det förlängda undantaget hann träda i kraft 31 december 

2001, kunde tillfällig dispens ges om Sverige begärde det, påpekade Liikanen. Han sade också att EU-

kommissionen inte hade något intresse av att upphäva det svenska kadmiumförbudet. I juni 2002 

beslöt EU-kommissionen att Sverige, Finland och Österrike fick fortsätta att förbjuda import av 

gödsel med hög halt av kadmium till och med den 31 december 2004. 

Under tiden lades förslag i EU på en omfattande kemikalieförordning, kallat Reach i dagligt tal. När 

väl Reach efter lång behandling låg beslutat och klart i EU fick Sverige acceptera sämre regler när det 

gäller förekomsten av kadmium i handelsgödsel. Undantagen till det nationella kadmiumförbudet 

upphävdes 1 juli 2009. Från samma datum upphävde den svenska regeringen det nationella 

kadmiumförbudet i förordning (1998:944) om förbud med mera i vissa fall i samband med hantering, 

införsel och utförsel av kemiska produkter (SFS 2009:654). Därmed gällde de kadmiumbegränsningar 

som finns i bilaga XVII i Reach-förordningen även i Sverige.  
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Kadmiumbegränsningarna (i bilaga XVII i Reach) som före 1 juni 2009 fanns i begränsningsdirektivet 

(76/769/EG) genomfördes inte i svensk lagstiftning på grund av det nationella kadmiumförbudet. Det 

tidsbegränsade undantaget att behålla svenska regler – som Sverige fick i anslutningsakten till 

medlemskapet i EU – hade nu gått ut. 

 Undantaget för Sverige, och Österrike, när det gäller kadmium som färgämne, stabiliseringsämne 

och för ytbehandling (kadimering) förlängdes också tre år från 1999 till och med 31 december 2002. 

Men när det gällde förlängningen av undantaget för kadmium som färgämne, var Nederländerna 

missnöjda med att EU-kommissionen fattade beslutet om förlängning av undantaget på egen hand. 

Nederländerna menar att beslutet om förlängningen borde tas av medlemsländerna och därför drog 

de EU-kommissionen inför EU-domstolen (mål 314/99). EU-kommissionen hade enligt Nederländerna 

bland annat inte behörighet att fatta ett sådant här beslut och det hade också fattats i strid med 

rättssäkerhetsprincipen. Nederländerna ansåg att EU-kommissionen hade skapat en speciell regim 

för Österrike och Sverige i strid mot EU:s regler. EU-kommissionen försvarade sig med att eftersom 

ytterligare begränsningar i syfte att begränsa användningen av kadmium med största sannolikhet 

skulle komma att bli nödvändiga vore det i strid med Österrikes och Sverige berättigade 

förväntningar och med principen om god förvaltning att inte anta den omtvistade bestämmelsen. 

Om så vore fallet skulle dessa stater bli tvungna att upphäva de restriktioner som föreskrevs i deras 

lagstiftning trots att liknande restriktioner högst troligen skulle komma att införas inom kort på EU-

nivå. Den 18 juni 2002 kom domen i mål C-314/99 i EU-domstolen. Enligt EU-domstolen hade EU-

kommissionen felaktigt använt en procedur som tillät EU-kommissionen att bara vidta åtgärder på 

EU-nivå och i händelse av att nya hälso- och miljörisker uppkommer. Det fanns helt enkelt inga 

särskilda skäl till varför just Österrike och Sverige skulle ha begränsningar av användandet av detta 

ämne. EU-domstolen ogiltigförklarade Österrikes och Sveriges långtgående restriktioner av kadmium 

som färgämne. EU-kommissionen dömdes att ersätta rättegångskostnaderna och Sverige, som stött 

EU-kommissionen i målet, fick bära sin egen rättegångskostnad. 

* När det gäller tennorganiska föreningar i antifoulingsprodukter för båtar och fartyg fick Sverige 

behålla undantaget att ha egna regler medan arbetet inom IMO (International Maritime 

Organisation) fortsatte i syfte att få till stånd ett totalförbud. Det lyckades under den första veckan i 

oktober 2001 att inom IMO anta en globalt bindande konvention som skulle komma att reglera 

ämnena i skadliga tennföreningar. Ett förbud att måla fartyg med färger som innehåller dessa 

föreningar gällde från och med 1 januari 2003. De regler som konventionen innefattar om 

tennorganiska föreningar är mer långtgående jämfört med de regler som Sverige gavs undantag för 

fram till 31 december 2002. EU:s regelverk måste därför anpassas och Sveriges undantag spelade ut 

sin roll. 

* De svenska reglerna för arsenik för träskydd klarade sig genom att det konstaterades att det 

svenska förbudet inte strider mot EU-direktivet på området. 

* Vad gällde kemikalien pentaklorfenol (PCP) för träskyddsbehandling eller impregnering av textilier 

togs i princip ett beslut om totalförbud inom EU, men vissa medlemsstater gavs viss möjlighet till att 

använda PCP.84 

 

Miljögarantin 

Utrikesdepartementet lovade före folkomröstningen att inga svenska miljökrav skulle sänkas 

eftersom artikel 100 A.4 (miljögarantin) (i Amsterdamfördraget ändrades den till artikel 95.4) då 
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träder i kraft. Nu visar det sig att kommissionen inte alls ser det som någon självklarhet att 100 A.4 

(numera 95.4) skyddar svenska miljökrav. Dessutom har EU anmärkt på flera svenska miljökrav, bland 

annat avgaskrav för bilar och förbudet mot kemikalien tri. 

 

I juni 1999 underkände EU-domstolen (efter att kommissionen gjort samma underkännande i januari 

1999) den svenska regeringens åberopande om att miljögarantin skulle ge Sverige rätt att behålla 

förbudet mot azofärgerna i bland annat godis. EU-domstolen ansåg att Sverige saknar rätt att 

ensidigt införa undantag. 

I slutet av 1999 gav Peter Pagh, professor i miljörätt vid Köpenhamns universitet, ut en rapport som 

granskade miljögarantin i EU. Han menade att EU har ingen miljögaranti.  

 

Medlemsländerna kan bara vid vissa tillfällen införa egna miljöregler och undantagen måste 

godkännas av EU-kommissionen. EU bestämmer måttstocken för vilka miljöregler som är tillåtna. När 

det gäller rättsakter enligt traktatens miljöbestämmelser kan ett nationellt parlament anta strängare 

regler. Men måttstocken för vad som är strängare fastställs av EU, och reglerna kan inte stå i strid 

med andra traktatregler eller EU-lagstiftningen. När det gäller krav på varor kan ett nationellt 

parlament bara stifta egna lagar så länge EU inte har fastställt regler. Såvida inte EU-kommissionen 

ger särskild tillåtelse. 

 

Minimireglerna (artikel 175 i Amsterdamfördraget) kan medlemsländerna strama in på så länge man 

inte bryter mot andra traktatsbestämmelser eller lagar. Sedan finns det maximiregler, som är typiska 

regler för den inre marknaden. Sådana regler (de flesta antagna enligt Amsterdamfördragets artikel 

95) kan länderna som utgångspunkt inte strama in på. Miljögarantin gäller bara för inre 

marknadsregler bestämda i artikel 95. För bland annat regler om bekämpningsmedel som är 

bestämda enligt jordbruksbestämmelser finns det inte utrymme att göra undantag. 

 

EU-traktaten sätter generella begränsningar för medlemsländernas utrymme att lagstifta. Tekniska 

handelshinder är som huvudregel förbjudet (artikel 28), men det öppnas för särregler av hänsyn till 

bland annat djur och människors hälsa när åtgärden inte är ett dolt handelshinder (artikel 30). 

Bestämmelserna är preciserade av EU-domstolen i flera domar.  

Domstolen har slagit fast att förbudet gäller varje nationell åtgärd som direkt eller indirekt, aktuellt 

eller potentiellt, kan begränsa handeln i EU. Medlemsländerna kan införa åtgärder som begränsar 

handeln när de kan visa på en grund som EU erkänner. I en dom som gällde förbränning av oljeavfall 

har EU-domstolen preciserat att miljöskydd är en sådan hänsyn som kan tas. Professor Pagh menar 

att miljögarantin är en "dispensmöjlighet", inte en garanti. 

 

Medlemsländerna kan söka om tillstånd att få ha strängare regler. Det är EU-kommissionen som 

behandlar ansökan. EU-kommissionens beslut kan dras inför EU-domstolen (oavsett om ett land har 

fått avslag eller bifall). EU-domstolen kan inte ändra beslutet, bara ogiltigförklara det om det finns ett 

sakbehandlingsfel. Då måste EU-kommissionen fatta ett nytt beslut. 

De nationella reglerna är inte lagliga förrän de är godkända av EU-kommissionen. Enligt 

bestämmelserna skall EU-kommissionen avgöra ansökan inom sex (eventuellt tolv) månader. Om de 

inte gör det inom denna tid anses reglerna som giltiga. Hot mot folks hälsa omfattas inte av 

miljögarantin. Om det uppkommer hälsoproblem efter det att gemensamma regler har antagits skall 
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EU-kommissionen utvärdera behovet av nya gemensamma regler, men de kan inte tillåta strängare 

nationella regler. 

 

Medlemsländerna kan både upprätthålla och införa nya regler efter det att gemensamma EU-regler 

antagits. Utrymmet att införa nya regler är emellertid snävt. Det är villkor om vetenskapliga belägg 

och att problemet skall vara specifikt för medlemslandet. EU-domstolen verkar i sina domar om 

tekniska handelshinder förutsätta att det skall vara vetenskapliga belägg för åtgärder som griper in i 

handeln. När det gäller att miljöproblemet skall vara specifikt för landet i fråga är EU-kommissionens 

praxis olika. EU-kommissionen tog hösten 1999 ställning till ett danskt förbud mot kreosot och 

danskarnas lägre gränsvärden för tillsatsämnena sulfit, nitrit och nitrat. I kreosotärendet blev 

förbudet godkänt, även om EU-kommissionen inte fann att det var speciella föroreningsförhållanden 

i Danmark. Däremot blev reglerna för tillsatserna inte accepterade. EU-kommissionen efterlyste 

dokumentation för att bruk av ämnena "utgör en särskild risk för den danska befolkningen”.85 

 

Två andra rättsfall som berörde miljögarantin i artikel 95.4 behandlades i EU-domstolen. I det ena 

målet (C-512/99) var det Tyskland med åberopande av miljögarantin som dragit EU-kommissionen 

inför EU-domstolen därför att EU-kommissionen hade vägrat att tillåta vissa nationella bestämmelser 

om mineralull. Tyskland argumenterade för att de har en särskild situation när det gäller 

mineralullsproblemet då en tredjedel av konsumtionen av mineralull i EU sker i Tyskland och antalet 

utsatta arbetstagare uppgick till 500000 personer. Tyskland ville klassificera vissa typer av mineralull 

som cancerogena ämnen. Nya vetenskapliga studier som publicerats under åren 1998 och 1999, det 

vill säga efter direktivets antagande, bekräftade enligt Tyskland misstanken om mineralullens 

eventuella cancerogena effekter. De menade också att de företag som tillverkar mineralull redan i 

åratal anpassat sig till information från den vetenskapliga och tekniska debatten på vilket det tyska 

förslaget grundade sig. Enligt Tyskland skulle deras åtgärder inte få någon negativ inverkan på den 

fria rörligheten för varor, eller skulle som mest få en obetydlig inverkan. 

 

Men EU-kommissionen ifrågasatte den vetenskapliga grunden för åberopande av miljögarantin. De 

åberopade experter och ett utlåtande från EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för toxikologi, 

ekotoxikologi och miljö. EU-kommissionen ansåg inte heller att Tyskland hade lämnat några nya 

vetenskapliga belägg som motivering för sina åtgärder.  

 

Generaladvokaten Antonio Tizzano lämnade sitt förslag till avgörande i målet 30 maj 2002. Han 

föreslog att Tysklands talan skulle ogillas. Det blev också EU-domstolens dom 21 januari 2003. 

 

Samma dag som ovan, 30 maj 2002, lade också generaladvokaten Tizzano fram ett förslag till 

avgörande i ett liknande ärende, där Danmark dragit EU-kommissionen inför EU-domstolen med 

åberopande av miljögarantin (mål C-3/00) för att Danmark inte fick behålla vissa nationella 

bestämmelser när det gällde användningen av sulfiter, nitriter och nitrater i livsmedel. Danmarks 

klagan avvisades också av generaladvokaten. Detta mål fick sedan ett domslut i EU-domstolen 20 

mars 2003. Danmark fick då rätt i frågan om nitriter och nitrater men förlorade vad gällde sulfiter. 
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Målen i sig illustrerar mycket väl hur svårt det är för ett medlemsland att få rätt i EU-domstolen 

utifrån åberopande av miljögarantin. Det ställs helt enkelt för många krav på en medlemsstat som vill 

använda miljögarantin. 

 

Först och främst måste problemet vara specifikt för medlemslandet. Vidare måste också åtgärden 

kopplas till nya vetenskapliga fakta om miljö- eller arbetsmiljöskydd. Sist och slutligen måste 

problemet ha uppkommit efter det att harmoniseringsdirektivet i fråga har antagits. Är alla dessa tre 

krav uppfyllda måste dessutom medlemslandets åtgärd med miljögarantin som grund uppfylla ett 

antal villkor. Medlemslandet måste bevisa att den nationella regeln inte är godtyckligt 

diskriminerande eller utgör ett dolt handelshinder på den inre marknaden. En begäran om undantag 

måste prövas av EU-kommissionen och till sist EU-domstolen. 

 

Bekämpningsmedel åter tillåtna 

I slutet av 1996 konstaterade Gunnar Bengtsson, chef för kemikalieinspektionen, att Sverige 

brottades med stora problem att få med EU på vår linje om förbud mot farliga bekämpningsmedel. 

Inom andra områden slet de svenska förhandlarna hårt för att över huvud taget få igång 

förhandlingar, till exempel när det gällde de tillfälliga svenska undantagen från EU:s regelverk. 

Avtalet med EU innebar ingen laglig skyldighet för EU att ens sträva efter att anpassa sig till Sveriges 

kravnivåer. Sverige band sig däremot juridiskt vid att ensidigt anta de EU-lagar som gällde när 

undantaget löpte ut – oavsett hur EU:s lagar såg ut. I slutet av 1996 var omkring 300 gifter mot 

insekter, svampar och ogräs tillåtna i Sverige. Inom EU användes cirka 800 vid samma tid. 

 

Att EU-kommissionens prövning av bekämpningsmedel kunde sluta med att Sverige skulle tvingas 

tillåta kemiska ämnen som var förbjudna vid EU-inträdet var något som befarades under år 1997. 

Under en tioårsperiod skulle EU-kommissionens växtskyddskommitté avgöra vilka ämnen som skulle 

godkännas.86 Som kan noteras nedan i fallet amitrol och också i fallet med tiabendazol gick till 

exempel inte de bedömningarna Sveriges väg. 

 

Sverige tvingades åter tillåta bekämpningsmedlet amitrol 

Bekämpningsmedlet amitrol som tidigare var förbjudet i Sverige blev tillåtet igen i mars 2001. 

Orsaken var att EU-kommissionen bestämde att det skulle bli tillåtet att använda ogräsmedlet. 

Kemikalieinspektionen räknade med att Sverige på detta sätt skulle komma att tvingas godkänna fler 

medel som i Sverige är klassade som allt för giftiga. 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, beslutade att svenska bönder inte skulle använda amitrol. LRF skulle 

även påverka sina medlemmar att inte befatta sig med några ämnen som tidigare har varit förbjudna 

i Sverige. Eftersom små kemiföretag försöker att ta sig in på den svenska marknaden uteslöt inte 

Kemikalieinspektionen att ogräsmedlet amitrol skulle börja säljas och användas i Sverige. Ett sätt att 

undvika det var att EU-kommissionen skulle börja följa sitt förslag till ny kemikaliestrategi, där risk 

tydligare vägs mot nytta. Kemikalieinspektionen skulle hänvisa till den strategin när EU-

kommissionens genomgång av bekämpningsmedel fortsatte.87 

I samband med en översyn och nya beslut om pesticider i EU förbjöds amitrol på EU-nivå 2009 och 

därmed åter i Sverige. 
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Fiskeripolitiken – gynnar överfiske i världen 

Av EU:s utgifter 2015 på 145,3 miljarder euro gick lite mer än 1 miljard euro till European Maritime 

and Fisheries Fund. Allt effektivare fiskefartyg tar upp allt större fångster och naturen hinner inte 

med. Men starka fiskeintressen i en del av EU-länderna har ett starkt grepp om EU:s subventioner 

och någon lösning för att skapa ett hållbart fiske verkar vara långt borta. 

 

Utfiskning av fattiga afrikanska länders farvatten 

För att finna sysselsättning åt EU:s fiskeribransch tvingar EU på fiskeriavtal med fattiga afrikanska 

länder så att EU-ländernas fiskeflotta kan fiska i dessa länders farvatten. Dels hämmar man då 

utvecklingen av de afrikanska ländernas egna fiskerinäringar. Ett undantag är Namibia som inte 

skrivit avtal med EU utan med hjälp av norskt bistånd utvecklat en egen fiskeriindustri. Dels fiskar EU-

flottan ut de afrikanska farvattnen och de afrikanska ländernas befolkningar får istället tulla hårdare 

på sitt djurliv för att finna mat för dagen. 

I Sverige finns det nog numera ingen som försvarar denna EU-politik även om det har funnits. De 

svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet röstade för dessa fiskeriavtal under mandatperioden 

2004-2009. En av deras EU-parlamentariker försvarade det då aningslöst med att ”man är ju två som 

sluter ett avtal”. Men de afrikanska länderna har oftast inget val om det inte vill få indragna 

utvecklingsbistånd samt tuffare handels- och politiska villkor i omvärlden genom att göra sig till ovän 

med EU:s stora fiskeriländer. Även en del av de andra svenska partierna som C, FP och M har tidigare 

också försökt ligga lågt i denna fråga. 

Onsdagen den 11 februari 2015 röstade EU-parlamentet om en rekommendation över utkastet till 

rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske 

mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till 

avtalet (Nicolaibetänkandet A8-0010/2015). 

EU skall betala totalt 9,61 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden från 2014 till 

2018 (detta inklusive administrativa utgifter för avtalets förvaltning, vilket finansieras genom 

budgetposten för specifika program). Fartygsägarna från Spanien och Frankrike skall årligen betala 

5,24 miljoner euro för sina fiskerättigheter. De får alltså en tung subvention av EU:s skattebetalare 

för sin verksamhet. Detta är ett ganska typiskt fiskeavtal som EU sluter med ett afrikanskt land. 

 

EU klarar inte att uppfylla sina egna krav om hållbart fiske 

I april 2019 kritiserade Världsnaturfonden EU för att inte EU:s egna krav om hållbart fiske klarades av. 

Världsnaturfonden hade granskat hur EU når sina egna mål att bevara fiskbestånd och biologisk 

mångfald - i Östersjön överfiskades fortsatt 50 procent av fiskebestånden, i Nordostatlanten 

överfiskades 40 procent, i Medelhavet överfiskades hela 90 procent.  

Det var långt kvar för målen i EU:s fiskeripolitik som beslöts 2013: "Allt fiske och fiskodling ska senast 

år 2020 bedrivas miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart." 

Fiskets miljöbrister visade sig bland annat genom att oönskad bifångst fortfarande dumpades till 

havs, trots att det var olagligt. En mycket liten del av havsfisket kontrollerades, även om det hade 

påtalats flera gånger tidigare. 

Ändå anslog EU pengar till kontroll och utveckling av mer selektiva fiskemetoder, men bara 28 

procent av de pengarna används, visade Världsnaturfondens granskning av dokument från bland 

annat EU:s fiskeövervakning. 

Av sammanlagt 46 åtgärder i fiskeripolitiken var det bara ett enda som uppnås av samtliga 

medlemsländer - ett system för att registrera fiskefartyg.  
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En kort tid före det att Världsnaturfonden kom med sin kritik hade EU-parlamentet röstat ja till 

subventioner för att modernisera fiskeflottan. Det vill säga att bygga nya, mer effektiva fiskefartyg. 

Men det gick då tvärt mot den utveckling som egentligen behövde komma till - att minska 

överkapaciteten. 

Vinstintresset i fiskeriindustrin är helt enkelt så starkt att EU bara fortsätter att subventionera 

verksamheten – trots det gigantiska miljöhotet. 
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Kapitel 12 

Vänstern i EU 

 

Vilket handlingsutrymme skulle en vänsterregering få när landet är medlem av EU? 

 

Greklands erfarenhet 

När Grekland var mitt i eurokrisen och förhandlade om lån från Eurogruppen var det frågan om det 

verkligen var några förhandlingar. Eurogruppen talade snarare om för Grekland vad som gällde. 

Enligt den före detta grekiske finansministern Varoufakis fördes inte några egentliga förhandlingar i 

Eurogruppen, som samlar eurozonens finansministrar. Budskapet var: skriv under eller lämna euron. 

”Jag hade lika gärna kunnat sjunga svenska nationalsången”, skriver Varoufakis i en bok om 

Greklands eurokris. 

 

Vikten av att rösta på Vänstern i EU-parlamentsvalet 

Även om man anser att vårt lands framtid inte finns i att vara medlem av en Europeisk Union som i 

allt från sina grundläggande fördrag till det vardagliga arbetet går i helt fel riktning – så ska man vara 

aktiv inom EU-institutionerna – om inte annat för att vara där för att utgöra den vettiga 

oppositionen. Jasägare finns det gott om i EU, likaså finns det tyvärr ganska gott om rasistiska nej—

sägare – men vettiga nejsägare är det ont om i EU-institutionerna. 

Varje vänsterröst som inte avges i ett EU-parlamentsval är en dubbel röst till rasistiska extrempartier 

som från sitt håll opponerar sig mot etablissemanget. Men extremkrafterna har egentligen bara en 

sak på agendan – att bygga murar mot omvärlden, att förhindra att invandrare och flyktingar 

kommer till Europa samt i förlängningen att skapa ett ”rasrent” kristet Europa. Men demokrati, miljö 

och jämställdhet är exempel på några frågor dessa extremister inte alls har på sin politiska 

dagordning. 

Vänstern i Europa är olikartad och kommer från olika bakgrundshistorier och traditioner. Men 

gemensamt är att de alla anser att EU i grunden har gått fel politisk väg. 

 

EU-parlamentet vill blanda sig i olika skattesystem och nivåer för skatteuttag 

EU-parlamentet behandlade skattefrågor på sin julisession 2016 i Strasbourg. Ett särskilt utskott med 

namnet ”Särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med 

liknande effekt (TAXE 2) om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande 

effekt” (Kofod/Theurerbetänkandet A8-0223/2016). Det var ett eget initiativbetänkande från EU-

parlamentet och alltså bara ett tyckande. Men det har lagts ner mycket arbete på betänkandet. Om 

det har någon påverkanseffekt på verkligheten återstår att se. Debatt om det hölls på tisdagen 5 juli 

och omröstningen ägde rum dagen efter. 

Från debatten på tisdagen finns två inlägg intressanta att återge. Dels från Rina Ronja Kari från 

danska Folkrörelsen mot EU, som tar upp Sverige i sitt tal, samt Gunnar Hökmarks (han talade på 

engelska som synes nedan). 

 

Rina Ronja Kari (danska Folkrörelsen mot EU): ”Fru formand! Denne betænkning er en klar forbedring 

i forhold til den foregående fra TAXE 1, blandt meget andet fordi den klart og tydeligt kritiserer EU-

Kommissionen for ikke at udlevere de nødvendige dokumenter. Derfor vil jeg gerne starte med at 

sige mange tak til ordførerne for jeres store arbejde. Desværre er der selvfølgelig også set fra min 

stol klare mangler. Betænkningen forholder sig ikke til de problemer, som er skabt af det indre 
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marked, og som alt andet lige har skabt rigtig gode rammer for at flytte overskud fra ét land til et 

andet for at undgå eller mindske skattebetaling. 

Det ser vi blandt andet i sagen mod Sverige. Sverige forsøgte i 2013 at begrænse skatteunddragelse 

ved at begrænse rentefradrag for interne lån. Det er Kommissionen utilfreds med, og den har sendt 

en åbningsskrivelse. Det burde vi have plads til at kritisere fra Europa-Parlamentets side. Samtidig 

springer det selvfølgelig og frustrerende i øjnene, at vi stadig mangler at få placeret et ansvar. Dem, 

der afslørede skandalerne, er blevet dømt ved Retten, men der er ikke sket noget med de ansvarlige. 

De stadig sidder trygt og godt på deres poster, og dét er dybt frustrerende.” 

 

Gunnar Hökmark (M): “Madam President, I have three points. First of all, in Europe, we already have 

the highest tax load in the world. That means that European companies are paying 10% to 15% more 

tax than in any other region in the world. This is one of the reasons why we have too little investment 

and we have a decline in investments. That is why it is important for this to be about fighting illegal 

tax avoidance, not making it more difficult to invest in Europe. 

Second, tax is a national competence. Even though I know that very many here would like it another 

way around, it is a national competence and will remain so. We are not a European tax court. 

Sometimes, when I listen to the words here, I think some colleagues forget that we are not those 

who are to judge, but those who are to legislate on the issues we are responsible for. 

Third, we need to have cooperation between Member States. That is why it is important to stick to 

the Organisation for Economic Development rules and BEPS recommendations: because otherwise 

we create new grey zones, disadvantages for the European economy and better opportunities for 

those who like to illegally avoid tax.” 

 

Det konstaterades i svenska nyhetsnotiser att de svenska EU-parlamentarikerna var splittrade 

ärendet. EU-parlamentet uppmanar i 88 paragrafer och 61 beaktandemeningar EU-länderna att 

skärpa skattelagstiftningen, att öka transparensen och dela mer information om skattebetalarna 

mellan sig, att ge ett bättre skydd åt de så kallade ”visselblåsarna” som avslöjar fusk och 

oegentligheter samt, viktigast av allt, EU-parlamentet vill införa en gemensam minimibas för 

bolagsskatt (CCCTB). Detta senare förslag ses som ett första steg till att EU skall ta över 

bolagsskatten. 

I EU-parlamentets protokoll hittar man inga åsiktsförklaringar från svenska S men Marita Ulvskog (S) 

har sagt till TT citat: ”Vi är mot att man på EU-nivå blandar sig i olika skattesystem och nivåer för 

skatteuttag, men vi tycker att det är rimligt att försöka hitta vägar så att inte företag ska kunna 

hoppa runt mellan länder och låtsasplacera sin verksamhet i ett land av skatteskäl, att det bildas 

skatteparadis”. 

Gunnar Hökmark (M) sade för sin del till TT citat: ”Vi röstade emot eftersom vi inte vill överföra 

skattekompetens till EU-nivå. Det är snarare märkligt att de andra röstade som de gjorde.” Hökmark 

sade också att de även är emot själva förslagen, som man tycker är alltför långtgående, som 

exempelvis en gemensam skattebas för bolag. Moderatdelegationen tycker att man ska hålla sig till 

OECD:s regelverk. Går EU längre än OECD så skapar man nackdelar för europeiska företag samt 

skapar gråzoner för de som vill utnyttja olika regler, enligt Hökmark. 

 

Det var 53 omröstningar med namnupprop på detta betänkande. En del var på intressanta sakfrågor 

som nämns ovan. Av utrymmesskäl redogör vi här bara för slutomröstningen. 

Totalt röstade 514 ledamöter ja till betänkandet, 68 röstade nej och 125 ledamöter avstod. 
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Ja röstade liberala ALDE, en majoritet av främlingsfientliga ENF, ungefär en tredjedel av 

vänstergruppen GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska/socialdemokratiska S&D, samt de 

Gröna/EFA (regionalister). Nej röstade lite fler än hälften av blandgruppen EFDD, sexton ledamöter 

från kristdemokratiska EPP och enskilda ledamöter från olika grupper. Avstod gjorde konservativa 

ECR, lite färre än hälften av blandgruppen EFDD, ungefär två tredjedelar av vänstergruppen GUE/NGL 

samt enstaka ledamöter, bland andra de två ledamöterna från skotska SNP. 

De svenska ledamöterna röstade som följer: 

Ja: Federley (C), Selimovic (L), Dalunde (MP), Valero (MP), Post (FI), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson 

(S), Ulvskog (S). 

Nej: Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Lundgren (SD), Winberg (SD). 

Avstår: Björk (V). 

Frånvarande: Wikström (L), Adaktusson (KD), Andersson (MP) (hade lämnat omröstningen), Engström 

(MP), Guteland (S). 

 

En svensk ledamot lämnade in en röstförklaring. Den löd som följer: 

Malin Björk (V), skriftlig: ”Jag har lagt ned rösten. I betänkandet finns en hel rad bra förslag om hur 

skatteflykt ska bekämpas, till exempel; offentligt register över företags faktiska ägare, svart lista över 

skatteparadis, sanktioner mot icke-samarbetsvilliga skattejurisdiktioner, åtgärder för att förhindra 

missbruk av patentboxar (immateriella rättigheter), en uppförandekod för banker. Men betänkandet 

förespråkar också en gemensam konsoliderad bolagsskattebas inom EU (CCCTB). Det motsätter jag 

mig då det bidrar till att ge EU makt över skattepolitiken, och är ett inslag i en strategi för en federal 

EU-stat. Därför lägger jag ned rösten.” 

 

De svenska EU-federalisterna 

Att en majoritet i EU-parlamentet i Bryssel/Strasbourg vill utveckla EU till ett Europas Förenta Stater 

är välkänt. I Sverige finns det två olika slags grupper som stödjer denna linje. 

Den ena gruppen, främst förekommande inom Liberalerna, står öppet för denna linje. Återkommer 

till dem nedan. Den andra gruppen består av svenska yrkespolitiker som vill passa in och göra karriär 

inom EU-systemet – de kan ibland sälja sin mormor för högre politiska poster. Denna andra grupp 

utgörs först och främst av Socialdemokrater, Moderater och Centerpartister. Till exempel Göran 

Persson var i mitten av 1990-talet ytterst betänksam till ett svenskt euromedlemskap. Men år 2000 

svängde han och blev en hängiven företrädare för ja till eurolinjen. Hoppet om att bli en politisk 

ledare i Europa, vara kompis med ”Tony” (Blair) och ”Gerhard” (Schröder) och även vara med på 

världsscenen med ”Bill” (Clinton), fick Persson att svänga. Men istället fick Göran Persson stå med 

lång näsa och efter den svenska euroomröstningen stå med lång näsa på ett EU-toppmöte och 

försöka bortförklara varför han förlorade folkomröstningen. 

 

Debatten inför EU-parlamentsvalet 2019 handlade i alla fall till viss del om EU:s olika överstatliga 

politiska projekt. Allt belystes inte till fullo och en del politiker svarar givetvis inte ja eller nej på 

frågor de får om EU:s utveckling. 
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Till exempel i Aftonbladet tillfrågades Karin Karlsbro (L) följande: ”Ska EU ha en gemensam armé?” 

och Karlsbro svarar: ”Vi behöver ett utökat och fördjupat försvarssamarbete.”88 Alltså ett ja till EU-

armé, om än med lite rundsnack. 

 

En typisk svensk socialdemokrats åsikter? 

I Dagens Samhälle 2 juli 2018 skrev Erik Bergkvist (S) en debattartikel om hur han ville att EU skulle 

utvecklas. Hans åsikter belönade honom sedan med en fjärdeplats på Socialdemokraternas lista i EU-

parlamentsvalet, så otvetydigt har hans åsikter stöd inom S även om partiet ligger lågt i dessa frågor. 

Några utvalda citat ut hans debattartikel: 

”I samband med förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, bör Sverige ta möjligheten att utveckla 

unionen ytterligare. Låt Sveriges medlemsavgift till EU höjas, inför egen beskattningsrätt för EU och 

fördjupa det finanspolitiska samarbetet genom att Sverige ansluter sig till eurosamarbetet och 

bankunionen. (…) 

 

Europeiska kommissionens förslag till långtidsbudget år 2021-2027 innebär att det hål som 

Storbritannien lämnar efter sig ska fyllas till hälften med besparingar och till hälften med nya pengar i 

form av bland annat ökade medlemsavgifter och en skatt på plast. Förslaget att ge EU 

beskattningsrätt är välkommet och välbehövt, om än inte tillräckligt.” 

(…) 

EU:s allt mer täta ekonomiska, monetära och finanspolitiska samarbete stärker och stabiliserar 

ekonomin i de länder som deltar. Samtidigt skapar det ett EU med flera skikt där Sverige ser ut att 

hamna allt längre bort från den inflytelserika kärnan. När Storbritannien lämnar kommer Sverige och 

Danmark stå ensamma kvar vid vägbommen. Det har inte Sverige råd med. Tvärtom bör Sverige bidra 

till ett fördjupat samarbete genom att gå med i EU:s bankunion och införa Euron så snart som 

möjligt.” 

 

Det finns många frågor om Bergkvists resonemang ovan: 

Vem ska betala de ökade resurserna till EU? Innebär det mindre pengar i övrigt till vård, skola, 

omsorg, polis och rättsväsende? 

Är svenska skattebetalare villiga att satsa pengar och förlorade arbetstillfällen på att gå med i en 

felkonstruerad euro? 

 

Intressant att notera är att socialdemokraten Bergkvist anno 2019 argumenterar helt olika än vad 

den svenska socialdemokratiska ja-sidan sade sig vilja göra som EU-medlemmar under debatten inför 

inträdet i EU 1994. Så här sade Socialdemokrater för EU 1994: 

 

”... EU behövs som kapitalets motpart. Folkomröstningen gäller: Ja eller Nej till en demokratisk kraft 

mot kapitalet, de multinationella företagen och spekulanterna!”  

(Manifest för ett socialdemokratiskt Europa. Socialdemokrater för EG/EU, 1994) 

 

Idag är sådana politiska idéer kastade på sophögen av Socialdemokraterna. 

 

                                                             
88

 Aftonbladet 5 maj 2019 https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/LA3zxP/eu-ar-ett-samarbete--
ingen-bankomat 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/LA3zxP/eu-ar-ett-samarbete--ingen-bankomat
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/LA3zxP/eu-ar-ett-samarbete--ingen-bankomat
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Alla svenskar har skumma kompisar i EU-parlamentet 

Det politiska myglet i EU är ingen rosa tebjudning. I en del av EU-länderna är korruption inom politik 

och förvaltning djupt rotad, i ett par länder finns det även en lång koppling mellan politiker och 

organiserad kriminalitet. Rasism, främlingsfientlighet, antisemitism, anti-Roma, anti-HBTQ och så 

vidare finns också ibland öppet, ibland mer dolt inom många olika partier. 

Sverigedemokraterna samarbetade omkring 1999 med franska Front National, men nu senast är de i 

samma sfär som Lag och Rättvisa i Polen, vilka i regeringsställning har kritiserats för att föra en politik 

där man tar över kontrollen av den juridiska makten och media. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har motsvarande problem i samarbetet med regeringspartiet 

Fidesz i Ungern. 

De svenska socialdemokraterna har problem med att deras partivänner i Slovakien, SMER-SD, 

samregerar med högernationalister, är korrupta och antiislamistiska. I Rumänien är det 

socialdemokratiska PSD involverat i korruption och valfusk. De försöker också begränsa straffen för 

politisk korruption. 

Centerpartiet och Liberalerna har motsvarande problem med det liberala regeringspartiet ALDE i 

Rumänien och deras politik att mörklägga politisk korruption. Andra skumma partier i den liberala 

gruppen genom åren har varit bland annat Arbetspartiet, DP, från Litauen. 

 

De svenska Socialdemokraterna kastar sten i glashus 

I Sverige försöker Socialdemokraterna göra ett politiskt nummer av att Moderaterna och 

Kristdemokraterna deltar i samma partigrupp och samma EU-parti som det ungerska auktoritära 

regeringspartiet Fidesz. Bland annat gick de svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikerna till 

attack i GP 19 oktober 201689.  

I sin kritik må de svenska Socialdemokraterna ha rätt – M och KD tiger i debatten om vad som händer 

i Ungern. Men det skall påpekas att de svenska Socialdemokraterna kastar stora stenar i sitt eget 

glashus. I debattartikeln i GP skriver de citat: ”I en tid när mänskliga rättigheter och yttrandefrihet 

utmanas av högerextremister och populistiska rörelser kan anständiga medborgare och politiska 

partier inte backa. Vi, den socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet, har aldrig tvekat att 

agera när europeiska partier i vår egen familj begår antidemokratiska övertramp. Senast krävde vi 

uteslutning av det slovakiska socialdemokratiska partiet. Vi uppmanar M och KD att visa samma 

tydlighet mot Orbán och hans extrema ungerska parti.” 

Det är vackert skrivet, men en ytterst selektiv beskrivning av verkligheten. Svenska S må ha krävt 

uteslutning av det slovakiska SMER-SD ur sin partifamilj. Men något gehör har de inte fått. Redan 

2006 regerade slovakiska SMER tillsammans med ett främlingsfientligt extremparti SNS. För det blev 

SMER suspenderade fram till 2008 från det socialistiska/socialdemokratiska EU-partiet. Men SMER:s 

EU-parlamentariker satt kvar, utan restriktioner, i den socialistiska/socialdemokratiska EU-

parlamentsgruppen under samma period. SMER:s samregerande med SNS öppnade upp en hätsk 

stämning mot romerna i Slovakien. Sedan 2016 samregerar SMER återigen med SNS. Samt, den 

slovakiska socialdemokratiske partiledaren Fico har gjort flera antimuslimska uttalanden som aldrig 

skulle accepteras i de flesta andra socialdemokratiska partierna på nationella nivåer. 

Bland annat sade Fico i maj 2016 att islam hade ingen plats i Slovakien90. 

Skulle Fico säga att judendomen inte har någon plats i Slovakien, vilket slovakiska extremister sade 

under andra världskriget skulle han nog bli utesluten ur EU:s S-parti. Men nu gick det tydligen an… 
                                                             
89

 http://www.gp.se/nyheter/debatt/n%C3%A4r-kastar-ni-ut-fidesz-ur-er-partigrupp-1.3880840 
90 http://www.politico.eu/article/robert-fico-islam-no-place-news-slovakia-muslim-refugee/ 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/n%C3%A4r-kastar-ni-ut-fidesz-ur-er-partigrupp-1.3880840
http://www.politico.eu/article/robert-fico-islam-no-place-news-slovakia-muslim-refugee/
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Fico har även gjort uttalanden mot flyktingmottagandet i Europa91. 

Svenska S må ha krävt uteslutning av SMER-SD, men S-partierna från de stora länderna är 

realpolitiker. SMER-SD är ett av få socialdemokratiska regeringspartier i EU. Skulle man utesluta de 

slovakiska socialdemokraterna blir det en vit fläck på EU-kartan för EU:s socialdemokratiska parti. Det 

vill man givetvis inte oavsett hur mycket slovakerna än slirar på sina uttalanden om muslimer, romer 

och flyktingar. S-partiet i EU, PES, drar på frågan. Den 9 oktober 2016 hade de en diskussion på ett 

möte med medlemspartierna. Men det resulterade i ingenting. Fico har skrivit brev till PES och 

bedyrat att han delar och respekterar PES värderingar samt att Slovakien skall hjälpa alla i nöd utan 

diskriminering92. 

Intressant att Fico gör helt motsatta uttalanden under valrörelsen i sitt eget land. Definitionen av 

hyckleri kan inte åskådliggöras bättre. Om nu mänskliga rättigheter och yttrandefrihet betyder så 

mycket för svenska S så borde de ställa ultimatum inom S-partiet i EU – antingen utesluts slovakerna 

eller också lämnar vi. Men det vågar givetvis inte Löfven och Ulvskog kräva. 

 

Det kan tilläggas att de svenska Socialdemokraterna i EU-parlamentet samarbetar med fler ”syndare” 

än slovakerna. I EU-parlamentet sitter de bänkgrannar med hustrun till Rumäniens före detta 

premiärminister Victor Ponta. Den sistnämnde tvingades avgå efter allvarliga korruptionsanklagelser 

mot honom93. Korruptionsproblemen har sedan fortsatt inom det socialdemokratiska partiet PSD i 

Rumänien. I maj 2019 tvingades PSD:s partiledare Dragnea slutligen gå i fängelse för att avtjäna ett 

straff på tre och ett halvt år för maktmissbruk. 

 

De svenska Socialdemokraterna har troligen inte framfört några synpunkter till de rumänska 

kollegorna i sin partigrupp om olämpligheten i att kombinera politiska uppdrag och korruption. 

De svenska socialdemokraterna kan mycket väl föra debatten vidare om vad Victor Orban gör och 

inte gör i Ungern, men de bör också städa framför egen dörr. 

 

EU-parlamentarikerna som ambassadörer för EU:s överstatlighet 

Ofta blir det så att istället för att representera sin valkrets politiska intressen i Bryssel utvecklar de 

svenska EU-parlamentarikerna en vi-känsla och kåranda med EU-parlamentet och blir ambassadörer 

för EU:s utvidgande av sina intressen i Sverige. 

Ofta har var och en av EU-parlamentarikerna sin egen käpphäst för vad EU ska besluta över. 

Christofer Fjellner (M) drev under sina år i EU-parlamentet opinion för att Sverige skulle öppnas för 

europeisk spelmarknad. Sverigedemokraterna har drivit frågan om ökade resurser till Frontex, EU:s 

gränsbevakningsstyrka, de har även velat ha ett EU-register över EU-ländernas lastbilschaufförer. 

Andra EU-parlamentariker driver frågor som att EU ka ta över regleringen av medlemsländernas 

zoologiska trädgårdar, före detta EU-kommissionär Reding drev frågan om att EU skulle reglera en 

könskvotering i bolagsstyrelser. 

Sammantaget om alla EU-parlamentariker och EU-kommissionärer fick igenom sina förslag om alla 

politiska frågor de vill att EU-institutionerna skall ta över – då finns inte längre någon beslutanderätt 

kvar i nationella eller regionala parlament eller i de valda lokala församlingarna. Då skulle EU inte 

vara ens en federal stat utan en oerhört centraliserad enhetsstat. 

  

                                                             
91 http://www.politico.eu/article/slovakia-fico-migrants-refugees-asylum-crisis-smer-election/ 
92

 http://www.pes.eu/pes_ensuring_smer_s_commitment_to_our_values 
93 http://www.business-review.eu/featured/romanian-pm-victor-ponta-resigns-as-head-of-psd-83863 
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Slutsatser 

 

En Vänsterpartist bör vara EU-motståndare och för ett EU-utträde av följande grundläggande skäl: 

 Demokrati – EU är inte folkstyrt, beslutsstrukturer är komplicerade, beslut bereds och fattas ofta i 

slutna rum.  

 Slutenheten i EU-institutionerna – EU:s utgifter kan inte granskas av allmänheten. 

 EU:s detaljbyråkrati för att reglera den inre marknaden går för långt – att reglera alla sorters varor 

som finns på den inre marknaden, att reglera jordbruksvaror etc skapar en byråkrati utan någon 

som helst avgränsning. EU-byråkratin hittar ständigt hittar nya uppgifter för sig själva och behöver 

alltid utökas. 

 Enligt EU:s fördrag kan EU-institutionerna kontant alltid lägga under sig nya politikområden och 

bygga ny lagstiftning närhelst de finner det befogat. Ett ”allt tätare samarbete” är grunden i EU:s 

Maastrichtfördrag. 

 Med euron som valuta skapades nya problem för EU – som måste lösas med än mer 

överstatlighet – en finanspolitik för EU, en finansminister för EU, en bankräddningsunion, intag av 

EU-skatt och så vidare. Euron i sig har varit en felkonstruktion när räntan sätts i Frankfurt am Main 

för ett enormt geografiskt område som inte passar sig för en enda räntenivå. 

 Bygget av murar runt EU med EU:s gränsbevakningsstyrka FRONTEX, skapandet av en gemensam 

krigsmaterielmarknad, arbetet att skapa en EU-armé, skapandet av en gemensam 

underrättelsetjänst genom PESCO (det permanenta strukturerade samarbetet) och så vidare är 

alla delar i militariseringen av EU med syfte att skapa en supermakt. 

 EU:s gemensamma fiskeripolitik orsakar en rovdrift och utfiskning av världshaven. Av rent 

egoistiska skäl sluter EU fiskeavtal med fattiga afrikanska länder om att fiska i de senares 

fiskevatten. Det förhindrar utveckling i Afrika och fiskar ut dessa länders fiskevatten. 

 Den gemensamma jordbrukspolitiken i EU skapar med sina subventioner en överproduktion. 

Överproduktionen dumpas i fattiga länder i omvärlden och slår ut dessa länders 

livsmedelsproduktion. Samtidigt är det så att EU:s jordbrukssubventioner går till största delen till 

redan förmögna storjordbrukare. 

 Det är den marknadsvänliga högern som styr EU och de har föga intresse för miljöpolitik, föga 

intresse för arbetarnas rättigheter samt total avsaknad av socialt medvetande. De 

socialdemokratiska/socialistiska partierna har både förlorat sin ursprungliga ideologiska inriktning 

och många av sina väljare – de är helt enkelt besegrade på flera plan. Större klasskillnader 

utvecklas ständigt på EU:s inre marknad och de som styr EU har inga problem med det. 

 EU:s pengar går bland annat till korruption, slöseri, felaktiga utbetalningar med mera. 

Respektlösheten med hanteringen av EU:s bidrag är skandalös och får föga konsekvenser. Ändå 

vill EU bara öka sina utgifter och öka medlemsländernas betalningsbörda. Senaste budet när 

Storbritannien lämnar EU är att Sveriges EU-avgift ska öka från 40 miljarder kronor årligen till 55 

miljarder. 

 

Bristande kunskap om EU-institutionernas verksamhet har gjort att EU-kritiken har bleknat. Men i 

SVT:s valundersökning i EU-parlamentsvalet 2019 uppgav 52% att de var negativa till ett Europas 

Förenta Stater. Jordmånen är god för vår EU-kritik – men vi måste jobba på det. 

EU:s överstatliga politiska styrning är omfattande – därför är detta en omfattande skrift. Men läs 

inledningen och därefter kapitel i ämnen som intresserar just dig. EU-frågan kan dock tuggas ner till 

en fundamental fråga – ska Sverige styras allt mer från Bryssel? 


